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O objetivo deste trabalho é verificar se os dados e conceitos dos estudos comparativos da violência política que
incluam países latino-americanos são adequados. Embora no Brasil os estudos comparativos da violência política sejam
escassos, nos países centrais eles são abundantes e há muito fazem parte da tradição acadêmica. Zimmermann (1983)
apresentou uma revisão desses estudos, com 141 páginas. Muitos deles comparam diferentes países e são quantitativos,
requerendo um número grande de observações e indicadores quantificáveis de violência. Os países latino-americanos
estão incluídos na maior parte desses estudos. Vários tratam exclusivamente da América Latina (Bwy, 1968a e 1968b);
Duff e McCamant, 1976; Hazlewood e West, 1974; Midlarsky e Tanter, 1967; Tanter, 1979; West, 1973. 

É óbvio que os pesquisadores individuais não podem realizar pesquisas primárias em cada um dos países do
mundo, por isso são obrigados a usar fontes secundárias - muitas das quais já publicadas. Da década de 1960 em diante
alguns deles organizaram e codificaram dados publicados de fontes secundárias, sendo que vários desses arquivos foram
publicados e generosamente abertos ao público, passando a ser os primeiros data-base com informação sobre violência
política. Em geral, os data-base não tratam especificamente de violência política; a violência e o conflito político são
apenas uma parte dos fenômenos políticos cobertos pela maioria dos data-base. Gurr (1974) fez um levantamento no qual
descobriu que os dados sobre conflito representavam apenas 6 por cento do total das informações contidas num dos data-
base mais famosos, o WHPSI-1972, e 9 por cento de um dos primeiros database, a Cross-Polity Tirne-Series Data
(1971), de Banks. Como seria de se esperar, foram muitos os estudiosos que usaram esses data-base; alguns
suplementaram essas informações com outras de fontes de sua preferência, mas a maioria usou os dados tal como foram
publicados. Isso deu aos data-base um valor estratégico, no sentido de que um número reduzido deles, meia dúzia,
aproximadamente, forneceu o material para muitas dezenas de estudos. Assim, a acuidade e a validade desses dados têm
uma importância estratégica. Em 1964, Harry Eckstein elaborou um dos primeiros data-base de cobertura ampla, que
incluía variáveis sobre o conflito; seus dados foram usados por muitos pesquisadores. Eles foram as únicas fontes usadas
por Rummel em 1966, que também desenvolveu os seus próprios dados (1963, 1965); Rummel, por sua vez, influenciou
vários pesquisadores. Tanter (1965, 1966), que trabalhou na linha de Rummel, foi um dos outros pioneiros; Bwy (1968a e
1968b), que foi influenciado por eles, estudou a violência na América Latina usando os dados de Rummel e deTanter.
Este último, por sua vez, publicou um estudo sobre a violência na América Latina e foi co-autor de um segundo (Tanter,
1969; Midlarsky e Tanter, 1967) Banks e Textor (1963) e Banks (1971) também produziram dados que foram muito
usados. Os Feierabend (1965, 1966) criaram o Cross-National Data Bank of Political Instability Events, que foi usado por
muitos estudiosos. Os Feierabend, Nesvold e Jaggar passaram a ser consultantes para um órgão importante do governo
americano que foi a Task Force ora Assassination and Political Violence of the Commission on the Causes and
Prevention of Political Violente (Kirkham, Levy e Crotty, 1969). Gurr e Ruttenberg (1967), por sua vez, produziram uma
série de dados em separado. Um exame das notas de rodapé e das citações de trabalhos feitos nos últimos vinte anos
mostra que eles são considerados líderes no campo de estudos, tendo proporcionado a outros estudiosos um legado
teórico, metodológico e muitos dados.

Entretanto, a publicação do primeiro World Handbook of Political and Social Indicators (WHPSI) na década de 60
(Russet et alii, 1964) colocou à disposição de estudiosos da política comparada um amplo data-base que cobria uma
variedade de assuntos que tinham relevância política, direta ou indireta. Esse data-base transformou-se no maior clássico
até o presente. Desde então, mais duas edições do Handbook foram publicadas (Taylor e Hudson, 1972; Taylor e
Jodice,1983). Esses dados estão disponíveis em forma impressa, em fitas e em disquetes e são usados com muita
freqüência. Entretanto, todos são fontes secundárias, no sentido de que seus autores não fizeram pesquisa primária nos
países sobre os quais coletaram dados, utilizando aqueles que já tinham sido publicados. Dada a sua importância, uma vez
que são os principais database, certamente é relevante saber qual a acuidade dos dados sobre violência política na



América Latina utilizados por eles. Erros nesses dados são automaticamente transmitidos a um grande número de
pesquisadores. Assim, a primeira pergunta que se impõe é: onde eles conseguiram seus dados? Quais as fontes dessas
fontes? Quais os data-base desses data-base? 

A Tabela 1 mostra que o índice anual do Nerv York Times (NYTI) é, de longe, a principal fonte. O NYTI foi a
única fonte de informação para o clássico estudo de Harry Eckstein, Internal War [A Guerra Interna] (1964). Rummel
usou o NYTI, o New International Yearbook, Keesing's Contemporary Archives (que o próprio autor julgou ter pouca
utilidade); Facts on File e os anuários da Enciclopédia Britânica foram usados no projeto Dimensionalidade das Nações
[Dimensionality of Nations]. Tanter (1966) usou o NYTI e Deadline Data como suas fontes principais, "as outras sendo
consultadas superficialmente". Gurr e Ruttenberg se basearam, predominantemente, no NYTI, no Newsyear, que é um
índice de Facts on File, e no Annual Register of Worlds Events, que se baseia no Times de Londres. Outras fontes foram
usadas, sendo que nenhuma delas era latino-americana, mas os autores declararam que elas proporcionaram "pequenas
quantidades de dados úteis". Os autores agregaram que o International Yearbook e o Anuário da Enciclopédia Britânica
eram de pouca utilidade para o estudo da violência política. Os Feierabend foram uma exceção porque não usaram o NYTI
como base, preferindo os Deadline Data e os anuários da Enciclopédia Britânica. Gurr (1978), num estudo separado,
usou o NYTI, o Newsyear e o Africa Digest, suplementando suas informações com fontes regionais. Às vezes usou-se uma
fonte regional em inglês ou o Hispanic-American Report na cobertura da América Latina. A deficiência fundamental
desses data-base é que nem uma só fonte da América Latina foi usada em todos esses estudos, como vemos na Tabela 1. 



 

Nos estudos de comunicação e nos estudos comparativos, é tradicional distinguir entre fontes "globais" e
regionais. As fontes "globais" são aquelas que pretendem ter uma cobertura mundial, mas que se localizam nos países
centrais, particularmente Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. As fontes regionais cobririam regiões específicas, como
a África ou a América Latina. Prefiro fazer a distinção entre as fontes localizadas nos países centrais, as regionais, ou
seja, dedicadas ao estudo de regiões específicas, as nacionais, as provinciais e as locais, e nego às fontes localizadas nos
países centrais a validade universal que lhes é atribuída. 

Alguns autores complementaram as informações de fontes "globais" com outras fontes regionais, mas isso



raramente foi feito com a América Latina. Quando foi utilizada uma fonte regional dedicada à América Latina, o Hispanic
American Report, os resultados foram drasticamente alterados, ainda que essa fonte fosse publicada em inglês. Gurr e
Ruttenberg, por exemplo, chegaram à conclusão de que os índices de privação média para a América Latina, baseados
em dados econômicos, na realidade eram mais altos do que os publicados em algumas fontes, conclusão que só foi
possível devido a "coberturas mais amplas" do que as fontes usadas para outras áreas, e, coerentemente, ajustaram os
índices latino-americanos (1971, p. 227). Esses autores mostraram que estavam conscientes da subenumeração, mas a
restringiram a fenômenos de pouca importância: 

(...) "estamos igualmente seguros de que apenas uma porcentagem pequena de fenômenos mais amplos, internacionalmente pouco
importantes, como pequenos motins e conflitos rurais localizados, são publicados naquela parte da imprensa mundial da qual nós dependemos. " (p.
199, tradução do autor) 

