
 

Trotsky, A Revolução Permanente (Introdução e Teses) 

Referêcia: TROTSKY, Leon. A Revolução Permanente. São Paulo: Kairós, 1985. 

Temas: revolução socialista, teoria da revolução permanente, países “maduros” e “não maduros” 

para o socialismo, dinâmica internacional da revolução. 

Objetivo: 

(I) Explicitar o conceito de revolução permanente em Trotsky; 

(II) Discutir a distinção entre tarefas democráticas e tarefas socialistas na revolução social; 

(III) Realizar a crítica da concepção de que existem países maduros e não maduros para o socialismo; 

(IV) Confrontar o desenvolvimento da teoria da revolução permanente e as revoluções ocorridas no 

início do séc. XX. 

Recorte: Após os movimentos revolucionários ocorridos no início do século XX, recolocou-se a 

questão de qual deveria ser a estratégia política que favoreceria o desenvolvimento do socialismo. 

Tese: “A revolução permanente, na concepção de Marx, significa uma revolução que não transige 

com nenhuma forma de dominação de classe, que não se detém no estágio democrático e, sim, 

passa para as medidas socialistas e a guerra contra a reação exterior, uma revolução na qual cada 

etapa está contida em germe na etapa precedente, e só termina com a liquidação total da sociedade 

de classes.” 

Antítese: Em oposição à teoria da revolução permanente está a tese que admite o desenvolvimento 

do socialismo nas fronteiras nacionais. 

Hipóteses: 

(I) O socialismo só pode se desenvolver em escala internacional; 

(II) A teoria da revolução permanente busca superar a concepção de que existem países maduros e 

não maduros para o socialismo; 

(III) Nos países coloniais ou semicoloniais as tarefas democráticas da revolução burguesa cabem ao 

proletariado, dirigindo a pequena burguesia; 

(IV) Uma ditadura democrática do proletariado só seria possível através da organização 

independente do mesmo, ou seja, através de um partido revolucionário da classe. 

I – O socialismo só pode se desenvolver em escala internacional 

“(...) A construção socialista só é concebível quando baseada na luta de classes em escala nacional e 

internacional. Dada a dominação decisiva das relações capitalistas na arena mundial, essa luta não 
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pode deixar acarretar erupções violentas: no interior, sob a forma de guerra civil; no exterior, sob a 

forma de guerra revolucionária. É nisso que consiste o caráter permanente da própria revolução 

socialista, quer se trate de um país atrasado que apenas acabou de realizar sua revolução 

democrática, quer se trate de um velho país capitalista que já passou por um longo período de 

democracia e de parlamentarismo” p.139 

“(...)A revolução socialista não pode se realizar nos quadros nacionais. Uma das principais causas da 

crise da sociedade burguesa resido no fato de as forças produtivas por ela engendradas tenderem a 

ultrapassar os limites do Estado nacional. Daí as guerras imperialistas por um lado, e a utopia dos 

Estados Unidos burgueses da Europa, de outro lado. A revolução socialista começa no terreno 

nacional, desenvolve-se na arena internacional e termina em arena mundial.” p. 139 

II – A teoria da revolução permanente busca superar a concepção de que existem países 

“maduros” e “não maduros” para o socialismo 

“(...) do desenvolvimento da revolução mundial elimina a questão dos países “maduros” ou não 

maduros” para o socialismo (...) Com a criação do mercado mundial, da divisão mundial do trabalho e 

das forças produtivas mundiais, o capitalismo preparou o conjunto da economia mundial para a 

reprodução socialista (...) Os diferentes países chegarão ao socialismo com ritmos diferentes. Em 

determinadas circunstâncias, certos países atrasados podem chegar à ditadura do proletariado antes 

dos países avançados, mas só depois chegarão ao socialismo”p. 140 

III - Nos países coloniais ou semicoloniais as tarefas democráticas da revolução burguesa cabem ao 

proletariado, dirigindo a pequena burguesia 

“Para os países de desenvolvimento burguês retardatário e, em particular, para os países coloniais e 

semicoloniais, a teoria da revolução permanente significa que a solução verdadeira e completa de 

suas tarefas democráticas e nacionais-libertadoras só é concebível por meio de uma ditadura do 

proletariado, que assume a direção na nação oprimida e, antes de tudo, de suas massas 

camponesas.” p. 137 

IV - Uma ditadura democrática do proletariado só seria possível através da organização 

independente do mesmo, ou seja, através de um partido revolucionário da classe 

“Uma ditadura democrática do proletariado e dos camponeses, como regime diferente, quanto ao 

conteúdo de classe, da ditadura do proletariado, só seria realizável se pudesse existir um partido 

revolucionário independente que exprimisse os interesses da democracia camponesa e pequeno-

burguesa em geral e, com o auxílio do proletariado, fosse capaz de conquistar o poder e determinar 

o seu programa revolucionário (...) É a falta de independência econômica e política da pequena 

burguesia (campesinato) e a sua profunda diferenciação interna que permitem a aliança de suas 
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camadas superiores com a grande burguesia por ocasião dos acontecimentos decisivos, sobretudo 

por ocasião de guerras e revoluções, enquanto as camadas inferiores se aliam ao proletariado, 

obrigando as camadas médias a escolher entre as duas forças.” p.138 
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