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Sociologia 

Atividade de segunda-feira (22 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre: Partidos políticos e o sistema representativo   

Tópicos abordados:  Democracia e partidos políticos  

Vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=90N6xRU58Vo 

A política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o 

objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz menção a tudo que está 

vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública com o objetivo final de 

administrar o patrimônio público e promover o bem público, isto é, o bem de todos. 

Para o ato de governar, uma característica fundamental é a capacidade de mediar 

conflitos entre as pessoas. Sendo assim, o político deve conduzir sua gestão de forma a 

mediar os conflitos existentes na sociedade de forma a encontrar uma saída que seja boa 

para todos. 

 

Formas de governo 

Uma nação pode ser governada de diferentes maneiras, por isso que os diferentes 

mecanismos institucionais que são utilizados para se governar um Estado são chamados 

de formas de governo. As duas formas de governo em vigência atualmente no mundo são 

a República e a Monarquia. Uma terceira opção seria a Anarquia, que consiste na 

ausência de forma de governo ou ausência de Estado. 

Dentro das formas de governo, estão os regimes políticos, isto é, a maneira como os 

governos exercem o seu poder. Existem diversos regimes políticos, como a democracia, 

o autoritarismo e o totalitarismo. Hoje focaremos na democracia. 

 

Democracia e modelos de representação partidária   

 

A construção da democracia como um espaço político do povo em sua plenitude, sem 

exclusões de ordem econômica, racial, sexual etc., é uma realidade contemporânea. Essa 

conquista situa-se em um plano político e tem consequências para os modelos de 

democracias representativas, liberal ou partidária. A concepção de democracia passou a 

partir de então a estar diretamente associada ao conceito de liberdade. Essa liberdade é 

concebida fundamentalmente como uma forma de participação ativa do sujeito na 

formação da vontade coletiva. A ideia da submissão do indivíduo à autoridade do Estado 

ficou para os livros de história; pela nova ordem das coisas o indivíduo passou, então, a 

ter a liberdade de participar efetivamente da vida política. Sendo o conceito de liberdade 

vinculado à busca coletiva, “viver democraticamente significa captar esta vontade 

coletiva, a partir dos mecanismos representativos, e, neste caso, uma das peças basilares 

do Estado democrático é o partido político” (LEITÃO, 1989, p. 34). Assim, “se à 

expressão democracia conduz a uma concepção de sociedade, na qual as liberdades se 

encontram delimitada pelo Direito”, pode-se dizer que o tema da representação político-

partidária “retoma esta questão na medida em que busca fórmulas satisfatórias de 

https://www.youtube.com/watch?v=90N6xRU58Vo


organização do poder”. Cabe, no entanto, esclarecer que a presença do instituto da 

representação política em determinado sistema político não se constitui por si só exclusiva 

garantia democrática. Com efeito, a existência mal ou bem acabada dos mecanismos 

representativos pode ser vislumbrada em qualquer modalidade de Estado, mesmo os não 

democráticos. O que torna um Estado democrático não é, portanto, a presença de partidos 

políticos como órgãos privilegiados na representação do cidadão junto às instâncias 

políticas estatais, mas sim, e no mínimo, o comprometimento partidário com a 

democracia, somada à sua capacidade de veicular a participação e as demandas sociais às 

decisões políticas. O período do regime militar brasileiro (1964-1984) ilustra bem essa 

hipótese. A representação política não foi suprimida e os partidos políticos cumpriam sua 

função representativa formal. Neste caso, pode-se falar em uma democracia meramente 

representativa, ou seja, um Estado que se organiza mediante o instituto da representação 

política conforme os ditames do modelo liberal. E pode-se falar ainda de uma democracia 

representativa partidária, neste caso referindo-se à inserção de partidos políticos no 

modelo de representação. Entretanto, quando se fala de um modelo de democracia 

representativa partidária, necessariamente se está falando de uma democracia de partidos, 

uma vez que esse modelo pressupõe como ponto de partida a exigência de um ambiente 

democrático para ser implementado. À medida que os partidos foram sendo 

constitucionalmente reconhecidos a partir do século XX, coube-lhes a especial tarefa de 

realizar a representação política. Dessa forma, o compromisso com a realização da 

democracia passou a ser objeto programático intrínseco às determinadas organizações 

partidárias. Nesse sentido García-Pelayo destaca que “só os partidos podem cumprir a 

função de transformar as orientações e atitudes políticas gerais vividas por certos setores 

da sociedade em programas de política nacional” (GARCÍA-PELAYO, 1986, p. 77-78). 

Como também só os partidos podem “converter as necessidades expressas ou latentes e 

os desejos mais ou menos difusos de parcelas da população em pretensões precisas e 

concretas” (idem, p. 82) a serem realizadas pelos poderes públicos. Nessa tarefa de 

representar, exige-se, no entanto, que os partidos apresentem uma organização sólida e 

um programa bem definido. São essas as condições básicas para que eles possam realizar, 

na medida do possível, a vontade de seus simpatizantes, apoiadores e eleitores, bem como 

cumprir exigências e requisitos da democracia em uma época em que se trabalha com a 

ideia da participação do povo na tomada das decisões políticas. O modelo de democracia 

representativa partidária surge, portanto, como adaptação dos princípios democráticos – 

liberdade e igualdade – às novas conjunturas históricas do século XX e, em especial, a 

dois fatores que acabam relacionando-se entre si. O primeiro decorrente da massificação 

dos direitos democráticos, creditado não só ao crescimento demográfico da sociedade, 

mas, fundamentalmente, à ampliação do sufrágio para os mais diferentes grupos sociais. 

E o segundo decorre de a sociedade contemporânea apresentar-se “não só como uma 

sociedade estruturada em pequenas, médias e grandes organizações nacionais e 

transnacionais” (idem, p. 85), mas, acima de tudo, por caracterizar-se como sociedades 

em que para conseguir-se qualquer bem, serviço ou realização de objetivo vital, faz-se 

necessária a mediação de uma ou de várias organizações. Assim, quando essa realidade 

se projeta no campo político, os partidos se mostram organizações imprescindíveis para 

realizar essa mediação, bem como para atualizar os princípios democráticos de acordo 

com o contexto histórico de cada sociedade. Por outro lado, ao mesmo tempo em que os 

partidos buscam detectar os comportamentos políticos gerais em determinada 

organização social, a fim de transformá-los em um programa de ação política e satisfazer 

as necessidades que se alojam em suas bases de apoio ou área de influência, eles também 

tratam de induzir ou de fazer despertar novas demandas no interior de cada agrupamento 

social, com a promessa fundamental de satisfazê-las (idem, p. 73-74).   



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 2º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

Na atividade de hoje você irá escolher um dos partidos existentes no Brasil e escrever 

sobre sua origem, história e ideologia. O livro no qual você vai fazer a pesquisa está 

no link abaixo. Qualquer dúvida é só perguntar.   

Link: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508139/001003807.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

Pode mandar uma foto no meu WhatsApp ou devolver o texto via e-mail:  

lucas_p_arruda@hotmail.com 
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