Este raciocínio tem algo de circular, porque o que é publicado em fontes "globais" obviamente influencia a
classificação de um evento como "internacionalmente importante". Ou seja, os eventos internacionalmente importantes
são aqueles publicados pela imprensa "global", o que exclui a possibilidade de eventos importantes serem negligenciados
pela imprensa localizada nos países centrais. Assim, os estudos comparativos de violência dependem dos data-base, que,
por sua vez, dependem de várias publicações americanas e da Europa Ocidental, as quais também são mutuamente
dependentes das grandes agências internacionais para os seus noticiários, inclusive para a cobertura da América Latina.
Barreiras de idiomas impediram que os data-base tivessem acesso a jornais nacionais, provinciais e locais e aos estudos
especiais que melhorariam consideravelmente a qualidade dos dados sobre a violência nos países latino-americanos.
Taylor e Jodice reconheceram corretamente a necessidade de contar com informações nacionais na linguagem do país em
questão: 

"Seria a melhor solução, no sentido não econômico, usar uma fonte na linguagem do país para cada país, corno uma fonte secundária. Entretanto,
problemas de idioma e de recursos tornaram isso impossível. " (1983 p. 11, tradução do autor) 

Além disso, eles recomendaram uma fonte regional em inglês, o Latin America Political Report (p. 12), mas não a
utilizaram para os dados sobre violência política. Os dados latino-americanos foram baseados em fontes "globais", o
índice do New York Times e o Keesing's Conternporary Archives, principalmente o primeiro. O conhecimento e a
informação especializados que estão à disposição dos pesquisadores no nível local, provincial, nacional e regional, assim
como dos estudos especiais, são muito relevantes. Os estudos que examinaram a própria cobertura de fontes diferentes
concluíram que a superposição dos noticiários é de tal ordem que não se justificaria o uso de muitas fontes diferentes.
Entretanto, a análise detalhada das fontes que têm sobreposição e daquelas que não têm mostram que as fontes regionais,
particularmente aquelas publicadas em idioma que não 0 inglês, têm um grau muito alto de reportagens únicas, ou seja,
notícias que não estão reproduzidas nas fontes "globais". Em um estudo de nove fontes que cobriam acontecimentos no
Oriente, Burrowes concluiu que a exclusão de quatro delas resultaria na perda de simplesmente 5 por cento de todos os
eventos. As fontes eram Deadline Data, Facts on File, Keesing's e o Asian Recorder, todas em inglês. A maior fonte de
contribuições independentes, o Cahiers de l'Orient Contemporain, produziu duas vezes e meia mais eventos únicos do
que o NYTI, que tirou o segundo lugar. Não é por acidente que os Cahiers, em primeiro lugar, são uma fonte regional e,
em segundo lugar, publicada em francês. Azar et alii (1970) estudaram eventos iniciados por Israel e a República Árabe
Unida. Eles descobriram que tanto o NYTI quando o Midle East Journal, uma fonte regional, ainda que em inglês,
publicaram, separadamente, 90 por cento de todos os eventos obtidos com fontes múltiplas. Agregar uma terceira fonte
em inglês não melhorava muita coisa. Essas conclusões foram semelhantes às de Hoggard (1969) que, não obstante,
agregou um senão importante em 1974: ainda que, quantitativamente, pouco se ganhasse com a adição de outras fontes,
elas levariam a conclusões diferentes em análises mais detalhadas e mais específicas. Jackman e Boyd (1979) informaram
que havia pouco a ganhar com a introdução de fontes múltiplas. As fontes utilizadas, entretanto, vinham todas da mesma
Rede de Informações. 

O uso de estudos de países específicos aumenta muito a cobertura. WHPSI (1964), no seu indicador de "morte por
violência grupai nacional por 1 milhão de habitantes, 1950 até 1962" usou apenas um estudo nacional, MacGaffey e
Barnett's (1962), que estudaram Cuba. Talvez não seja mera coincidência que Cuba está em primeiro lugar na lista, com o
mais alto índice de violência doméstica de todos os países, mais que o dobro de mortes por milhão de habitantes do que o
segundo país na lista, a Hungria (p. 99). É difícil imaginar que dados obteríamos se tivéssemos estudos específicos em
cada país. Ekkart Zimmermann, ao analisar o papel de fontes "globais" regionais e nacionais, que ele chama "locais",
concluiu, sabiamente, que 



"ao coletar dados sobre o conflito deveríamos sempre usar mais que urna fonte para controlar as péssimas diferenças devidas ao uso de fontes
múltiplas (e essas a uma fonte singular) e pelo menos uma fonte regional e local (leia-se nacional) para eliminar as diferenças entre fontes ‘globais’e
fontes regionais". (1980, p. 225, tradução do autor) 

Assim, a ordenação dos países do mundo de acordo com a violência política talvez dependa mais das fontes
usadas do que da violência efetivamente existente nos países. 

Não obstante, há situações nas quais os jornais locais, provinciais e nacionais não são fontes fidedignas. As
ditaduras com freqüência impõem censura aos meios de comunicação de massa; essa censura pode se aplicar, também, a
correspondentes estrangeiros e às agências internacionais de notícias. Correspondentes que publicam notícias críticas do
regime correm o risco de prisão e expulsão do país. Na Argentina, no Brasil, Chile e Uruguai, entre outros, os dados só
apareceram e puderam ser utilizados depois da queda do regime militar. Na maioria desses casos, estudos específicos
sobre a violência escavaram uma quantidade de informações valiosas que não estavam disponíveis em lugar nenhum e
que não haviam sido publicadas anteriormente. 

As redes de informação

Há várias maneiras de interpretar a extensa superposição entre diferentes fontes "globais", das quais quero
salientar duas. A primeira vê essa superposição como prova de que as várias fontes estão corretas, como evidência
confirmatória de que elas retratam adequadamente a realidade e que, empiricamente, o NYTI seria a fonte mais exata,
além de ser a mais conveniente para os pesquisadores dos países centrais. Entretanto as fontes dessas fontes não são
independentes; muito pelo contrário, elas subscrevem os serviços das mesmas agências de notícias; os seus
correspondentes se conhecem, interagem, trocam informações e têm acesso às mesmas fontes, como as próprias agências
de notícias, a embaixada americana e governos "amigos" (como ogoverno de El Salvador durante a guerra civil) ou a
embaixada americana e grupos de oposição no caso de governos inamistosos (como os contras durante o governo
sandinista na Nicarágua). Às vezes os jornais usam-se mutuamente como fontes. As agências telegráficas de informação
são as principais fontes dos jornais "globais" nos países nos quais eles não têm correspondentes(1). Assim, as fontes
"globais" pertencem à mesma rede de informações. Elas não são independentes uma das outras e nem obtêm as
informações por caminhos independentes. A superposição se deve exclusivamente ao fato de que usam fontes comuns e
de que pertencem à mesma rede de informações.(2)Publicações semanais, quinzenais, mensais e anuais localizadas nos
países centrais também subscrevem e recebem os serviços das mesmas agências de informações e, sobretudo, usam os
próprios jornais como fonte. A sobreposição do noticiário não pode ser considerada prova confirmatória de que todas são
adequadas e retratam o mesmo fenômeno com igual acuidade porque as fontes não são independentes. 

Proponho uma segunda interpretação: o universo de informações está dividido em Redes de Informações (RI) que
têm uma sobreposição limitada. Dentro de cada uma delas, as fontes são semelhantes e há muita troca de informações,
devida à participação comum dos mesmos círculos profissionais e sociais. A utilização comum de informações continua
se dando em todos os momentos do processo de elaboração de notícias, uma vez que os jornais usam uns aos outros como
fontes e que as publicações semanais, mensais e anuais se abastecem, em grande parte, nos jornais. 

A maior rede de informações, evidentemente, é ocidental e primeiro-mundista e tanto os contatos profissionais
como as interações sociais são em inglês. Porém, há outras Redes de Informações (RIs). Acesso a diferentes RIs se
baseia, entre outros fatores, em semelhanças culturais e habilidade de falar diferentes idiomas, particularmente o usado
naquela rede de informação. 

A ideologia é um fator relevante na seleção de, e no acesso a, redes de informação. Assim, as fontes "globais" não
o são em nenhum sentido da palavra. Ao contrário, elas conformam um subconjunto, parte de uma subcultura e, como
todas as RIs, têm um viés etnocêntrico nas suas reportagens, na sua cobertura, que se concentra nos países do Primeiro
Mundo, particularmente nos de língua inglesa. 

