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I

ada qual considera bárbaro o que não se
pratica em sua terra." Assim, Michel de
Montaigne, filósofo francês, escreveu em
seu ensaio intituladoDos Canibais, há mais
de quatrocentos anos, inaugurando o
humanismo renascentista e o relativismo fi-
losófico moderno. Em seguida acrescen-
tou que a condenação dos defeitos alheios
não deve levar-nos "à cegueira acerca dos
nossos", O filósofo, com tal premissa, bus-
cava criticar a postura dos inquisidores
europeus, que jogavam na fogueira, em

praça pública, os subversores da ordem religiosa católica, com-
parando-a, nas entrelinhas, ao que os colonizadores considera-
vam a mais absurda das práticas culturais ditas primitivas, o
canibalismo indígena. Através da comparação, Montaigne vis-
lumbrava a possibilidade de relativizar o hábito difundido em
algumas tribos do território brasileiro de comer a carne do mi-
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migo - tomando-a como alimento simbólico - e, ao mesmo
tempo, denunciar as atrocidades da Igreja, que, ao contrário
dos índios, queimava vivos os seus opositores. Dessa iniciativa
filosófica surgiria mais tarde o pressuposto básico da antropo-
logia, descrito por Roberto DaMatta como a necessidade de
"estranhar o familiar e familiarizar-se com o desconhecido".

O documento Além da Desesperança - Um Programa
para os Direitos Humanos no Brasil, sobre as violações aos
direitos humanos nos últimos anos no Brasil, assinado pela Anis-
tia Internacional e datado de setembro de 1994, contém dados
estarrecedores, a maioria deles desconhecidos, sobre o nosso
próprio barbarismo. Como uma espécie de retrato em preto e
branco da atual situação de violência a que está exposta a socie-
dade brasileira, sobretudo as camadas mais pobres da popula-
ção, o relatório servirá, no mínimo, para livrar-nos da cegueira,
a fim de que comecemos, antes que seja tarde, a estranhar o que
nos rodeia cotidianamente. Ou para que, como sugere
Montaigne, passemos a considerar bárbaro também aquilo que
se pratica em nossa terra. A contundência dos números e os
relatos pungentes nele expostos deve tornar sério um fenômeno
que, pelas razões que se seguem, se tomou banal ou "familiar".

No caso das camadas pobres da periferia dos grandes cen-
tros urbanos brasileiros, a convivência diária com os esquadrões
da morte, "justiceiros", traficantes e a polícia truculenta predis-
põe as pessoas a perceber a violência quase como uma contin-
gência em suas vidas, já irreversivelmente marcadas pela injus-
tiça social e econômica. Para as classes média e alta, habitantes
da "zona sul" e esporadicamente atingidas diretamente pela re-
volta que vem dos morros e do subúrbio, a violência é banaliza-
da pela profusão de imagens e notícias geradas pelo caos urba-
no e veiculadas cotidianamente em telejornais como o Aqui
Agora e em alguns programas de rádio. O fato é que a violência
- a nossa, especificamente, e não a dos outros -, por uma ou
por outra causa, passou a ser, para todos - ou quase todos -
um fenômeno "normal". A partir, porém, da leitura do relatório
da Anistia Internacional é quase impossível adotar uma atitude
blasé de indiferença e negação, diante do nervo exposto da vio-
lência no Brasil dos anos recentes.

Nó estudo encontram-se dados, estatísticas e relatos de
assassinatos, ou "execuções extrajudiciais" (um eufemismo para
a pena de morte sem julgamento), cometidos pela polícia e pe-
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los esquadrões da morte - cujas vítimas são, muitas vezes,
crianças e adolescentes, e na sua maioria, pobres, negros e mo-
radores da periferia das grandes cidades brasileiras. Há ainda
inúmeras denúncias de linchamentos ocorridos cm diversas re-
giões pobres do País e um levantamento sobre a prática da tor-
tura nas instituições carcerárias do Brasil.

Para se ter uma idéia da gravidade dos problemas levan-
tados pelo organismo internacional, basta uma única estatística,
referente ao mais sombrio dos números mostrados no presente
relatório seja pela sua proporção, pelo pequeno período a
que se refere ou pela constância dos responsáveis pelos crimes.
Segundo o jornal carioca O Dia, mais de 7.500 pessoas foram
mortas, a maioria assassinada com todas as características de
execuções por esquadrões da morte, na Baixada Fluminense,
entrejaneiro de 1991 e maio de 1994. A guerra civil, a se julgar
pelos dados contidos nesse estudo, parece ser não uma possibi-
lidade, mas uma dura realidade para boa parte da população
urbana e pobre brasileira.

Embora, conforme declara o documento, "não existam
números abrangentes ou confiáveis em que basear um cálculo
aproximado das execuções extrajudiciais ocorridas no Brasil",
a Anistia Internacional afirma que, não obstante o retorno do
Brasil ao regime civil há uma década, as atrocidades, sobretudo
contra a população carente, vêm aumentando, ou pelo menos
mantendo uma regularidade estatística, preocupante com o pas-
sardos anos. Por exemplo: enquanto os linchamentos aumenta-
ram gradativamente em termos gerais e sobretudo em algumas
regiões específicas, como a Nordeste, em Salvador o número
de execuções de supostos criminosos (que, obviamente, não ti-
veram direito a defesa) praticadas pela população manteve uma
incrível regularidade em torno de oitenta a cem casos por ano,
de 1989 a 1992.

