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Revolução e transformação social 

Análise estrutural/comparativa de 

Theda Skocpol 

• Confronta clássicas teorias 

revolucionárias a partir da análise 

comparativa 

 

Fonte: Editorial Presença 



Revolução e transformação social 

Teóricos da revolução 

• Karl Marx: superação das desigualdades a partir do conflito de 

classes levado ao seu limite. As contradições nascidas daí é o que 

geram os desequilíbrios capazes de iniciarem as mudanças sociais e 

que acaba produzindo também uma forma de solidariedade unitária 

entre a classe revolucionária. 

 



Revolução e transformação social 

Teóricos da revolução 

• Ted Gurr: violência se apresenta quando o estrato político passa 

a não mais representar a população e por ela se transforma em 

alvo da violência. O autor distingue três formas de conflitos: “tumulto”, 

pouco organizado, “conspirações”, pouco apoio, e “guerra interna”, 

quando se deflagra o conflito total. 

 



Revolução e transformação social 

Teóricos da revolução 

• Charles Tilly: crê que somente diante de uma situação ótima 

representada por um grupo capaz de mobilização e ferramentas que 

permitam a sublevação, as pessoas se empenharão em tal empresa. O 

desencontro entre os desejos populares e a estrutura do Estado ainda 

governado por uma antiga elite é o que gera a “soberania múltipla”. 

 



Revolução e transformação social 

Teóricos da revolução 

• Chalmers Johnson: pressupõe a organização social a partir de 

valores. Uma sociedade saudável compartilharia de valores 

equilibrados e aceitos. O desencontro de tais valores ou a 

“dessincronização” da sociedade permitiria o nascimento dos 

movimentos revolucionários que proporiam a “resincronização” de tais 

valores a partir de movimentos violentos aceitos como forma de 

rearranjar a sociedade. 

 



Revolução e transformação social 

Conclusões 

• Importância do cenário geopolítico externo 

• Desestruturação de um acordo intra-elite 

• Existência de uma classe capaz de oferecer ao Estado um FIM 

social rearranjando-o de acordo com as novas perspectivas 

internas e externas 