O etnocentrismo distorce as reportagens. As deficiências de idioma e o etnocentrismo contribuem para a sub-
reportagem e para a reportagem seletiva, com perda de informação relevante em ambos os casos. A familiaridade com a
cultura geral e a habilidade de falar o idioma em particular, são os grandes determinantes do passe para entrar numa RI.
Fontes adicionais dentro da mesma RI produzem retornos decrescentes; portanto, a melhor maneira para obter maiores
retornos na cobertura das revistas (e, conseqüentemente, maior exatidão dos dados) é através da entrada em diferentes
RIs. Não é por coincidência que, no mencionado estudo de Burrowes, adicionar fontes em inglês não agregava muito à



cobertura do NYTI, nem que a única fonte em francês usada proporcionou o maior número de contribuições de notícias
novas, independentes. O fato que as fontes em inglês da mesma RI sejam chamadas de "globais" e a acuidade de seus
dados não seja posta em dúvida pelos estudiosos e pesquisadores indica que o etnocentrismo também está presente nos
meios acadêmicos. 

A principal fonte de informações primárias dos jornais de língua inglesa são os seus correspondentes. Os maiores
jornais americanos mantêm correspondentes permanentes nos países centrais, e os temporários são enviados para o país
durante o período em que ele entra no noticiário internacional. Para a cobertura dos países periféricos do Terceiro Mundo
os jornais "globais" usam os serviços das agências de notícias. Um estudo de Semmel (1979) mostra que de um total de
676 correspondentes americanos em países estrangeiros, 26 por cento estavam na África e na América Latina. A Europa
Ocidental tinha o dobro desses dois continentes somados. Em 1974, as 45 nações africanas recebiam um sexto da
cobertura que a Inglaterra recebia nos jornais americanos. Assim, a probabilidade de subreportagens é muito maior na
África, na América Latina e na Ásia que na Europa Ocidental. 

Comparando fontes diferentes de informação

Dados do Brasil, do Chile, do Peru, de El Salvador e da Guatemala serão usados para estimar a magnitude da sub-
reportagem por fontes "globais" e pelos database que se baseiam nelas e para estimar, também, o quanto se ganharia em
acuidade dos dados em cobertura da informação usando fontes nacionais e estudos especiais sobre a violência política
nesses países. 

Brasil, a violência durante o regime militar

A violência contra grupos de oposição foi extensa durante o governo militar brasileiro (1964-85). Os estudiosos
desse período concordam que a violência atingiu o auge no período que vai de dezembro de 1968 ao início do governo
Geisel, em 1974, quando começou a diminuir. Até recentemente, os dados eram fragmentários, mas a publicação de
Brasil: Nunca Mais (BNM), em 1985, proporcionou dados sistemáticos para os estudiosos. Esse estudo foi iniciado pela
Arquidiocese de São Paulo em 1979, no início da última administração militar, e levou cinco anos até ser completado. O
estudo cobriu quase todos os casos políticos apresentados à Justiça Militar brasileira entre abril de 1964 e março de 1979.
Os pesquisadores conseguiram obter cópias completas de 707 processos e notas dos demais, perfazendo um total de mais
de 1 milhão de páginas, copiadas em microfichas. Um conjunto completo de informações foi mantido, por precaução, fora
do país. A pesquisa também incluiu um grande número de entrevistas pessoais e de relatórios sobre outras entrevistas.
Além disso, obteve valiosos dados de membros de organizações clandestinas a respeito de outros membros que
desapareceram depois que foram presos pelo regime militar. A prisão política era precondição para que a pessoa fosse
classificada como preso político. Assim, esse estudo subestimou a extensão da violência política no Brasil, porque excluiu
a violência sem uma prisão política formal. As categorias usadas em BNM não correspondem às do WHPSl, em suas
várias edições, mas é possível combiná-las de maneira que sejam comparáveis.



 

O BNM informa que houve 144 mortes entre 1964 e 1979; elas apresentam o mesmo padrão temporal dos
desaparecidos, da censura e do consenso dos avalistas políticos, estando concentradas entre dezembro de 1968, quando foi
editado o AI-5, e o início da administração Geisel, em 1974. Essas mortes são muito mais numerosas do que as 88
publicadas no WHPSI para o mesmo período. Assim, ainda que suas estimativas sejam uma óbvia subenumeração, os
dados do BNM demonstram que houve pelo menos 64 por cento mais mortes devidas à violência política do que o WHPSI
informou.

A diferença aumenta substancialmente se somarmos os desaparecidos. Os desaparecidos não estão incluídos entre
os 144 mortos do estudo do BNM. Houve um mínimo de 125 desaparecidos -123 deles entre 1969 e 1975 - que, somados
aos 144 mortos, nos dão um total de 279, mais de três vezes o número de mortes por violência política relatada pelo
WHPSI. Além desses, durante o mesmo período houve 88 camponeses e trabalhadores agrícolas, bem como onze líderes
sindicais rurais, mortos devido a conflitos de terra. Desses, catorze foram assassinados diretamente pelos militares ou pela
polícia, incluindo a Polícia Militar (Sigaut,1987). Se as mortes derivadas dos conflitos de terra fossem consideradas
políticas o total de mortes devido à violência política atingiria 357 no período coberto pela WHPSI. Assim, se, como é o



caso no Brasil, as mortes supramencionadas forem consideradas políticas, o WHPSI relatou apenas uma de cada quatro
mortes. 

Peru

Um estudo especial sobre as ações do Sendero Luminoso (SL) de Calderón (1987) ilustra a falta de acuidade de
fontes "globais" assim como as vantagens de usar fontes nacionais e provinciais. Calderón utilizou os arquivos do jornal
El Comercio, comparando-os com os resultados de pesquisas junto a Que Hacer?, à PIP - a polícia peruana-,aos
resultados obtidos com diversas fontes "globais", e eu acrescentei o noticiário "oficial" do próprio Sendero. SL começou
as suas ações armadas no dia 17 de maio de 1980, na província peruana de Cangallo, no Departamento de Ayacucho.
Dois jornais provinciais, Aladin e Panorama, publicados na mesma província, noticiaram que houve duas ações armadas
naquele mês. Os jornais de Lima (nacionais), assim como as fontes regionais e "globais", não noticiaram nada. Duas
semanas mais tarde, no começo de junho de 1980, os jornais de Lima começaram a noticiar as ações do Sendero
Luminoso. Nos seis meses subseqüentes, um dos principais jornais de Lima, El Comercio, relatou que houve 23 ações
violentas pelo SL, enquanto os jornais provinciais noticiaram 33. As fontes "nacionais",localizadas na capital e, com
menos freqüência, em outras cidade importantes subenumeraram eventos locais, particularmente aqueles que têm lugar em
áreas isoladas. As fontes locais de Ayacucho só tinham uma informação muito limitada a respeito do que estava
acontecendo em outras províncias de Ayacucho e em alguns outros departamentos. Assim, embora as fontes locais e
provinciais ofereçam uma cobertura muito superior dos eventos que ocorrem nos mesmos locais e províncias, não
oferecem uma cobertura adequada de eventos que estão acontecendo em outros lugares.(3) Nacionalmente, o El Comércio
noticiou 96 ações atribuídas ao SL durante 1980; a Polícia de Investigação Peruana (PIP) reconheceu que houve 108
ações até 28 de outubro; um estudo especial de Que Hacer?,uma revista bimensal de Lima, relatou 271, ao passo que as
fontes "globais" favorecidas pelos pesquisadores primeiro-mundistas, como o New York Times Index, os Keesing's
Reports e Facts on File não noticiaram uma só ação. Assim, o SL operou durante sete meses e meio sem que isso sequer
fosse percebido pelas fontes "globais"! 

 



Facts on File relatou ações do Sendero Luminoso pela primeira vez em 30 de j apeiro de 1981 e o New York
Times em 13 de maio de 1981, quase exatamente um ano depois da data da primeira ação do grupo. Pela estimativa
nacional mais baixa o SL já tinha realizado 150 ações antes que fosse sequer notado pelo New York Times. Em 12 de
março de 1982 o SL afirmava já ter feito cerca de 2.900 ações, afirmação que não é irreal considerando que a PIP
reconhecia que houve 2.325 e que a revista Que Hacer? relatou que houve 1.328. O jornal El Comércio relatou 161,
muitíssimo abaixo dos dados mencionados pelas três fontes anteriores. Não obstante, o NYTI só noticiou 21 dessas ações
e o Facts on File, 14. Se tomarmos os relatórios oficiais da polícia peruana como base, o New York Times noticiou nove
de cada mil ações havidas e o Facts on File apenas seis! Entre maio de 1980 e maio de 1985, El Comércio noticiou 1.434
ações, o New York Times relatou 96 e o Facts on File, 88. Quando o grau de subenumeração é dessa magnitude, a
acuidade dos dados é zero. Até uma fonte em inglês, mas regional, tinha dados mais próximos da realidade do que as
fontes "globais", tão usadas pelos estudiosos da violência: Michel Reid, um repórter inglês, baseado em Lima, escrevendo
para a publicação Report on the Americas, da Nacla(4) (1986, pp. 43-5), utilizando "dados oficiais", relatou que houve
um total de 2.542 ações em Ayacucho entre 1983 e 1985: um contraste com as escassas quarenta ações publicadas pelo
New York Times! Os dados peruanos tratam de ações políticas por grupo revolucionário e não de mortes devidas à
violência política. Portanto, ganharse-ia muito na acuidade dos dados com a utilização de fontes nacionais, provinciais e
locais e de estudos especiais, em vez de usar exclusivamente dados de fontes "globais". 

