
A Revolução de Outubro foi há cem anos! 
 

Transcrevemos o Apelo, da autoria de Marc Gauquelin, a uma 

reunião de debate sobre o centenário da Revolução russa, publicado em 

Informations ouvrières (Informações Operárias, semanário do Partido 

Operário Independente, de França), na sua edição n° 478, de 10 de 

Novembro de 2017. 

 

 
Destacamentos do Comité Militar Revolucionário e os guardas vermelhos de 

Petrogrado diante do Palácio de Inverno (Sede do Governo provisório), na noite de 24 

para 25 de Outubro – de 6 para 7 de Novembro no calendário actual. 

 

É difícil não nos apercebermos da terrível inquietação manifestada por 

centenas de publicações, de colóquios ou de emissões televisivas que foram 

consagradas, nestas últimas semanas, ao centésimo aniversário da Revolução 

de Outubro. 

Todos sabem que não bastará – para conjurar o perigo que os angustia 

– aviltar a memória de Lenine, de Trotsky e dos outros bolcheviques que 

tiveram a audácia de derrubar o velho aparelho de Estado monárquico, 

destruindo todas as suas engrenagens, para o substituir pelo poder dos 

Sovietes, organizadores (Oh, que horror!) da classe explorada em classe 

dominante. 



Eles pressentem – com base no instinto de guardiães da ordem 

vigente que são – que, no continente europeu, se estão a reunir todos os 

ingredientes de uma explosão revolucionária – de dimensão comparável 

à que abalou a Rússia e o resto do mundo, em 1917 – em ligação com os 

acontecimentos que estão a abalar a ordem imperialista em todo o 

continente latino-americano.  

Sozinho em toda a Internacional operária dessa época (a chamada 

Segunda Internacional), o Partido Bolchevique – tirando todas as lições da 

experiência dos desaires das revoluções do século precedente (1848-1871) – 

foi capaz de ajudar as massas trabalhadoras a não se deixarem iludir, 

confiando o poder a governos provisórios formados pela fracção 

“democrata” da burguesia (a “Frente popular” dessa época). 

Passaram cem anos. A República soviética – que se concebia como o 

primeiro elo da revolução proletária mundial – não recebeu o apoio decisivo 

da Revolução alemã de 1918, esmagada pela reacção. Ela foi isolada, 

abafada e vencida (a partir do seu próprio interior) pela burocracia estalinista, 

agente do imperialismo. Mais tarde, a vaga revolucionária de 1934-1936 – 

que teve lugar em França e na Espanha – foi abafada e derrotada no contexto 

de governos de Frente popular. Derrotas que abriram caminho ao eclodir da 

Segunda Guerra mundial. 

À saída desta Guerra, uma segunda vaga revolucionária que varreu 

toda a Europa, a partir de 1945, que também foi entravada pelas Direcções 

estalinista e social-democrata. 

Decorridos 72 anos, não foi resolvida nenhuma das contradições que minam 

o imperialismo. Pelo contrário, todas as contradições se agravaram. 

Por um lado, as orgias dos ricos; e, por outro lado, misérias sem conta. Uma 

pilhagem sem precedentes das forças produtivas da Humanidade pelos 

monopólios imperialistas, a devastação de continentes inteiros e as guerras… 

 

Passaram cem anos… 

 

Como militantes da IVª Internacional, nós inscrevemos o nosso 

combate no quadro político defendido por Lenine, a 18 de Março de 

1918, no Congresso do Partido Bolchevique: 

«Qualquer que seja o destino da nossa Revolução e do destacamento 

que somos do exército proletário internacional, quaisquer que sejam as 

peripécias ulteriores da Revolução, a situação dos Estados imperialistas que 



se aventuraram nesta Guerra – e que levaram os países capitalistas mais 

avançados à fome, à ruína e à barbárie – não tem, objectivamente, nenhuma 

saída (…). 

Apenas demos os primeiros passos no sentido de nos desembaraçarmos 

completamente do capitalismo e de começar a passagem para o socialismo. 

Quantas etapas transitórias terão ainda de ser ultrapassadas no caminho 

para o socialismo, nós não sabemos nem poderemos sabê-lo. 

Isso depende do momento em que a Revolução socialista europeia começar 

verdadeiramente a uma grande escala, bem como da facilidade e da rapidez 

– ou da lentidão – com que ela derrotará os seus inimigos e se empenhará, 

resolutamente, na via do desenvolvimento socialista.» 

 

Algumas questões 

 

O que têm a ver os acontecimentos no nosso país – desde a 

Revolução do 25 de Abril de 1974 até ao momento em que nos 

encontramos – com o percurso da História dos últimos cem anos, 

exposto neste Apelo de forma muito sintética?  

 

Os ideais que presidiram à vitória da Revolução russa de 1917 

continuam a ser o horizonte de milhões e milhões de pessoas de todo o 

mundo. Por mais que queiram apagar das consciências esta Revolução, 

ela existe materializada nas conquistas da Civilização, arrancadas pelas 

lutas da classe operária, em particular no continente europeu, 

impulsionadas pela vitória dos operários e dos camponeses russos. 

 

Os militantes do POUS partilham estas conclusões com militantes 

de muitas outras organizações políticas ou sem partido. Partindo delas 

– e todos determinados em encontrar uma saída positiva para os 

trabalhadores da Europa e do resto do mundo – seremos capazes de 

construir um caminho que reate com as conquistas da Revolução russa. 

 

E é neste contexto que avançamos uma pergunta: que papel na 

História está a desempenhar o Governo actualmente existente no nosso 

país e que pode ser caracterizado como sendo um governo de “Frente 

popular”? 

 

 


