DAVID EASTON (n. 1917)

A luta pelo poder não descreve o fenómeno essencial da vida política; ela
refere-se apenas a um aspecto relativamente importante, mas que permanece,
apesar de tudo secundário.
Canadiano, nascido em Toronto. Doutorado em Harvard. Professor na
Universidade de Chicago desde 1947.
Considera que a vida política consiste em acções relacionadas com a
autoridade na distribuição dos valores (the political life consists of those actions
related to the authoritative allocation of values) e que o sistema político aparece
como um complexo de actividades, dotado de autonomia (a system of
interrelated activities influence the way in which authoritative decisions are
formulated and executed for a society). Onde os valores aparecem como as
vantagens, materiais ou não materiais, que são repartidas no quadro de um
sistema político.
Faz assim assentar a autonomia do sistema político numa ideia de
comunicação, entendida como o processo de converter a informação em poder.
O sistema político é, portanto, compreendido como um sistema de distribuição
autoritária de valores, como um conjunto de interacções pelas quais se efectua a
distribuição (allocation) autoritária (authoritative) de valores para uma
sociedade.
Neste sentido, a vida política aparece como a complex set of a process through
which certain kinds of inputs are converted into the type of outputs we may call
authoritative policies, decisions and implementing actions. E seria este processo
funcional da distribuição ou atribuição de valores, isto é, de objectos pelo
mesmo sistema valorizados, marcado pela autoridade, pela imperatividade, que
constituiria o traço distintivo do sistema político.
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