Esses absurdos assassinatos em praça pública revelam um
dos aspectos mais revoltantes expostos pelo relatório. Muitas
vezes incentivados pelos próprios grupos de extermínio, atra-
vés da incitação da população pobre à violência contra os arbi-
trariamente definidos como "marginais", os linchamentos rara-
mente são punidos, sendo, até mesmo, tolerados pelas "autori-
dades competentes".

O estudo ressalta, nesse ponto, o incentivo à violência

139



CADERNOS DA EscOLA no LEçIsInlvo

que um determinado setor da imprensa sensacionalista
sobretudo os programas populares de rádio, ávidos de sangue
- exerce sobre os ânimos da população em relação à punição
extrajudicial de criminosos. A propósito, a conclusão da Anistia
Internacional sobre esse tipo de violação dos direitos humanos,
os linchamentos, não poderia ser mais contundente: "Quando
as pessoas decidem fazer justiça pelas próprias mãos, costu-
mam ser os inocentes que pagam com a vida o crime de ou-
tros". Aqui transparece, mais uma vez, a crueldade da socieda-
de brasileira para com os seus excluídos, que, diante da absolu-
ta ausência de perspectivas contra a violência social da qual são
as maiores vítimas, se dispõem à autodestruição, linchando seus
próprios semelhantes de classe e, muitas vezes, de cor. "São
pobres contra pobres", afirma o relatório.

Em relação ao perfil das vítimas, uma das inúmeras esta-
tísticas citadas no documento, a das pessoas que foram
extrajudicialmente assassinadas até agora, neste ano de 1994,
na região de Cordovil, Brás de Pina e Vila da Penha, no Rio de
Janeiro (dez pessoas no total), é bastante elucidativa quanto ao
amplo e cruel espectro dos visados pelos executores: crianças
pobres entre 12 e 15 anos —jogadas na escadaria de uma igreja
-, prostitutas, mendigos e deficientes mentais. Ou seja, alguns
dos mais significativos grupos de excluídos do perverso sistema
socioeconômico brasileiro.

O amplo e sério mapeamento das violações dos direitos
humanos no Brasil feito por esse estudo aponta como principal
alvo dos assassinos, sob todos os aspectos, as crianças e os ado-
lescentes. Pela sua fragilidade diante da brutal escalada de vio-
lência no País, os menores - que deveriam representar o futu-
ro da nação - são, sem dúvida, as maiores vítimas. A esse
respeito, afirma o relatório: "A maioria das vítimas da violência
urbana é constituída de jovens pobres do sexo masculino". E,
destes, a maior parte não é "menino de rua", mas crianças que
têm um lar e uma família.

Dados estarrecedores, não disponíveis na pesquisa, mas
que fazem parte de um recente estudo feito pela antropóloga
Alba Zaluar, entregue ao presidente eleito, Fernando Henrique
Cardoso, confirmam essa premissa. Segundo ela, 70% das mor-
tes violentas em todo o Brasil atingem adolescentes entre 15 e
17 anos, 50% das quais são atribuídas a grupos de extermínio,
40% a grupos de traficantes e 8,5% à polícia. Como parte dos
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policiais se confunde com os membros dos esquadrões da mor-
te, pode-se dizer que a maioria dos assassinatos é cometida em
ações militares ou paramilitares.

A chacina de Venda Velha, ocorrida em São João do Menti,
a 26 de janeiro de 1994, e promovida por um dos inúmeros
esquadrões da morte da região, expõe em carne viva essa reali-
dade estatística: os cinco mortos, assassinados com disparos à
queima-roupa, tinham idade entre 16 e 24 anos. E eram negros.
E, é claro, pobres.

Jovem, pobre e negro é também o perfil básico da maioria
da população carcerária brasileira, outra vítima das violações
dos direitos humanos, segundo o relatório da Anistia. Vivendo
em presídios superlotados, em geral com o dobro de sua capa-
cidade oficial de ocupantes, boa parte dos presos no Brasil,
mesmo com o fim do regime militar, ainda é vítima de tortura.
Em Fortaleza, por exemplo, membros do organismo internacio-
nal chegaram a presenciar pessoalmente essa prática, relativa-
mente comum em diversas cadeias do território nacional. Em
um dossiê publicado em junho de 1993, a OAB cearense denun-
ciou vinte casos de tortura, dos quais dois resultaram em morte.
A polícia mineira, para não crermos que as violações dos direi-
tos humanos são exclusividade dos "outros", matou em outu-
bro de 1992, segundo o relatório, o jovem Paulo Henrique da
Silva, 20 anos, acusado do roubo de um cheque, em Divinópolis.
No país da injustiça, pessoas morrem mesmo quando sob a cus-
tódia do Estado.

O caráter urbano e, sobretudo, metropolitano do fenôme-
no da violação dos direitos humanos fica explícito nas execu-
ções coletivas de 1992 c 1993, que ganharam as páginas dos
jornais do mundo inteiro e expuseram nacional e internacional-
mente a face obscura do Estado brasileiro. Esses casos, relata-
dos no documento, impressionam também pelo número e pela
fragilidade das vítimas, pelo fato de estas terem sido assassina-
das pelo mesmo orgão estatal, a polícia, e pelo breve espaço de
tempo em que ocorreram - menos de um ano.