El Salvador: Violência durante diferentes regimes militares

A violência em El Salvador foi divulgada pela imprensa americana durante a segunda metade da década de 80.



Entretanto nem sempre foi assim. Antes que quatro mulheres americanas, freiras católicas e religiosas laicas, fossem
estupradas, torturadas e mortas, tinha havido violência em El Salvador durante muitos anos, mas raras vezes ela atingiu a
imprensa americana ou a da Europa Ocidental. Como resultado, ela não apareceu no WHPSI nem em outras fontes de
dados. 

Em 1979, os resultados de uma pesquisa especial sobre a violência política salvadorenha foram publicadas por
López Vallecillos (1979), que dividiu os dados de acordo com as diferentes administrações presidenciais, a de Molina
(1972-77) e a de Romero (1977-79), com informações em separado para a Junta que governou El Salvador de outubro a
novembro de 1979. Essa pesquisa usou jornais locais e nacionais de El Salvador, denúncias publicadas no semanário
Orientacióra e informações do arcebispado salvadorenho, do Socorro Jurídico do Externato San José e da Comissão de
Direitos Humanos. Esses arquivos de dados são parte do centro de Documentação da Universidade Centro-Americana
José Simeón Canas. Enquanto o estudo de López Vallecillos está subdividido em administrações, o WHPSI o subdividiu
em anos cronológicos, tornando difícil efetuar comparações; além disso, as categorias usadas pelos dois estudos não eram
as mesmas. Não obstante, algumas comparações podem ser feitas. O WHPSI relatou um total de seis ataques armados
durante o período de 1972 a 1977. López Vallecillos informou que houve 31 operações somente pelas guerrilhas durante
uma pequena parte daquele período. WHPSI informou que houve apenas dois assassinatos políticos, ambos em 1977, e
nenhuma execução política naquele período; Lopez Vallecillos informou que houve 37 assassinatos políticos (pelas forças
de segurança), 24 assassinatos de pessoal das forças de segurança, dezoito assassinatos de membros de grupos
paramilitares (Orden, vigilantes, seguranças etc.) e de dois padres (p. 871), num total de 81, que contrasta visivelmente
com os dois do WHPSI. O preço pago pelo WHPSI por utilizar exclusivamente fontes "globais" foi que 79 das 81 mortes
não foram incluídas nos seus arquivos. 

O WHPSI informou que houve cem mortes em 1972, antes do início da administração de Mofina, um período que
não foi coberto pelo estudo de López Vallecillos. O New York Times noticiou, em três dias diferentes (04.04, 05.04 e
26.4), a respeito da mesma tentativa de golpe; no dia 5 de abril noticiou que houve 150 mortes, enquanto que nas outras
duas datas noticiou apenas cem, sendo esse número o utilizado pelo WHPSI. Essas mortes ocorreram durante a
administração de Sánchez, em conseqüência de uma tentativa de golpe, cuja explicação jaz numa fraude eleitoral extensa,
anterior ao começo da administração de Mofina. Os dados de López V allecillos não cobrem esse período - o estudo
começou mais tarde, cobrindo apenas a administração de Mofina, durante a qual teria havido 75 mortes, ao passo que o
WHPSI relata apenas 25 (dois assassinatos, uma execução política e 22 mortes por violência política), dezenove delas em
1977. Assim, dados comparáveis em todos os tipos de morte por violência política durante a administração de Mofina
(excluindo os desaparecidos) diferem por um fator de três ! 

As organizações internacionais de direitos humanos, como a Anistia Internacional ou as associações regionais
como a America's Watch, têm publicado sistematicamente dados para El Salvador e para outros regimes repressivos
latino-américanos que são muito superiores aos publicados pelas fontes "globais". Os seus relatórios raramente são
levados em consideração nos estudos sobre violência política. Muitos estudiosos consideram que eles têm um viés político
numa direção radical ou reformista, o que é verdade. Entretanto, as suas tentativas de coletar dados são mais sistemáticas
do que a cobertura casual do New York Tintes, do London Tirnes e de outras fontes "globais". Além disso, rejeitar os
dados oferecidos por essas organizações com a desculpa de que elas têm um viés político e, implicitamente, aceitar a
imparcialidade e a objetividade por parte das fontes "globais", da rede de informações de língua inglesa, é, em si, uma
escolha e um viés político. 

As organizações de direitos humanos não são as únicas que publicam estimativas da violência para a América
Latina, que são muito superiores àquelas noticiadas pela rede de informações do mundo de fala inglesa: até fontes muito
conservadoras de direita também publicam cifras que mostram o grau de violência pela esquerda, que são muito
superiores aos dados produzidos pelas fontes "globais". A polícia nacional de El Salvador apresentou dados sobre
assassinatos políticos com duas características: a) que eram conhecidos da polícia e b) pelos quais grupos radicais
esquerdistas diferentes afirmaram ser responsáveis ou que poderiam ser atribuídos a pessoas e organizações de esquerda.
Os dados, subdivididos pela ocupação da vítima, estão disponíveis para o período de 1980 a 1983. 



 

De acordo com a polícia nacional salvadorenha, esses foram assassinatos e não mortes em combate; assim, para
avaliar as perdas totais - militares e das forças de segurança - durante esse período, teríamos que somar as perdas em
combate, embora numa guerra civil, particularmente numa como a salvadorenha, a linha que divide o que é combate do
que não o é mostrase muito nebulosa. Em 1981, o New York Times (NYTI) informou que houve um total de 3.254 mortes
em El Salvador. Dessas, 1.666 eram de camponeses e civis mortos pelas forças armadas e pelas forças de segurança;
outras 359 eram de guernlheiros mortos pelas forças armadas em combate, deixando 1.829 sem explicação. Mesmo se
considerássemos todas essas mortes como assassinatos por esquerdistas (e não como mortos em combate, nem como
assassinatos por forças da direita), teríamos um total que é inferior em 486 às mortes atribuídas pela polícia nacional a
assassinatos pela esquerda. Os dados de 1982 mostram um padrão semelhante. O NYTI noticiou um total de 2.723
mortes: 803 civis e camponeses, cujas mortes foram atribuídas às forças armadas e de segurança; o NYTI relata também
que 847 guerrilheiros foram mortos, deixando um total de 1.073 mortes de outras origens. Este subtotal é inferior em 489
mortes em relação ao publicado pela polícia nacional, mesmo se todas as 1.073 mortes "de outras origens" fossem
assassinatos pelas organizações de esquerda. 

Guatemala, violência de 1966 a 1976

Há quatro estudos especiais de mortes políticas e pessoas desaparecidas levados a efeito na Guatemala, dois do
início da década de 70 (1971-72), que usaram categorias comparáveis às usadas pelo NYTI e pelo WHPSI: são os estudos



do jornal El Gráfico, cobrindo o período de setembro de 1970 a setembro de 1971 (Torres Rivas, 1980), e do congressista
R. de León Schloter (1982), cobrindo o período de abril a agosto de 1972; um levantamento feito por Notícias de
Guatemala, uma publicação de extrema-esquerda, e o estudo clássico de Aguilera Peralta, Romero Imery et alü (1981),
cobrindo um período maior, de 1966 a 1976. O estudo de El Gráfico nos dá 959 mortes por violência política e 289
pessoas desaparecidas, ao passo que o New York Times informou um total de apenas cinco mortes em 1971, o mesmo que
o WHPSl, duas das quais foram assassinatos - um contraste violento com os dados de El Gráfico. Da mesma maneira, a
pesquisa do deputado León Schloter menciona 315 pessoas desaparecidas entre abril e agosto de 1972. A escala desses
dados contrasta com as escassas onze mortes noticiadas pelo WHPSI, das quais cinco foram assassinatos. Parece claro
que, a julgar pelo NYTI, a violência política praticamente não existia na Guatemala naquele tempo. Os dados do WHPSI
sobre a Guatemala e El Salvador vieram diretamente do NYTI.

