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Estrutura do Curso 

A importância dos partidos como meios de representação; 
 
A relação do sistema partidário com o sistema eleitoral; 
 
Tipos de partido e suas estruturas internas; 
 
O caso brasileiro 



Representação e a Democracia 

Dilemas da democracia direta 
 
 
Democracia como meio de seleção 
 
 
Democracia representativa 



Democracia Representativa: os partidos 

Partidos: ascensão das massas na política  recrutamento voluntário 
 
 
Dupla lógica: Fins  participação popular; 
   Organização  depende das instituições políticas 
 
 
Constitui-se “uma organização, isto é, uma associação programada 
racionalmente em vista de uma finalidade, sendo a organização, por sua 
vez, um agrupamento voluntário de indivíduos” (Seiler, 2000, p. 21) 



Definição de Partido Político 

Partidos são organizações visando mobilizar indivíduos numa ação coletiva 
conduzida contra outros, paralelamente mobilizados, a fim de alcançar, 
sozinhos ou em coalizão, o exercício das funções de governo. (Seiler, p. 25) 
 
Três lógicas se encadeiam:  
 
1) Projeto: Vontade de poder em nome de uma concepção de interesse 

geral; 
2) Organização: Associação voluntária de um grupo que pretende 

ascender ao poder; 
3) Mobilização: formação de um ator social do fator partidário. 



Quais são as funções dos partidos políticos? 

“Os partidos têm uma função de expressão; desenvolvem uma retórica, a 
fim de traduzir os contrastes da estrutura social e cultural como 
reivindicações e pressões com vistas a ações ou inações. Mas preenchem 
também funções instrumentais e representativas” (Lipset e Rokkan, 1967) 



Quais são as funções dos partidos políticos? 

Aspectos da Representação 
 
 

1) Recrutamento e seleção 
 

2) Gênese de programas e de políticas para o governo 
 

3) Coordenação e controle dos órgãos governamentais 
 
 



Quais são as funções dos partidos políticos? 

Aspectos da Representação 
 

4) Integração societária pela satisfação e pela conciliação das demandas 
dos grupos ou pela contribuição de um sistema comum de crenças e 
ideologias 
 
5) Integração social dos indivíduos por mobilização de seus apoios e por 
socialização política 
 
6) Contra-organização – contestação que leva a sobrevivência 



Sistemas Partidários 

Forma-se com a existência de mais de um partido – atuação relativa 
 
 
Altera-se tanto por fatores endógenos, como a ascensão de um partido ao 
poder, como por fatores exógenos, como o surgimento de um novo 
partido 
 
 
 



Considerações Finais 

Democracia moderna depende dos partidos 
 
 
Suas diversas funções se canalizam na representação de interesses: 
mediação entre a sociedade civil e a sociedade política 
 
 
A relação dos partidos individuais forma um sistema partidário, cujas 
características variam no tempo 



Muito Obrigado!!! 
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