As chacinas: oito crianças e adolescentes, entre 10 e 20
anos, mortos, ao que tudo indica, por policiais militares, em
julho de 1993, nas proximidades da Igreja da Candelária, centro
do Rio (pela sua recorrência, o depósito dos pequenos cadáve-
res nas escadarias de uma igreja parece denotar uma espécie de
ritual macabro pelo qual se busca a expiação do pecado de "ter"
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que matar crianças); 111 presos - "quase todos pretos, ou quase
brancos, quase pretos, de tão pobres", como diriam mais tarde
Caetano Veloso e Gilberto Gil em uma canção—, barbaramente
assassinados também pela polícia, na tentativa de sufocar uma
rebelião contra a superpopulação carcerária na Casa de Deten-
ção, a 2 de outubro de 1992, em São Paulo; e os 21 moradores da
favela de Vigário Geral, no Rio, entre eles sete homens que joga-
vam baralho em um bar e oito pessoas de uma mesma família,
mortos também pela polícia, em agosto de 1993, em função de
uma suposta vingança pela morte, dois dias antes, de quatro po-
liciais por traficantes do lugar. Menores de rua, presos e favelados,
os maiores excluídos do sistema - senão em todos os aspectos,
pelo menos do ponto de vista numérico - não por acaso são
também, segundo o relatório, os maiores alvos da fúria assassina
da polícia, que protegida pela impunidade, ameaça, extorque, fere
e, sobretudo, como se vê pelos absurdos números expostos, mata.

Aliás, a garantia de impunidade para os violadores dos di-
reitos humanos é outra face da injustiça nacional que salta aos
olhos de quem lê o documento. Para se ter uma idéia disso, basta
o seguinte dado, exibido pela Anistia Internacional: dos 1.200
assassinatos cometidos pelos - pasmem - 68 esquadrões da
morte em ação no ano de 1993, na Baixada Fluminense, 90%
permanecem sem solução, muitas vezes por "falta" de testemu-
nhas, que, intimidadas pelos executores, se negam a prestar de-
poimentos. No caso da polícia, "os envolvidos em casos de
disparos fatais desfrutam de imunidadejudicial quase total, espe-
cialmente quando as vítimas são pobres de zonas urbanas, os di-
tos 'marginais', ou pequenos criminosos", dispara o relatório, em
uma espécie de contra-ataque aos assassinos.

Dos que chegaram a ser oficialmente acusados por mortes,
alguns foram julgados e poucos foram punidos com a exclusão
da corporação. Entre os pouquíssimos que foram efetivamente
presos, estão um investigador policial e um guarda de prisão,
condenados a um total de 516 anos e 45 anos, respectivamente,
por terem dado a ordem para que 51 presidiários fossem tranca-
dos numa cela de tortura sem ventilação, em uma prisão de São
Paulo, o que resultou na morte de 18 detentos em 1989. Muitas
vezes há omissão na aplicação da ordem de prisão aos condena-
dos, o que, de acordo com o organismo internacional, ressalta o
envolvimento de policiais e de membros do Judiciário com os
grupos de extermínio. Certos envolvidos, por incrível que pare-
ça, foram promovidos na carreira, a despeito do seu currículo de
atrocidades, como foi o caso do oficial de comando da "ação
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policial", filmada por um cinegrafista amador e exposta ao mun-
do, que feriu três ladrões em um assalto e entregou-os à popula-
ção, que lhes atirou fogo em praça pública, em Matupá, Mato
Grosso, no ano de 1991.

A conclusão da Anistia Internacional sobre esse problema
é quase óbvia: "O clima de impunidade policial incentiva a ilega-
lidade". A simples mobilização da sociedade civil - aliás
vigorosamente defendida pelo documento como uma das princi-
pais formas de combate à violência extrajudicial - em prol de
um maior rigor nas punições dos policiais envolvidos em crimes
já é suficiente para que ocorra uma redução dos casos de viola-
ções dos direitos humanos. Por exemplo: bastaram protestos na-
cionais e internacionais contra o massacre da Casa de Detenção
de São Paulo, para que o número de mortos pela polícia paulista
- aquela que mata, segundo o título do livro do repórter de TV
Caco Barcelos - baixasse de 1359 pessoas, em 1992, para um
total de 239, em 1993. Para se ter uma idéia do absurdo desses
números e, conseqüentemente, da amplitude do barbarismo naci-
onal, vale a comparação sugerida por Montaigne: a "cruel" polí-
cia nova-iorquina, que pode ser vista em ação nos cinemas, alve-
jou e matou 27 civis, no ano de 1991.

Mesmo assim, diante de toda desesperança, o relatório mos-
tra que as vítimas não morrem caladas. Há, quase sempre, um
pedido desesperado de proteção ao poder público contra as ame-
aças dos assassinos, que, não satisfeitos somente com os assassi-
natos, espalham o tenor antes de praticá-lo. O mais absurdo - e
que expõe o aspecto trágico das relações entre a população ca-
rente e as instituições públicas - é que quase sempre não há
resposta a esses apelos. Como 25% das pessoas que sofreram
morte violenta em 1991, em São Paulo, ou seja, 1.140 civis, fo-
ram vítimas de tiros disparados pela polícia, segundo o documen-
to, o que se deduz disso é que a denúncia das ameaças muitas
vezes é feita ao futuro carrasco. Sem dúvida, um dos aspectos
que mais comovem no documento é a tentativa das pessoas
"marcadas para morre?' de sobreviver a todo custo, lançando
mão de pedidos para que o Estado faça, pelo menos nessa hora
de desespero, alguma coisa por elas. O silêncio da polícia diante
dessas súplicas é o reflexo mais perverso da omissão do Estado
em relação às políticas públicas nas áreas da exclusão social.