 

 

Outro estudo especial de violência política, com dados relativos a 1978, oferece confirmação da disparidade entre
fontes "globais" e nacionais, provinciais e locais, ou estudos especiais. O estudo baseado em Notícias de Guatemala nos
informa que houve 254 mortes, com tortura e mutilação. Além disso houve mais 89 mortes políticas, sem tortura nem
mutilações, e 172 desaparecidos. Isso contrasta dramaticamente com a informação do NYTI segundo a qual haveria apenas
35 mortes (um civil morto no dia 8 de março e 34 no dia 30 de março). Assim, se acreditarmos no NYTI, houve apenas 35
mortes por violência política, em contraste com 343 mortes e 162 desaparecidos noticiados pelo Notícias de Gttaternala.
O uso de apenas uma fonte nacional, Notícias de Guatemala, reduziria o erro por um fator de 10. Um grau modesto de
familiaridade com a Guatemala chamaria a atenção para o fato de que os dados do New York Times e, conseqüentemente,
do WHPSI, eram absurdamente baixos. As edições de fim de semana dos jornais locais algumas vezes apresentavam listas
extensas de pessoas mortas, que eram maiores do que aquelas noticiadas pelo WHPSI durante muitos meses.
Ocasionalmente, panfletos eram distribuídos nas ruas com os nomes de pessoas que seriam mortas (ajusticiadas, na



terminologia local). Os periódicos também continham muitas informações fornecidas por pessoas cujos nomes apareciam
na lista fazendo profissão de fé anticomunista e negando qualquer relação com causas e pessoas de esquerda. 

Uma subenumeração muito severa do nível de violência política na Guatemala também se encontra nos relatórios
de Leiden e dos Feierabend. O primeiro grupo afirma que houve apenas cinco assassinatos de figuras políticas
importantes (chefes de Estado, ministros, embaixadores, vice-presidentes, burocratas, deputados, senadores e militares de
alta patente durante um período de cinqüenta anos - 1918 a 1968 - e nenhuma tentativa mal sucedida de assassinato. O
segundo grupo diz que houve nove assassinatos e uma tentativa entre 1948 e 1967, incluindo 

"todas as pessoas em cargos importantes, os chefes de Estado de governos, candidatos presidenciais, membros de gabinete, legisladores e juízes.
Incluímos também figuras militares: chefes de Estado-Maior, generais e, ocasionalmente, coronéis que pareciam ter um papel importante na arena
política. Alguns importantes políticos locais, conto prefeitos de cidades e chefes de polícia entram na nossa definição de pessoas destacadas. Além de
pessoas cova cargos públicos, incluímos também líderes de partidos políticos, de sindicatos grandes, de movimentos sociais e religiosos, de minorias, e
outras pessoas que participaram de instituições sociais visíveis de importância. " (1972, pp. 57-8, tradução do autor) 

Entretanto, é o estudo de Aguilera Peralta, Romero Imery e outros,(5) que coloca a pá de cal nas chamadas fontes
"globais" ou "universais". Usando dados referentes a duas categorias do WHPSI-armed attacks e political deatlas - vemos
que a sua cobertura foi muito insuficiente, em comparação com a cobertura muito mais ampla de Aguilera Peralta e
Romero Imery. Além disso, as percentagens sobre os dados de Aguilera e Romero variam muito de ano para ano, o que
impede a análise de tendências simples e puras, baseada no WHPSI, devido à variabilidade da extensão da cobertura. 

 



 

 

Entre 1968 e 1978, inclusive, segundo o WHPSI, teriam ocorrido 37 ataques armados (armed attacks) na
Guatemala; não existe categoria que siga a mesma definição da pesquisa de Aguilera Peralta e Romero Imery; as duas
categorias mais próximas, encuentros armados e ataques terroristas, apresentam cifras muito mais altas para o período,
161 e 432, respectivamente.(6) Ou seja, os dados sobre armed attacks do WHPSI correspondem a 23 por cento dos
encontros armados enumerados por Aguilera Peralta e Romero Imery com base em três jornais e a menos de 9 por cento
dos ataques terroristas. Essas percentagens variam muito no tempo, não sendo estáveis: separando os dados em três
períodos (1968-70,1971-73 e 1974-76), as percentagens correspondentes são, respectivamente, 9, 4 e 19 por cento sobre
os ataques terroristas e 28, 9 e 21 por cento sobre os encontros armados. 

No que concerne às mortes por razões políticas, de acordo com WHPSI elas foram 91 durante o decênio 1968-78.
Já de acordo com Aguilera Peralta e Romero Imery, somente em 1968 houve 138 assassinatos políticos e foram
encontrados 152 cadáveres. Em todo o período foram publicadas, nos três jornais, notícias sobre o encontro de 1.231



cadáveres, 956 seqüestros e 1.205 assassinatos políticos. Em todos os nove anos sobre os quais há dados comparáveis, as
cifras apresentadas pelo WHPSI são muito inferiores às apresentadas por Aguilera Peralta e Romero Imery para qualquer
uma das três categorias usadas pelos últimos. A forma de violência política mais comum na Guatemala, na época, era o
seqüestro, seguido pelo aparecimento do cadáver, geralmente torturado, algum tempo depois. Daí a importância dos 141
sequestros ocorridos somente em 1968. 

A Guatemala fez uma tentativa significativa de reformas sócio-econômicas de 1948 a 1954, sofreu uma invasão
militar que depôs Arbenz, teve dois grupos de guerrilheiros ativos durante a década de 60, períodos cobertos pelos
relatórios supramencionados. Somente uma exclusão total de fontes em espanhol, de fontes da 

 

 

 

RI latino-americana, poderia explicar que erros dessa magnitude passassem desapercebidos pelo New York Times, pelo
WHPSI e pelos relatórios de Leiden e dos Feierabend, assim como pelos seus muitos usuários. 

Chile, violência entre 1973 e 1986(7)



No Chile, a Vicaria de Ia Solidariedad (VSS), o Arcebispado de Santiago e a Comisión Chilena de Derechos
Humanos (CCDH) realizaram um intenso e minucioso trabalho para manter informações das diferentes formas de
violência cometidas pelo regime militar. A VSS foi criada em 1975, no arcebispado de Santiago. Constituída por vários
departamentos (em 1986 havia sete, editava a Revista Solidariedad e uma série de publicações, como os Informes
Mensuales, as Memórias, anual, os relatórios sobre direitos humanos no Chile, assim como o Boletin de Publicaciones
Periódicas, mensal, com as principais notícias a respeito dos direitos do homem; os Resumenes de Prensa, quinzenal, que
organiza e publica os principais fatos relativos aos direitos do homem cobertos pela mídia (rádio, imprensa e televisão);
as importantes Resenas de Documentos, que resume os principais eventos relacionados com temas selecionados, como o
exílio e a tortura, assim como outras publicações, como a Síntesis Diária e a Síntesis Mensual. As publicações e arquivos
da VSS eram usadas regularmente por associações de direitos humanos, como a Agrupación de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos, a Comisión Nacional contra Ia Tortura etc. Além disso, o Departamento Jurídico da Vicaria usava de
todos os recursos legais e jurídicos para defender perseguidos políticos e para recolocar o Chile no caminho dos direitos
humanos. Este trabalho trouxe uma significativa experiência no que concerne ao funcionamento precário do sistema
judiciário, os processos legais e ilegais usados pelo regime militar contra a oposição, que foram de grande importância na
compilação das violações do Direito do Homem. 

Em 1986, a VSS se informatizou e passou a registrar eletronicamente os dados a respeito das violações de direitos
humanos no Chile. O último exemplar do WHPSI disponível na data em que escrevemos termina a cobertura em 1977.
Desde então, os dados "globais" disponíveis são os do NYT. Isto nos força a dividir a análise dos dados chilenos em dois
períodos, de 1973 a 1977 e de 1978 a 1987. Contrastando os dados proporcionados pelos boletins dessas duas instituições
com os do WHPSI e do NYTI, vemos que as primeiras fontes nos dão um total de 1.739 mortes políticas de 1973 a 1987,
inclusive, das quais 1.200 em 1973 e 1.271 até 1977. As execuções políticas baixaram até 1977 mas voltaram a crescer a
partir daí, saltando em 1983 para 96, começando depois a apresentar uma moderada tendência à redução: 89, em 1984;
72, em 1985; 64, em 1986 e 56, em 1987. 



