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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que pretende que não seja classificado. 
Escreva de forma legível a numeração dos grupos e dos itens, bem como as respectivas respostas. As respostas ilegíveis ou que não 
possam ser identificadas são classificadas com zero pontos. 
Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item, apenas é classificada a 
resposta apresentada em primeiro lugar. 
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova. 
 

 

Grupo I 
(A Construção do Modelo Soviético: Problemas e Soluções) 

 

Documento 1 

As opções de Lenine: Mais vale menos, mas melhor (1923) 
Há cinco anos que nos esforçamos para aperfeiçoar o nosso aparelho de Estado. […] É necessário 

adoptar esta regra: mais vale menos, mas melhor. […] 
Por que não […] admitir uma fusão do organismo de controlo do Partido com o do Estado? Por mim, não 

veria nisso nenhum inconveniente. Pelo contrário, creio que esta fusão é a única garantia de uma actividade 
fecunda. […] 

O traço mais característico da nossa actual situação é o seguinte: destruímos a indústria capitalista, 
esforçámo-nos por destruir completamente as instituições medievais, a propriedade senhorial e, com base nisto, 
criámos o pequeno e o muito pequeno campesinato, que seguem o proletariado, confiantes nos resultados da 
sua acção revolucionária. 

No entanto, não é fácil mantermo-nos, até à vitória da revolução socialista nos países desenvolvidos, 
apoiados apenas nesta confiança. Não é fácil, porque o pequeno e o muito pequeno campesinato permanecem 
[…] num nível extremamente baixo de produtividade de trabalho. 

Além disso, a situação internacional faz com que a Rússia tenha sido lançada para um plano secundário; 
faz com que, globalmente, a produtividade do trabalho nacional seja hoje sensivelmente mais baixa, no nosso 
país, do que antes da guerra. As potências capitalistas da Europa ocidental […] fizeram o possível por nos 
afundar, por aproveitar a guerra civil na Rússia, para arruinar ao máximo o nosso país. 

Que táctica é que este estado de coisas impõe ao nosso país? […] O que nos interessa é a táctica que nós, 
Partido Comunista da Rússia, nós, poder dos Sovietes da Rússia, devemos seguir para impedirmos que os estados 
contra-revolucionários da Europa ocidental nos esmaguem.  

Devemos procurar construir um Estado em que os operários conservem a sua direcção sobre os 
camponeses […]. Devemos procurar o máximo de eficácia no nosso aparelho de Estado. Devemos expurgá-lo dos 
excessos deixados pela Rússia czarista no seu aparelho capitalista e burocrático. […] 

Se conservarmos a direcção da classe operária sobre o campesinato e se economizarmos na gestão do 
nosso Estado, poderemos empregar até a mais pequena poupança para desenvolvermos a nossa grande 
indústria mecanizada […].  

Lenine, «Mais vale menos, mas melhor», Pravda, n.º 49, Março, 1923 

 
I.1 Enuncie, com base no documento 1, as transformações económicas promovidas pelo Estado soviético, no 
sentido da implantação do socialismo, desde a revolução de Outubro de 1917 até à data do documento. [8 
valores] 
 

I.2 Justifique, de acordo com os objectivos de Lenine expressos no documento 1, as soluções por ele 
preconizadas para a reorganização do aparelho de Estado. [12 valores] 
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Tópicos e Propostas de Resolução 
 

I.1 
Tópicos  
Enunciado claro, a partir da interpretação do documento, das transformações económicas promovidas pelo Estado 
soviético, no sentido da implantação do socialismo. 
Transformações: 
– nacionalização da grande indústria; 
– abolição da grande propriedade fundiária e redistribuição da terra; 
– fim da dependência dos camponeses em relação aos proprietários da terra. 
Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 

Proposta 
As grandes transformações económicas promovidas pelo Estado soviético, no sentido de implantar o socialismo, a que 
Lenine faz referência no documento apresentado, inserem-se na política de nacionalização progressiva e sem qualquer 
indemnização de todas as formas de propriedade privada e de todos os sectores básicos da economia. Concretamente, 
Lenine refere-se à nacionalização da grande indústria, quando diz que o novo regime destruiu “a indústria capitalista”, e 
refere-se também à abolição das grandes propriedades fundiárias e redistribuição das terras pelos pequenos camponeses 
libertos da tutela dos grandes proprietários, quando faz referência ao esforço feito para destruir também a “propriedade 
senhorial” e consequente criação de um “pequeno e muito pequeno campesinato” à imagem do proletariado industrial. 

 
I.2 
Tópicos  
Justificação, a partir da interpretação do documento, identificando a relação entre as soluções preconizadas e os objectivos. 
Soluções: 
– controlo do Partido Comunista Soviético sobre o aparelho de Estado; 
– liderança operária; 
– eliminação da burocracia czarista; 
– maior economia na gestão do Estado. 
Objectivos: 
– defesa da Rússia perante os ataques contra-revolucionários dos países capitalistas da Europa Ocidental; 
– garantia do avanço do processo revolucionário; 
– obtenção de eficácia no aparelho de Estado; 
– desenvolvimento industrial. 
Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 

Proposta 
Lenine começa por considerar que o sucesso da revolução depende da eficácia da actividade governativa, que tem de ser 
“fecunda” e que a fecundidade da actividade governativa será mais bem conseguida se o “organismo de controlo do 
Partido” se fundir com o organismo de direcção política do Estado, ou seja, a direcção política da URSS deve ser constituída 
pela elite dirigente do Partido Comunista constituído como vanguarda do proletariado, numa total confusão entre o Partido 
e o Estado soviético. 
Para garantir a eficácia do novo aparelho de Estado, deve este ser expurgado “dos excessos deixados pela Rússia czarista no 
seu aparelho capitalista e burocrático”, ou seja devem ser destruídos o Estado czarista e a burguesia que o sustentava. 
Outros dos grandes objectivos da revolução é impedir que os estados contra-revolucionários da Europa ocidental 
esmaguem a Rússia socialista. Para isso é necessário solidificar a liderança operária do processo revolucionário sobre os 
camponeses por estes serem considerados mais próximos das forças reaccionárias. 
Finalmente, deve ser objectivo da revolução, depois de resolvidas as dificuldades económicas, promover o 
desenvolvimento da “grande indústria mecanizada”. Para isso o poder soviético deve adoptar políticas de economia na 
gestão do Estado e “empregar até a mais pequena poupança” nesse desenvolvimento. 
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