O documento deixa claro que as áreas de subdesenvolvi-
mento social e econômico, como a Baixada Fluminense, estão muito
mais predispostas às violações do estado de direito. Conseqüente-
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mente, quanto mais pobre for a região, mais ela estará sujeita às
formas mais desumanas dessas violações, que culminam nas "exe-
cuções extrajudiciais", ou seja, na pena de morte sem julgamento.
Nesses lugares, o Estado abandona de vez sua função de proteger
o indivíduo, garantindo-lhe, mesmo que minimamente, uma exis-
tência digna, e passa, ancorado na detenção do monopólio da vio-
lência, a literalmente exterminá-lo. As mortes provocadas pela po-
lícia e pelos seus "subprodutos" são o final da cadeia de ações do
governo, que começa pela omissão em relação aos serviços públi-
cos que deveriam ser oferecidos à população carente. Ou seja, o
Estado que se omite diante do fracasso das políticas sociais volta-
das às camadas mais pobres da população é o mesmo que mantém
em seus quadros policiais despreparados e corrompidos, que ex-
torquem menores, matam inocentes e são incapazes de se auto-
investigarem e, principalmente, em função do corporativismo rei-
nante, de se autopunirem.

Como forma de conter o avanço da marginalização social e
combater as violações dos direitos humanos —que invariavelmen-
te trazem no seu bojo mais violência, através da luta a qualquer
preço pela sobrevivência—, o documento sugere, por um lado, o
financiamento e a administração de políticas sociais eficazes, e, por
outro, para conter a escalada de violência, fazer valer a lei, punindo
severamente os criminosos. O organismo considera urgente, como
medidas práticas, a canalização de recursos para uma reforma
institucional do Judiciário e da polícia, o estabelecimento de um
piano de metas pelo governo federal para conter o avanço da vio-
lência, além da mobilização da sociedade civil no combate às atro-
cidades cometidas nos últimos anos.

A Anistia Internacional, com os estarrecedores dados conti-
dos no documento, tem como objetivo, antes de mais nada, sensi-
bilizar os novos governantes e legisladores para a necessidade de
investimento na área social e para a urgência da aplicação da lei aos
violadores dos direitos humanos, que, pela forma livre como vêm
agindo, parecem estar acima dela. A simples leitura do relatório, no
entanto, é suficiente para, enfim, reconhecermos como bárbara não
somente a guerra na Bósnia, a fome na Somália ou a miséria no
Haiti, mas também - tal como fez Montaigne em relação à Euro-
pa do século XVI - a nossa própria realidade.

ALÉM DA DESEPERANÇA - Um Programa para os
Direitos Humanos no Brasil - Anistia Internacional - 1994
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A ANÁLISE DA TEORIA DEMOCRÁTICA NA
PERSPECTIVA DE SARTORI: UMA CONCEPÇÃO

ELITISTA-COMPETITIVA DA DEMOCRACIA

Cláudia Feres

O debate contemporâneo sobre o tema da democracia pode
ser retratado a partir da tensão entre as concepções "realista" e
"idealista" da democracias.

A concepção idealista enfatiza a dimensão normativa da
democracia, os ideais e os valores, e rechaça o predomínio da
visão instrumental que rege a concepção realista. Esta, por sua
vez, caracteriza-se pela ausência de conotações morais e defen-
de a prevalência dos fatos sobre as aspirações de cunho
valorativo.

É exatamente nessa segunda tradição, descritiva, que a
obra de Geovanni Sartori se insere. O autor da Teoria da De-
mocracia Revisitada' parte dessa tensão para explicar como a
democracia se concretiza e o que ela é no mundo real.

O primeiro volume da obra objetiva demonstrar a superio-
ridade do elitismo competitivo sobre as versões participativas
da teoria da democracia. Para tal, Sartori inicia-o apresentando
duas dimensões da política: a dimensão vertical, relacionada,
em sua maior parte, com as estruturas hierárquicas das
coletividades, e a dimensão horizontal da política, que abarca
as discussões relativas à opinião pública, à democracia direta, à
democracia de referendo e à democracia participativa.

Ao examinar a democracia como um sistema de governo,
o autor propõe-se a analisar a democracia vertical, cuja "estru-
tura baseia-se no ato de eleger e nas eleições livres periódicas e
competitivas. E nas eleições que a regra da maioria, tanto no
sentido de poder concreto da maioria, quanto no de regra do
jogo, é aplicada de maneira decisiva e plena" (SARTORI, 1994,
p.189).

O princípio da maioria justifica-se, segundo Sartori, na
medida em que toda sociedade necessita de regras de procedi-
mento, de solução de conflitos e de tomada de decisão. Para o
autor, portanto, esse princípio é o procedimento ou método que
melhor atende aos requisitos da democracia. No que diz respei-
to à tomada de decisão, porém, a superioridade desse princípio
não pode ser defendida incondicionalmente. Dessa forma, o prin-
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Op. cit,	 -

Democracia direta é de-
tinida como o contrário da
democracia eleitoral e re-
presentativa, ou seja, sem
representantes e sem me-
canismos de transmissão
de representatividade,
Nesse sentido, pode ser
considerada uma demo.
cracla autogovernante, que
só existe em grupos relati-
vamente pequenos. A de-
mocracia de referendo é
aqueta que permite que a
população decida deter-
minadas questões dire-
tamente, embora o taça in-
dividualmente através do
instrumento do referendo.
Sartori considera tanto a
democracia direta como a
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democracia de referendo,
enquanto formas substitu-
ias da democracia repre-
sentativa, pouco sensíveis
ao requisito do poder limi-
tado da maioria. A demo-
cracia participativa é ana-
lisada em relação aos ou-
tros tipos de democracia
por ser uma forma de de-
mocracia cuja noção é
difusa e vaga (SARTORI,
1994, p .1 56-161).