 

 

A partir de 1976, quando entraram em cena os regimes repressivos da Argentina e do Uruguai, aumentou a distância entre
a cobertura das fontes chilenas e das fontes "globais" (NYT e NYTI). A tabela que compara o total de mortes políticas
(sob o título de execuções) dos dois tipos de fontes mostra que as globais noticiaram apenas 38 por cento das execuções
noticiadas pelas fontes chilenas, ao passo que, com referência aos mortos políticos do período 1973-77, a percentagem
correspondente foi 91 por cento. E intuitivo que a crescente diferença pode ser devida à maior cobertura das fontes
chilenas e/ou à menor cobertura das fontes "globais". Minha hipótese é que ambas as explicações são válidas: por um
lado, a melhoria dos dados chilenos, entre outras causas, devida ao estabelecimento da VSS, e a competição de outros
regimes repressivos por um espaço limitado dedicado pelas fontes "globais" à América Latina e aos direitos humanos. 

Os problemas conceituais aparecem nas comparações entre as categorias utilizadas nos dois estudos: o WHPSI
dedica nada menos do que três categorias às mortes políticas - assassinations, political executions e deaths from political
violence; entretanto, não dispõem de categorias para tratar com problemas tão reais para nós, que os sofremos na América
Latina, como os dos desaparecidos, do número de pessoas torturadas, do de pessoas feridas e das intimidadas. 

Embora a razão entre o que foi publicado pelo NYTI ou o que foi utilizado pelo WHPSI, por um lado, e os estudos
específicos da VSS e da CCDH varie de ano para ano, no conjunto ela varia de acordo com a gravidade tal qual
percebida pela mídia americana: tanto mais grave, tanto maior a razão. No período de 1978-87, as mortes por razões



políticas têm uma razão de 1:3 entre o NYTI e as fontes chilenas; no caso dos exílios internos, a razão é de 1:4; no caso
das prisões políticas, a razão. é ainda menor. 1:10. O número de pessoas torturadas - 2.900 em nove anos, de acordo com
as fontes chilenas - e o número de pessoas sujeitas a intimidação política - 4.600 -,formas de coerção política muito
comuns na América Latina, não parecem constituir medidas relevantes de repressão política para o New York Times.

O argumento de erros aleatórios de padrões fatoriais semelhantes

O conhecimento de que o grau de cobertura varia com o tipo de fonte não é novo. Paige (1975) usou o que ele
chamou de fontes primárias e secundárias no estudo de movimentos de revoluções agrárias. Sua fonte primária foi, como
no estudo de Calderón, El Comércio e os arquivos do jornal, que incluem recortes de outros jornais, e as suas fontes
secundárias foram o New York Times e o Hispanic Americana Report. Paige percebeu claramente que as fontes "globais",
que ele chamava secundárias, proporcionavam somente uma fração da cobertura dos jornais nacionais: enquanto as fontes
secundárias ("globais") noticiavam que houve trinta movimentos agrários c seis movimentos de trabalhadores agrícolas
durante o período de 1955 a 1970, as nacionais davam informações a respeito de 463 acontecimentos agrários e 122
acontecimentos trabalhistas. Conseqüentemente, seus dados a respeito do Peru demonstram que havia tremenda
subenumeração pelo New York Tirnes e por uma fonte regional, tomadas em conjunto - elas cobriram apenas 6 por cento
dos eventos nacionais cobertos pelas fontes nacionais e 5 por cento dos eventos trabalhistas envolvendo traba- 

 

 



 

lhadores agrícolas. Entretanto, ele defendeu o uso de fontes "globais", argumentando, primeiro, que os dados dos dois
tipos de fontes tinham correlações ecológicas por departamentos (que no Peru são equivalentes a Estados, em um número
de 24), o R2 sendo 0,56 para movimentos de trabalhadores, o que nos diz que as diferenças entre as fontes introduzem
um erro de 44 por cento na variância. Segundo, Paige também informa que encontrou um R2 de 0,90 para movimentos
agrários, um coeficiente muito alto. A julgar pelos seus resultados, as fontes "globais" seriam aceitáveis para estudar
movimentos agrários, mas não para estudar movimentos de trabalhadores rurais e agrários. Entretanto, o número muito
reduzido de eventos (seis trabalhistas, trinta agrários), desigualmente distribuídos por 24 departamentos (o que quer dizer
que muitos departamentos receberam um valor zero nessa variável), coloca em dúvida a adequação do uso de correlações.
Não obstante, Paige também afirma que o padrão de relações com variáveis externas foi similar, usasse ele fontes
primárias ou secundárias. 

Doran, Pendley e Antunes (1973), estudando países do Caribe, enfatizaram que as fontes "globais" tinham uma grave
subenumeração dos dados em comparação com uma fonte regional que tratava exclusivamente da América Latina e que a
subenumeração não era aleatória. É necessário sublinhar que, nos dois casos, á fonte regional, o Hispanic American
Repor-t, era publicada em inglês e nos Estados Unidos. A esta crítica, Hazlewood e West (1974) responderam que os
padrões obtidos com a análise fatorial do comportamento violento eram semelhantes. Creio que os dados que eles usaram
foram retirados do HispanicArnerican Report, elaborado em Stanford. Se for assim, a afirmação de West (1973) de que
esta fonte foi obtida de todos os principais jornais da América Latina (p. 137) não é justificada. A revista derivou de um
seminário oferecido pelo seu diretor, professor Hilton, que dependia da nacionalidade dos participantes que se reuniam
cada ano para a sua cobertura. Terceiro, as correlações entre os diferentes conjuntos de dados são instáveis devido ao
grande número de células vazias; elas foram artificialmente aumentadas por meio das recodificações que usavam
"transformações geométricas" que perdiam informações e reduziam o peso de discrepâncias muito grandes entre os dados.
As células vazias, interpretadas como ausência do fenômeno, deveriam ser interpretadas como ausência de informação.
Quarto, parece que os autores estavam determinados a obter somente dois fatores de cada conjunto de dados. Eles
incluíram dois fatores com eigenvalues de menos de um, por um lado, e por outro excluíram "terceiros" fatores com
eigenvalues de mais de um (p. 327). Finalmente, os autores correlacionaram cada um dos três data-base que usaram
(Tanter, Rummel, e dos Feierabend), em períodos diferentes, mais o data-base do próprio West para o mesmo período,
com duas variáveis externas, fragmentação social e crescimento econômico rápido, testando o nível de significação das
diferenças entre os coeficientes. Somente em uma das dezesseis comparações a diferença é significativa num nível de 5
por cento, o nível escolhido pelos autores. Entretanto, eles "se esqueceram" de comentar o fato de que nenhuma das 32
correlações com preditores externos foi significativa no mesmo nível. A lógica da significação diferencial com preditores
externos requer que eles sejam exatamente isso, preditores externos, e não variáveis irrelacionadas com o que se quer
prever. 

As afirmações de que as relações com variáveis externas e que o padrão fatorial não são seriamente afetados pelos
erros nos dados em países ou regiões específicas só pode ter duas justificativas: 

1. Se o número de observações for muito grande, erros de mensuração em algumas delas geralmente tem impacto
limitado no padrão final, sempre que essas observações não sejam casos extremos (outliers). Esse raciocínio, como é
transparente, trata com a atenuação da conseqüência dos erros, sem refutar a existência deles. Não os nega, simplesmente
averigua as suas conseqüências e conclui que elas são limitadas graças ao alto número de observações no subconjunto de
dados adequados. 

2. Se os dados obtidos de fontes "globais", regionais, nacionais, provinciais ou locais são mostras aleatórias do
mesmo universo, ainda que de diferentes tamanhos, então a análise fatorial deveria produzir resultados semelhantes. Esse
raciocínio tem conseqüências: para ser consistente, as amostras "globais", as amostras não ponderadas "globais",
regionais, nacionais, provinciais e locais, e os estudos especiais, não deveriam ser misturados porque isso influenciaria o
tamanho das amostras. 

A análise fatorial não é necessária nem adequada para descobrir se as fontes "globais" produzem amostras
aleatórias das fontes regionais, nacionais, provinciais e locais. A simples distribuição de freqüências marginais das
variáveis que possam estar associadas com erros na amostragem é mais adequada. 



