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A livre concorrência entre grupos rivais, nos limites impostos pelo consenso, 

leva a um equilíbrio espontâneo, que será tanto mais estável quanto a sociedade 

é mais diversificada 

 
�Professor de Ciência Política na Universidade de Yale desde 1946. Nasce em 
Iowa. Doutorado em 1940. Um dos mais citados politólogos norte-americanos. 
Foi presidente da APSA em 1966-1967. Considerado um dos radicais liberais 
norte-americanos.  
�Consagra a expressão poliarquia, em 1953, considerando-a como a 
característica fundamental da democracia pluralista. Analisa a democracia em 
torno da tensão autonomia-controlo, participação-oposição, conflito-consenso. 
Porque se a autonomia pode gerar o desvio anarquista, já o controlo, a 
governabilidade pode levar ao exagero da segurança, do modelo de 
guardianship. 
�Define a poliarquia como o sistema político das sociedades industriais 
modernas, caracterizado por uma forte descentralização dos recursos do poder e 
no seio do qual as decisões essenciais são tomadas a partir de uma livre 
negociação entre uma pluralidade de grupos, autónomos e concorrentes, mas 
ligados mutuamente por um acordo mínimo sobre as regras do jogo social e 
político. 
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�Democracy and its Critics, New Haven, Yale University Press, 1989. 
 
� 1956 A Preface to Democratic Theory   

� 1961 Who Governs?   
� 1970 After the Revolution?     

� 1989 Democracy and its Critics   

 
� Baer, Michael A., et alii, Political Science in America. Oral Histories of a Discipline, pp. 
166 segs.. 
 