6 A lei de Micheis questio-
na a própria possibilidade
da democracia ao afirmar
que os partidos pohticos
- protótipos da democra-
cia politica autêntica -
acabam tornando-se oli-
gárquicos e, nessa medi-
da, comprometem a demo-
cracia. Para Micheis, "a or-
ganização destrói a demo-
cracia e a transforma em
oligarquia". A incapacida-
de deste autor de explicar
como uma democracia de
larga escala é produzida
relaciona-se, segundo
Sartori, com a abordagem
da diferenciação estrutu-
ral, ou seja, Micheis pro-
cura a democracia em es-

cípio da maioria é defendido enquanto instrumento eleitoral e
não enquanto instrumento de tomada de decisão.

Esse princípio é hoje visto como um mero princípio de
quantidade, desvalorizando o critério de qualidade e, assim,
deixando de ser um instrumento adequado.

Para resolver tal questão, o autor discute as minorias que
constituem os grupos de controle político, destacando dois cri-
térios para selecioná-las: o critério altimétrico e o critério de
mérito. O primeiro critério supõe que quem está no topo tem
poder e o segundo afirma que uma pessoa tem poder e está no
topo porque merece. O exemplo do critério meritocrático en-
contra-se no conceito de elite de Pareto, que é antes de tudo
qualitativo e se torna altimétrico por implicação: "As verdadei-
ras elites são aquelas capazes e, por conseqüência, estarão no
poder". Lasswell representa, segundo Sartori, o exemplo do
critério altimétrico no qual a conotação qualitativa do termo
elite desaparece. Para esse autor, elite coincide com ter poder.

Explicitada a noção de minoria, o autor passa à explica-
ção da noção de poder de controle e afirma que a estrutura
vertical de poder das democracias se caracteriza pela difusão
do poder segundo os critérios de Dahl, ou seja, "uma
multiplicidade de grupos de poder entrecruzados e envolvidos
em manobras de coalizão".

A partir da crítica da "lei de Michels" - a lei de ferro da
oligarquia - Sartori introduz a teoria competitiva da democra-
cia6.

A definição clássica da teoria competitiva de democracia
apresentada por Schumpeter é estritamente procedimental, ou seja,
a democracia reduz-se a um método: "O método democrático é
aquele arranjo institucional para chegar a decisões políticas em
que os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma
luta competitiva pelo voto do povo" (SARTORL 1994, p. 209).
Sartori acrescenta a essa definição o princípio das reações anteci-
padas', fornecendo o elo entre procedimento e suas conseqüênci-
as. Portanto, a definição completa é: "Democracia é o subproduto
de um método competitivo de renovação de lideranças". Dessa
forma, a teoria competitiva cumpriria os requisitos para definir
"minimamente" a democracia, isto é, dotar a teoria descritiva da
democracia de uma série de condições necessárias e suficientes
para a existência de uma democracia política.
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Todavia, a crítica dos "antie]itistas" dirige-se simultanea-
mente à teoria competitiva e à teoria poliárquica do pluralismo.
Para respondê-los, o autor passa de Schumpeter a Dali!, que,
embora compartilhe os pressupostos da teoria competitiva, acres-
centa-lhe um reforço pluralista da competição entre elites. Para
esse autor, a existência de diversos grupos de interesse compe-
tindo entre si, longe de ser uma ameaça à democracia, proporcio-
na-lhe a base do equilíbrio e da estabilidades.

Partindo das contribuições de Schumpeter e de Dahl,
Sartori define a democracia em sua dimensão vertical, ou seja,
descritivamente a "democracia de larga escala é um procedi-
mento e/ou um mecanismo que gera uma poliarquia aberta cuja
competição no mercado eleitoral atribui poder ao povo e esta-
belece, especificamente, a responsividade dos líderes para com
os liderados" (SARTORI, 1994, p.214). Portanto, essa teoria
competitiva-poliárquica de democracia é, segundo Sartori, uma
teoria descritiva que explica de fato como as democracias fun-
cionam e atuam. Nessa medida ela supera a teoria clássica da
democracia que teria sido incapaz de analisá-la como um siste-
ma funcional no qual o equilíbrio entre os grupos competitivos
é dado por meio dos mecanismos de eleições periódicas. Não
obstante, Sartori procura complementá-la com uma teoria
prescritiva, na medida em que entende que a democracia neces-
sita tanto de realismo (percepção dos fatos), quanto de idealis-
mo (a pressão do valor sobre os fatos).

Sua definição presci-itiva de democracia enquanto siste-
ma de governo é subjacente à sua avaliação de liderança, isto é,
• democracia deve ser uma "poliarquia seletiva e de mérito, pois
• igualdade de méritos beneficia a sociedade como um todo,
enquanto a igualdade na falta de méritos é uma igualdade pemi-
ciosa, uma igualdade coletivamente desigual". Entretanto, a
igualdade entre as minorias concorrentes dá-se mediante os
parâmetros de valor da elite. Esta é o grupo de referência.

Sartori encerra sua argumentação a favor da democracia
vertical, afirmando a importância da democracia representativa,
dado o caráter complexo da sociedade política amal e o mérito
da liderança receptiva, responsável, independente e competiti-
va.