As análises de regressão e correlação somente proporcionam uma estimativa do impacto das diferentes fontes de
dados sobre variáveis externas relevantes. Em ambos os casos essas estimativas também dependem dos padrões
estabelecidos pelas observações "corretas", cuja validade não está sendo colocada em questão. Entretanto, os dados de
fontes "globais" não são amostras aleatórias do mesmo universo que as nacionais, provinciais e locais. Primeiro, as fontes
"globais" têm um viés considerável contra as notícias rurais, particularmente aquelas com comunicações insuficientes. Os
dados obtidos por Calderón sobre o Sendero Luminoso ilustram esse ponto: os departamentos de Lima e Ayacucho eram
responsáveis por 87,4 por cento de todas as ações noticiadas por Facts on File e 92,7 por cento daquelas noticiadas pelo
New York Tinzes Index. Pouquíssimas ações nos outros departamentos produziram notícias - 12,6 e 7,3 por cento,
respectivamente. Não obstante, as ações em outros departamentos representaram uma terça parte de todas as ações
relatadas em El Cornércio! Agrupando todos os departamentos peruanos em três (Ayacucho, Lima e todos os demais) e
tabulando-os com as três fontes, obtemos um quiquadrado de 41,19 por cento que, com 4 graus de liberdade, tem uma
probabilidade de menos de 1 em 10.000 (p< 0,0001) mostrando, além de qualquer dúvida estatística, que as três fontes
não são amostras aleatórias do mesmo universo. Se compararmos os dados mencionados pelas fontes "globais" com os
dados do próprio SL, as diferenças são ainda maiores. 

Um viés anti-rural existe também dentro dos departamentos(8): as ações nas províncias rurais têm probabilidade
ainda menor de serem relatadas do que as urbanas. Em Ayacucho, 54 por cento das ações relatadas pelo Facts ora File
foram na província de Huamanga, onde se localiza a capital; Huamanga recebeu 52 por cento do noticiário do New York
Tirnes Index, mas apenas 38 por cento de El Comércio. Divisões menores mereceram 28 por cento do noticiário de El
Comércio e literalmente zero do noticiário do New York Tines Index. Agrupando as províncias em onze classes e
tabulando a freqüência das notícias de acordo com as fontes globais ou nacionais, um +2 de 58,07, com 20 graus de
liberdade, mostra que os dados "globais" e os nacionais são amostras de diferentes universos. Codificando as notícias
publicadas por tipo, podemos ver que as fontes "globais" têm maior propensão a incluir sabotagem, assassinatos e
ajusticiarnentos (execuções extrajudiciais): 93 por cento de todas as ações violentas noticiadas pelo NYTI caem nessas
categorias, assim como 91 por cento das do Facts ofi File, em comparação com 79 por cento de El Comércio. Propaganda
e agitação que, de acordo com os próprios dados do SL, representam apenas 28 por cento de todas as ações em
Ayacucho, Huancavelica e Apurimac - mas 60 por cento das ações em Lima - são subenumeradas de maneira dramática. 

Subenumerar as ações realizadas em áreas rurais significa subenumerar um tipo diferente de ação. Assim, de
acordo com os dados do próprio SL, sobrerepresentar a região 1, onde se encontra Ayacucho, faria com que,
aleatoriamente, fossem sobre-representadas as ações de guerrilhas e os ajusticiamentos. A sobre-representação de Lima
significaria sobreestimar sabotagens, propaganda e agitação e subestimar as ações de guerrilhas e os ajusticiamentos.
Uma distorção seria, assim, introduzida nos dados. 

Os nossos estudos de caso mostram que a extensão da subenumeração varia muito, de um país para outro e, dentro
do mesmo país, de um período para outro. A Tabela 9 mostra que a cobertura das prisões políticas pelo NYTI, em relação
às registradas pelo CCDH e pela VSS variaram muito no tempo, de menos de 5 por cento, em 1978 e 1986, a perto de 50
por cento, em 1981. 

Antes que El Salvador passasse a ser notícia nos Estados Unidos, a extensão da subenumeração era muito maior
do que depois, quando então a cobertura melhorou sensivelmente. Dependendo de quando e onde, a subenumeração de
fontes "globais" pode variar de um fator de menos de 1 até 50 ou mais. O tamanho, o viés e a distorção da amostra
variam muito de um país para outro e de um período para outro. Não há, como acreditam alguns pesquisadores que se
recusam a encarar a pobreza dos seus data-base, uma percentagem relativamente invariante das notícias dos dados
"globais" sobre os nacionais. A tremenda variação na extensão da subenumeração de um país para outro e, dentro do
mesmo país, de um ano para outro, coloca sérias dúvidas a respeito da utilização desses dados "globais" para
comparações entre países e para a análise de séries temporais. 

Violência política: Será que é a mesma em todos os lugares? 

Stephan Novak (1976), há bem mais de uma década, colocou em pauta com extrema claridade o seríssimo
problema de comparabilidade conceituai, perguntando se "os mesmos" fenômenos eram realmente iguais em contextos
diferentes. Os estudos comparativos da violência dedicaram pouca atenção à questão da adequação conceitua) e ao estudo
de diferenças culturais na definição do que é e do que não é violência política. Esta não é uma questão irrelevante. A
propriedade da terra é um dos temas políticos centrais na América Latina. A reforma agrária está presente na maioria dos
programas políticos dos partidos, inclusive dos conservadores, que pagam tributo, ainda que formal, a esse importante



tema. Como classificar mortes violentas relacionadas com a terra e a sua propriedade? 

Um estudo recente, extenso e difícil, levado a cabo no Brasil, enumerou 916 mortes desse tipo, desde 1974 até 22
de maio de 1086. Dessas, 92 foram de ativistas sindicais e de líderes de movimentos dos sem-terra. O estudo relata que o
governo militar executou diretamente dezesseis; a polícia civil e a polícia militar, outros 77. Além disto, o governo militar
contratou a morte de 27 dessas pessoas. Acaparadores de terras e fazendeiros contrataram outras 282 mortes com
pistoleiros (Sigaut, 1987, pp. 7-8). Não é por acaso que a maioria dessas mortes aconteceu em regiões de expansão de
fronteiras agrícolas. Se elas fossem incluídas na categoria "mortes por violência política", o número total aumentaria
substancialmente no Brasil. 

O conflito da terra é certamente um tema político na Guatemala: particularmente depois de Arbenz, há muitas
acusações de que as Forças Armadas têm matado camponeses e trabalhadores agrícolas, beneficiando grandes
proprietários de terra. Como deveríamos classificar essas mortes? Em El Salvador e na Guatemala quase todos aceitam
que as mortes derivadas de conflitos de terra são "políticas" porque os assuntos agrários estão no centro de muitas ações
políticas; no Brasil, dado o menor peso do setor agrário, o caso não é tão óbvio quando naqueles dois países. 

O que é político em um país pode não o ser em outro. A violência étnica observada, quando escrevemos, em S ri
Lanka é obviamente política, e a política de Sri Lanka em grande medida gira ao redor de conflitos étnicos. Lá, a
violência étnica deve ser considerada política e, portanto, deve ser incluída nos data-base; em outros países talvez não
devessem ser incluídos. Certamente não deveriam ser incluídos nos países nos quais os conflitos étnicos não estão
politizados. A comparabilidade conceitual, porém, só poderia se conseguida usando indicadores operacionais diferentes de
um país para outro. Nas condições atuais essa é uma tarefa impossível. Não há uma só pessoa ou instituição com
conhecimento especializado suficiente para codificar dados baseados na definição que cada país der à violência política.
Talvez tudo o que possa ser feito seja comparar países de subconjuntos discretos com estruturas semelhantes. 

Entretanto, a maioria das pessoas que estudam a violência política de forma comparada enfatizou a
comparabilidade operacional, usando a mesma definição operacional em todos os lugares. Nisso eles são beneficiados por
uma atitude epistemologicamente nominalista: seja violência política aquilo que nossos indicadores medem. Uma posição
realista que aceite que a violência é, prepara o caminho para uma definição cultural. Desconsiderar as diferenças culturais
na definição de violência política deixa sem resposta a eterna questão da medida em que se pode extrapolar uma
definição de uma cultura para outra. Insisto em que, ainda que tenhamos tido muitas melhorias e muito tempo tenha sido
investido na conceitualização da violência política pelos pesquisadores primeiro-mundistas, a falta de acesso a uma rede
de informação latino-americana, onde se fala predominantemente português e espanhol, impediu a incorporação de
muitas formas de violência política que, na América Latina, são suficientemente comuns para serem tratadas
estatisticamente e relevantes de um ponto de vista político e humanitário. Até agora, os indicadores que foram usados
incluem algumas atividades que não são definidas como políticas em alguns países, e falham, também, ao não incluir
outras atividades que o são. Assim, comparabilidade operacional entre os dados é obtida às custas de uma certa violência
conceitual. 

