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A controvérsia entre elitismo e democracia é tão antiga quanto a 
tradição da filosofia política. A formulação original de uma teoria 
das elites remonta à crítica de Sócrates às rotinas igualitárias da 
vida pública na Atenas do século V a.C., quando homens comuns 
assumiram a direção dos negócios da cidade e aboliram as von-
tades dos deuses como origem da organização social. Passado 
o apogeu grego, a democracia viveu um longo ostracismo e, no 
século XIX, retornou na forma da democracia liberal. 

Com um texto claro e conciso, Cristina Buarque de Hollanda  
oferece em Teoria das elites um panorama do elitismo ao longo 
do tempo, esclarecendo modelos e noções como liberalismo, 
democracia liberal, representação política, soberania popular, 
igualdade política e sufrágio universal. 

A autora apresenta aspectos gerais da biografia e das ideias de 
Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert Michels, principais  
formuladores da teoria das elites moderna. Em seguida, investiga 
versões contemporâneas do elitismo, com Joseph Schumpeter e 
Robert Dahl, quando as elites passam de obstáculo a condição 
da democracia. 

Por fim, aponta sinais do elitismo na formação da República  
brasileira, com atenção às obras de Oliveira Vianna e Assis Brasil, 
figuras-chave do pensamento republicano autoritário e liberal, 
respectivamente. 

O livro traz ainda, como anexos, textos inéditos em português de 
Vilfredo Pareto e Robert Michels.
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Tradução dos anexos:
Eliana Aguiar (textos de Vilfredo Pareto)
Vera Pereira (textos de Robert Michels)