A obra de Sartori remete-nos, portanto, a uma definição
de democracia estritamente unidimensional, ou seja, a demo-
cracia resume-se, na visão do autor, a "uma teia de processos

truturas e não em inte-
rações. Não percebo que
devo enxergá-la como uma
dinâmica entre grupos e
organizações. O objetivo
das organizações não é
criar uma forma democrá-
tica, mas dispor de um cor-
po que sela ordenado e efi-
ciente. Portanto, ao invés
de se examinar o interior
das organizações, deve-se
examinar a interação entre
organizações políticas
antagônicas e concorren-
tes, Dessa forma, indepen-
dente do quanto são oli-
gárquicas internamente, o
resultado da competição
destas organizações resul-
ta em democracia. Assim,
Sartori introduz a teoria
compettiva da democracia
(SARTORI, 1994, p204-
206).
7 Esse principio mostra
que as autoridades eleitas
em busca de reeleição são
condicionadas, em suas
decisões, pela expectativa
de como os eleitores vão
reagirao que elas decidem
(SARTORI, 1994, p209).

8 Cf. HELO, O. Mo4eIs o!
Den,ocracy. Stanlord
Un'rversity Press, Stanlord,
Calitornia, 1987.
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de tomada de decisão realizados por várias unidades". Em nome
do método e da primazia das elites competitivas, Sartori
desconsidera aspectos relevantes que contribuiriam para o alar-
gamento do conteúdo mínimo da democracia, como, por exem-
plo, a necessidade de ampliar a participação e de fortalecer are-
nas políticas democráticas, nas quais a interação dos atores po-
líticos não se pautaria exclusivamente por ações particularistas.
Ao contrário, ela se daria por meio de ações reflexivas e críticas
entre eles e com as lideranças constituídas, possibilitando, as-
sim, a formação de uma cultura política universalista. A refle-
xão dessas questões, juntamente com as preocupações
procedimentais analisadas pelo autor, permitiria uma aborda-
gem multidimensional da democracia e a possível conjugação
dos enfoques realista e idealista sobre o tema.

SARTORI, O. A Teoria da Democracia Revisitada: O
Debate Contemporâneo. Vol. 1, São Paulo: Ed.Atica, 1994.

SÍNTESES DA LITERATURA BRASILEIRA DE
CIÊNCIAS SOCIAIS
Eduardo José Wense Dias

Coordenadordo Ensino da	Vivemos neste século o fenômeno da chamada "explosão
Escola doLegislatFvo da informação", conceito que procura expressar, de forma dra-

mática, o fato de que é cada vez maior a quantidade de informa-
ção hoje existente no mundo. Com efeito, os dados disponíveis
mostram-nos que nunca se publicou tanto, e a tendência é a de
crescimento constante, até porque uma razões da proliferação
documental é o fato de que a população mundial está sempre
crescendo. Como o número daqueles que produzem informa-
ção e geram documentos é proporcional ao total da população,
temos que há um aumento documental só por conta desse fator.

Alguns fatores intrínsecos têm contribuído, entretanto,
para a explosão da informação. Um bom exemplo é o enorme
esforço de pesquisa científica e tecnológica estimulado pela Se-
gunda Guerra Mundial. No afã de desenvolver novas técnicas e
produtos de utilidade no conflito, os principais envolvidos na
guerra destinaram grandes recursos a essas atividades. Os exem-
plos dos resultados obtidos com esses investimentos em pesqui-
sa são às vezes macabros —caso do desenvolvimento da bom-
ba atômica —,mas é de se reconhecer que muitos desses resul-
tados tiveram, e continuam tendo, um impacto positivo. O de-
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senvolvimento dos computadores, por exemplo, que teve seu
grande impulso por essa época, e certamente em decorrência
desses esforços de guerra, tem possibilitado aplicações segura-
mente benéficas para a humanidade.

Por conseguinte, manter-se atualizado sobre o que se pu-
blica nas diversas áreas do conhecimento é tarefa às vezes pe-
nosa. Entretanto, muitos instrumentos têm sido desenvolvidos
ao longo dos anos para enfrentar esse tipo de problema, culmi-
nando hoje em dia nos sistemas de recuperação de informações
baseados em meios eletrônicos. Nas áreas de grande impacto
científico, as bases de dados com informações bibliográficas e
índices para acesso ao conteúdo das publicações tornaram-se
coisa corriqueira. Pesquisas bibliográficas que levavam sema-
nas para serem realizadas por meio da lenta consulta a grossos
volumes impressos são agora realizadas em questão de minutos
nas bases de dados eletrônicas.

Esse trabalho de identificação de livros, periódicos e ou-
tros tipos de documentos, bem como o trabalho posterior de
assegurar o efetivo acesso a esses documentos, são desenvolvi-
dos por bibliotecários e outros profissionais incumbidos da ta-
refa de organização e tratamento da informação. Para o usuá-
rio em potencial dessas informações, a identificação e a locali-
zação de documentos de interesse representam, entretanto, ape-
nas parte da solução do problema. Resta ainda a tarefa, igual-
mente trabalhosa, de fazer a leitura do material. Cálculos reali-
zados mostram que, em praticamente qualquer área do conhe-
cimento, o interessado teria que dedicar-se vinte e quatro horas
por dia para dar conta de ler a literatura relevante publicada em
sua área de especialização, o que é impraticável. E claro que,
neste caso, ele não disporia de tempo para mais nada.

Para enfrentar esse problema da grande quantidade de
material a ser lido, é que surgiram as chamadas revisões de lite-
ratura, também identificadas por expressões tais como "revi-
são bibliográfica", "resenha bibliográfica", "ensaio bibliográfi-
co", e "balanço bibliográfico". A revisão de literatura é uma
síntese do que foi publicado sobre um determinado tópico, num
determinado período de tempo. O material examinado pode ainda
ser limitado em termos geográficos, linguísticos, ou por quais-
quer outros critérios que o autor da revisão entender apropria-
dos.
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Mais que uma simples síntese, entretanto, a revisão de

literatura é tanto mais útil quanto mais acentuada a análi-
se crítica do material examinado. De uma boa revisão espera-se
que diga, desse material, o que é bom e o que não é; e espera-se
que aponte a direção para a pesquisa futura na área.