Com demasiada freqüência, a seleção das variáveis que entram em estudos comparáveis da violência tem sido
orientada pela altíssima prioridade dada à facilidade da obtenção da informação, do tipo que pode ser rapidamente
codificado, a partir de fontes publicadas em inglês - daí o papel central do New York Tirnes Index. Essa decisão
pragmática, para não dizer preguiçosa, limita a cobertura conceituai, visto que há muitas formas de violência política que
não são sequer consideradas porque é muito difícil obter dados e informações a respeito delas. A tortura é uma delas. O
fato de que a tortura tenha sido usada comumente em vários países da América Latina (e em vários outros), mais do que
sugere que ela deveria ser incluída na lista das diferentes formas de violência política. Porém a informação sobre tortura é
secreta, e dados com algum grau de confiabilidade normalmente só se tornam disponíveis por meio de estudos especiais,
muitos dos quais somente são realizados depois de mudanças do regime. No Brasil, 1.918 pessoas de um total de 7.367,
que foram processadas nos tribunais militares, afirmaram ter sido torturadas (BNM, p. 88). O fato de que, depois dessas
declarações, elas poderiam voltar à prisão sugere que muitas não fizeram essa afirmação no tribunal por medo. Há 1.700
páginas com descrição de tortura no BNM (p.25). A tortura foi também amplamente usada pelas ditaduras militares
argentina, chilena e uruguaia. Na Argentina, ela foi documentada ad nauseam nos tribunais (Nunca Más). Há evidências
de que a tortura também foi usada em países nos quais o governo foi eleito, como na Colômbia e no Peru, e continua a
ser usada hoje em vários países com governos civis eleitos.(8) Não obstante, a tortura política não forma parte das
variáveis políticas do WHPSI e nem entra nos índices de "desenvolvimento político", "democracia", "direitos civis", tão



freqüentemente usados pela sociologia e pela ciência política das democracias ocidentais. 

Há consenso de que os procedimentos judiciais devem ser rigorosamente de acordo com a lei, como pré-requisito
fundamental para uma democracia que realmente funcione. Entretanto, o que está e o que não está de acordo com a lei
varia de um país para outro. A lei brasileira estabelece que as prisões só podem ser efetuadas depois que o suspeito for
formalmente acusado de um crime. No BNM, somente 1.977 prisões, de um total de 7.367, ou 27 por cento, foram feitas
depois de os réus terem sido indiciados; em 3.392 casos eles não foram indiciados, ou seja, 46 por cento, quase metade
dos casos. Padrões semelhantes existiram no Chile, Haiti, Panamá e Paraguai, entre outros. A lei brasileira determina um
limite de tempo para informar ao juiz encarregado do caso de que houve prisão. Esse procedimento foi seguido em apenas
4 por cento dos casos. Em 12 por cento os juízes foram informados com atraso e em 84 por cento não houve informação. 

O número de desaparecidos é outro indicador de violência política que não pode ser ignorado. Na América Latina
os assassinatos políticos, com freqüência, produzem desaparecidos e não corpos; como as execuções políticas não são
públicas nem legais, os corpos são escondidos ou destruídos. Não é possível deixar de fora os desaparecidos num estudo
da violência política; a sua exclusão diminui significativamente a acuidade das medidas de violência política por parte do
governo. O BNM informa que o número de desaparecidos no Brasil é da mesma magnitude que o número de mortos; na
Argentina, Nunca Más informa que houve 1.300 casos de pessoas desaparecidas que foram vistas em centros de detenção
na Argentina, cuja identificação foi completa (primeiro e último nomes). Além desses, houve outros oitocentos casos de
identificações incompletas, por exemplo, dos quais eram conhecidos só os apelidos, ou os codinomes, ou só os primeiros
ou os últimos nomes (pp. 293-4). A Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) conseguiu
documentação a respeito de 8.960 desaparecidos, com base nos depoimentos da vítima, de parentes e amigos que
sobreviveram, mas até as estimativas conservadoras do verdadeiro número de desaparecidos são bem mais altas ou
relevadas. Esses casos se referem somente ao regime militar; além desses houve outros seiscentos antes do golpe militar
de 24 de março de 1976 (p. 16). 

Durante a ditadura argentina foram documentadas 2.462 mortes de civis e 492 mortes de membros das Forças
Armadas das organizações de segurança. Assim, para cada morte documentada havia, pelos menos, duas pessoas
desaparecidas. Além disso, há claras indicações de que a variância nessas razões foi resultado de políticas deliberadas,
porque as mudanças no governo foram acompanhadas por mudanças na composição da violência. Antes de 1976, vinte
civis desapareciam para cada cem mortos, ao passo que, depois de 1976, 440 desapareciam para cada 100 mortos. Essas
diferenças são significativas num nível de 0,0001. Assim, ignorar os desaparecidos introduz um viés sério na
compreensão e na medida da violência política na Argentina. 

Necessitamos construir os data-base da violência política na América Latina a partir de práticas comuns na região,
que sejam suficientemente importantes para ser parte do conceito de violência tal qual definido pelas sociedades latino-
americanas. A tortura e os desaparecimentos são essenciais. Outros indicadores, como negar acesso aos restos mortais, o
número de pessoas no exílio político, a censura, poderiam refinar os conceitos que são usados na literatura comparativa
internacional. Para construir um data-base como este é necessário consultar fontes nacionais, provinciais e locais e levar a
cabo estudos especiais. A construção de um data-base confiável é passo prévio à análise quantitativa comparada ou de
séries temporais. Somente então, aumentadas substancialmente a acuidade dos dados e a adequação conceitual no estudo
da violência política na América Latina, poderemos nos dedicar à tarefa, mais fácil e agradável, de utilizar poderosos
instrumentos estatísticos multivariados na análise comparativa da violência política.

Notas

1. Vários estudiosos têm salientado a troca de informações, inclusive Danzger (1975). 
2. Outros autores utilizaram a idéia de rede para descrever as interações entre pessoas associadas com a imprensa, entre eles Danzger (1975).
Entretanto, Danzger trabalha somente com dados referentes aos Estados Unidos e não considera a existência de diferentes redes de informação
diferenciadas por idioma, nacionalidade e cultura. 
3. Neste sentido, as fontes "globais" são superiores às localizadas na América Latina, no que concerne os países localizados fora da região. 
4. A NACLA é uma organização da esquerda norte-americana. O fato de publicar dados mais próximos da realidade nos países de direita do que os
jornais de centro e de direita e de que subestime a violência nós países de esquerda mostra o caráter ideológico da informação. 
5. O estudo foi levado a cabo entre 1975 e 1978, como parte de um projeto internacional, interdisciplinar, patrocinado pelo Centro Internacional de
Criminologia, sediado em Montreal, e o Centro de Pesquisas Criminológicas da Universidade de Zulia, coordenada pela professora Lola Aniyar de C.
A pesquisa guatemalteca baseou-se nos jornais Prensa Libre, El Gráfico e Imparcial para o decênio estudado, em toda a imprensa guatemalteca e o
radioperiódico El Independiente, para 1974, além de uma pesquisa de campo com mais de cem entrevistas nos departamentos com índices mais altos
de violência e quarenta entrevistas qualitativas, abertas, com vítimas, parentes de vítimas e outras pessoas relacionadas com a violência. Numa triste



demonstração dos perigos de pesquisar a violência num país em lei nem justiça, o co-autor da pesquisa, dr. Jorge Romero Imery, foi seqüestrado na
Cidade da Guatemala por um comando do Exército, a 14 de maio de 1981, e o seu cadáver apareceu no Departamento de Suchitepéquez, no dia 10 de
maio do mesmo ano (Aguilera, Imery et alü, 1981, "Introducción").
6. A cobertura dos três jornais também é claramente parcial, embora seja uma aproximação melhor. O estudo de Aguilera Peralta e Romero Imery nos
diz que somente 80 por cento dos casos de violência publicados o foram nos três jornais usados; a perda dos outros quatro (Ellmparcial, La Hora, La
Nación e La Tarde) implicou uma perda de 20 por cento do total. Mas mesmo quando os sete jornais foram consultados, houve séria subenumeração: a
partir da pesquisa de campo, os autores estimaram que 60 por cento dos casos de violência não chegaram a ser publicados nos jornais; analisando por
essa margem, os casos de violência durante os dez anos do estudo estariam perto de 17 mil e não os
10.492 computados (pp. 157-62). 
7. O autor agradece a colaboração de Agustin Iriarte para a obtenção desses dados. 
8. No Peru, os departamentos estão subdivididos em províncias.
9. Estamos falando da tortura política; a policial é praticada em grande número de países. 
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