O leitor já terá entendido que a pessoa encarregada de
fazer essas revisões deve ser profunda conhecedora do tópico a
ser examinado. Isso torna-se um problema na medida em que
pesquisadores desse nível nem sempre estão dispostos a dedi-
car-se a uma revisão, uma vez que uma pesquisa original é mui-
to mais recompensadora, em termos de prestígio acadêmico.
Como observou Ziman', a glória vai toda para quem faz pesqui-
sa, e não para quem prepara revisões de literatura ou outros
tipos de contribuições classificadas como literatura secundária
por Subramanyan2.

Felizmente, para os que serão beneficiados corri essas re-
visões, há aqueles abnegados que, momentaneamente ou não,
abrem mão dos possíveis louros que a pesquisa científica origi-
nal possa lhes trazer para dedicar-se a esse trabalho meritório.
Na área das ciências sociais, no Brasil, desde 1977, um periódi-
co tem-se dedicado à divulgação de revisões de literatura. Por
trás do discreto título de RIR-Boletim Informativo e Bibliográ-
fico de Ciências Sociais, a publicação apareceu inicialmente
como um suplemento da revista Dados, publicação do Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ. A par-
tir do n°9, e já como uma publicação independente, passa a ser
editada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesqui-
saem Ciências Sociais - ANPOCS.

Naturalmente, uma ampla variedade de temas tem sido
tratadas nessas revisões: criminalidade, campesinato, proble-
mática ambiental, classes sociais, trabalho, questões indígenas,
movimento operário e classes trabalhadoras, feminismo, etc. A
seguir, vão listadas algumas revisões que apareceram no RIR ao
longo desses anos, tratando de temas mais diretamente ligados
ao Legislativo e às questões políticas:

A produção brasileira recente sobre partidos, eleições e
comportamento político, por Olavo Brasil de Lima Jr., Rogério
Augusto Schmitt e Jairo César Marconi Nicolau (n° 34,2° sem.,
1992).

1 ZIMAN,	John.
1 n t o r m a tio n
cornmunication,
knowledgo. In:
SARACEVIC, Telko (Ed.).
Introduction to ir,!ormation
science. New Vork:
Bowkor, 1970.

2 SUBRAMANYAN, K.
Scientific and tacho!cal
intornation resources.
New York: M. Dekker,
1981.
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• Corporativismo e neocorporativismo: o exame de duas
trajetórias (n° 32, 2° sem., 1991).

• Interesses, organizações e políticas sociais, por Maria
Helena Guimarães de Castro (n° 31, 1° sem., 1991).

• Governo local, processo político e equipamentos soci-
ais, por Maria Helena Guimarães de Castro (n° 25, 1° sem.,
1988).

• A abertura política de 1973 a 1981: inventário de um
debate, por Marcos Maria Figueiredo e José Antônio Borges
Cheibub (n° 14,2° sem., 1982).

• Análises sobre o pensamento social e político brasileiro,
por Maria Tereza Sadek R. de Souza (n° 12, 2° sem., 1981).

Há, portanto, nas páginas da publicação, um rico repertó-
rio de análises que só pode contribuir para um melhor conheci-
mento desses temas. Entretanto, além dessas revisões, o BIS
conta também com algumas outras seções que trazem informa-
ções importantes para os que atuam na área acadêmica. As seções
"Teses e Dissertações" e "Perfis Institucionais de Instituições
Brasileiras em Ciências Sociais" têm aparecido desde os pri-
meiros números e parece que estão mantidas. Uma outra seção,
"Pesquisas em Andamento", parece ter sido abandonada, pois a
última vez que apareceu foi no número 16, de 1983. Embora
haja a dificuldade em se manter uma seção como essa, é de se
lamentar a sua ausência, dada a importância que tem para os
pesquisadores.

Tendo-se esgotado as edições mais antigas da publicação,
a diretoria da ANPOCS promoveu sua reêdição em formato de
livro, sob o título O Que se Deve Ler em Ciências Sociais no
Brasil. Três volumesjá foram publicados: o n° 1, correspondendo
aos BIS númerosi a 10; o números 2, aosB!B números 11 a 14;
e o número 3, aos BIS números 15 a 19.

Esta resenha, ao procurar dar maior divulgação ao Bole-
tim, espera também estar cumprindo um pouco o papel de me-
lhor reconhecer esse tipo de contribuição. Esperamos que sirva
de estímulo para que pesquisadores em todas as áreas das ciên-
cias Sociais dediquem parte do seu tempo ao trabalho de sinte-
tizar a literatura das suas respectivas áreas de especialidade,
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para benefício de outros pesquisadores.

BOLETIM INFORMATIVO E BIBLIOGRÁFICO DE
CIÊNCIAS SOCIAIS. Rio de Janeiro: Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Janeiro-IUPERJ, 1977-1979; Associa-
ção Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
-ANPOCS, 1980.

OQUE se deve ler em ciências sociais no Brasil. São Paulo:
Cortez/ANPOCS, 1986-1990.3v.

AJUSTIÇA EM QUESTÃO

Sociólogo da Secretaria Odilon Vargas Toledo
Temático-Processual da
Assembléia Legislativa Toda investigação teórica começa por uma pergunta, ain-

da que esta, às vezes, não esteja inteiramente clara para o pró-
prio investigador. Em Injustiça - As Bases Sociais da Obediên-
cia e da Revolta, de Barrington Moore ir., a pergunta já se
pode ler no próprio título.

Nada de "especulações acadêmicas" - ao contrário.
Quando grande parte dos habitantes da segunda maior cidade
do Brasil se sente mais segura obedecendo aos senhores do trá-
fico que às autoridades constituídas, é oportuno indagar, como
faz este livro: o que legitima o poder social de um grupo ou de
um chefe? Por que as pessoas obedecem e, em alguns momen-
tos, se revoltam? Ou, formulando o problema na sua máxima
dimensão trágica: como pôde uma nação - a Alemanha - que
deu à cultura do Ocidente o melhor e o mais refinado das ciên-
cias, das artes e da filosofia entregar-se um dia à sedução brutal
do nazismo, mergulhando, desse modo, a si e ao mundo na
barbárie de uma guerra mundial?

Para Barrington Moore Jr., na base de toda autoridade,
mesmo a mais primitiva, encontra-se, antes e acima de qualquer
código legal, um pacto não escrito, implícito, onde figuram os
direitos e deveres dos que mandam e dos que obedecem. Esse
pacto - no qual se subentendem as convicções e os valores
fundamentais da sociedade em questão - pode ser negligenci-
ado, mas não por muito tempo. A recusa à autoridade constitu-
ída assim como a ira e a revolta contra ela originam-se do co-
lapso desse pacto pela desídia das elites, que deixam de cumprir
o que delas se espera, ou por uma transformação dos valores
vigentes, motivo por que uma das "partes", ou ambas, já não se
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reconhecem no que foi outrora pactuado.

Por que, no entanto, a violação do pacto deverá provocar
a ira e a revolta contra a autoridade a ponto de se recusá-la?
Porque todo pacto se erige sobre a noção de reciprocidade ou,
o que dá no mesmo, de justiça. Assim, ao aceitar com naturali-
dade os privilégios (materiais ou honoríficos) de que desfruta
um grupo ou uma pessoa, o cidadão comum apenas subscreve,
silenciosamente, o parágrafo imaginário onde se declara a alta
importância daquele grupo ou daquela pessoa para a vida dos
cidadãos como ele. No entanto, aos que receberam privilégios
caberá, em troca, desempenhar cenas funções tidas como indis-
pensáveis à vida social - os guerreiros devem proteger a co-
munidade contra seus inimigos, os feiticeiros devem afastar os
maus espíritos, os legisladores devem fazer leis boas para o povo.
O fracasso ou a recusa destes em realizar as tarefas que lhes
cabem viola os fundamentos do pacto comum e desperta nas
outras partes o sentimento de injustiça, ponto de partida da de-
sobediência e da revolta contra o pacto e tudo que com ele
possa ocasionalmente identificar-se.

Examinando sob essa perspectiva as revoltas operárias na
Alemanha contemporânea, Barrington Moore Jr. detalhará as
inúmeras situações em que se verifica o vencimento histórico
dos valores e das autoridades tradicionais, ocasião em que a ira
moral, a indignação, o ressentimento e a insegurança em rela-
ção ao futuro se combinam das mais inesperadas maneiras para
produzir movimentos de repúdio à ordem estabelecida. Assim,
por trás do nazismo não encontraremos, como é comum na lite-
ratura economicista, a astúcia dos banqueiros e grandes indus-
triais alemães, e sim uma mistura explosiva de orgulho nacional
ferido, ressentimento pelo esforço sem recompensa ante a indi-
ferença das elites tradicionais, insegurança diante do futuro, além
de um sombrio "mal-estar" suscitado pelas velozes transforma-
ções tecnológicas, econômicas e culturais, "mal-estar" que agu-
çava nos alemães a nostalgia de um passado risonho e seguro
(que nunca houve) e a utopia do retomo a uma comunidade
harmônica, hierárquica e de absoluto respeito às leis e ao traba-
lho.

"Sem o conceito de reciprocidade (...) toma-se impossí-
vel interpretar a sociedade humana como a conseqüência de outra
coisa que não a força e a fraude perpétuas", conclui o autor.
Nenhuma sociedade conhecida, entretanto, pôde existir basean-
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do-se apenas na força ou na fraude. Com estas se constroem, no
máximo, grandes campos de concentração.

No momento em que a vida nas grandes cidades parece
ameaçada pela violência e, por todos os lados, apresentam-se
líderes e remédios salvadores, este livro nos oferece os termos
de uma reflexão indispensável. As demonstrações de força, as
intervenções "cirúrgicas", a violência com ou sem mandadoju-
dicial - essas soluções detêm por algum tempo a "desordem",
mas são absolutamente ineficazes, em longo prazo, quando o
que se encontra em ruínas não é a "segurança pública", e sim o
próprio pacto de convivência entre os cidadãos.

Nesse caso, o desafio é substituir o velho pacto, em que
muitos se sentem lesados e com o qual, por isso, já não são
solidários, por um novo arranjo, baseado em obrigações recí-
procas livremente aceitas, um pacto onde se expressem e sejam
reconhecidos os interesses e aspirações da ampla maioria da
sociedade. Essa não é, por certo, uma tarefa para o mercado:
muito útil para ajustar a oferta à procura, ele nada tem a dizer
sobre que futuro os homens desejam. Essa é uma tarefa dos
próprios cidadãos. Cedo ou tarde, consciente ou inconsciente-
mente, acabaremos por realizá-la. E então, bem ou mal, vivere-
mos as conseqüências da nossa escolha.

BARRINOTON MOORE JR. Injustiça - As bases sociais
da obediência e da revolta. São Paulo: Brasiliense, 1987, 718 p.
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