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Sociologia 

Partidos políticos 

Teoria 

 

O que é um partido político? 

Uma democracia se caracteriza pela liberdade de propostas no campo político. Todos podem apresentar suas 

ideias para a tomada de decisões. Entretanto, como uma pessoa, sozinha, vai conseguir defender suas ideias 

e exercer influência sobre todos os outros. Como agir para que todos os outros brasileiros ouçam sua opinião 

para julgar se você tem razão ou não? 

Uma excelente solução é uma união entre cidadãos que pensam de maneira semelhante para alcançar um 

maior número de pessoas. O partido político nasce desta ideia. O objetivo do partido político e sua função é 

a disputa do poder político institucional. Os indivíduos se juntam a um partido com o objetivo de ampliar sua 

capacidade de influência e conquistar a tomada de decisões. 

 

Quando surgiram os partidos políticos? (e como) 

Diferente do que se pode imaginar à primeira vista, a existência de partidos políticos não é um fato natural e 

eterno, existente em toda e qualquer ordem política. Ao contrário, este é um fenômeno relativamente recente, 

surgido junto com o processo de constituição das democracias modernas, no século XVIII. De fato, foi a partir 

das grandes revoluções liberais modernas (a Revolução Gloriosa britânica, a Guerra de Independência dos 

Estados Unidos e a Revolução Francesa) que se instaurou definitivamente a ideia de soberania popular, isto 

é, de que o poder deriva da vontade do povo. Com isso, a antiga ideia de súdito foi substituída pela de cidadão 

e os governantes passaram a ser vistos como simples representantes do povo, eleitos pela população e 

subordinados ao seu consentimento. Naturalmente, neste contexto, começaram a se construir grupos 

políticos formais e organizados que tinham como objetivo representar parcelas do povo, disputar o apoio da 

opinião pública, ganhar as eleições, enfim, alcançar o poder no interior da democracia. Divididos por 

ideologias e interesses opostos, os membros desses grupos passaram a constituir os chamados partidos 

políticos. 

Mas, como esses partidos políticos modernos surgiram? Pense o seguinte: mesmo com a existência de um 

poder absoluto, há grupos de interesse pressionando esse poder. Durante o absolutismo monárquico sempre 

houve grupos que lutaram para influenciar o exercício do poder. Mas, quando o voto começa a se tornar cada 

vez mais abrangente, os grupos começaram a compreender que estratagemas e fofocas de palácio não 

seriam mais suficientes para conquistar o poder. 

Um marco importante na formação dos partidos foi o surgimento dos partidos operários. Os pobres 

perceberam que jamais teriam suas demandas ouvidas ou atendidas e também perceberam que ricos têm 

várias formas de influenciar a política. Os operários, no entanto, não podem produzir uma narrativa sobre o 

mundo no seu jornal ou mudar seus investimentos de localidade pressionando o governo. Assim, começaram 

a se organizar em estruturas burocratizadas (o que de certa forma contrariava as ideias comunistas e 

anarquistas) e começaram a recolher contribuições financeiras de milhares de pessoas em nome de os 

representar na disputa do poder político.  
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Essas estruturas lograram sucesso na sua formação e na disputa do poder, tanto que é comum nas grandes 

nações europeias com sistemas democráticos a existência de um partido à esquerda que representa em 

alguma medida os ideais trabalhistas. Isso forçou à organização política dos outros grupos da sociedade, que 

corriam o risco de perder muito poder para essas estruturas organizadas. Assim os sistemas políticos 

chegaram à formatação que conhecemos hoje. 

 

Esquerda x direita 

Os partidos políticos são desde sua origem tradicionalmente classificados em duas grandes tendências 

opostas: os partidos de direita e os partidos de esquerda. Tal classificação surgiu na Assembleia Nacional da 

Revolução Francesa. Nessa Assembleia, os jacobinos, aqueles que queriam radicalizar a revolução, levando-

a a consequências ainda mais drásticas, sentavam-se à esquerda. Por sua vez, os girondinos, que queriam 

moderar a revolução e fazê-la dar um passo atrás, sentavam-se à direita. Rapidamente, no entanto, essa 

classificação extrapolou o âmbito da França e passou a ser aplicada a todas as disputas políticas do século 

XIX. De modo geral, Direita e Esquerda passaram a designar duas posições opostas diante daquela série de 

mudanças porque passou a Europa no século XVIII, seja no campo das ideias (Iluminismo), seja no campo 

político (Revolução Francesa), seja no campo econômico (Revolução Industrial).  Em síntese, foram 

considerados de direita todos aqueles que, apesar de simpáticos às mudanças que se passavam pela Europa 

naquele momento, tinham um espírito de moderação. Ou seja, eram os defensores das ideias iluministas, 

liberais e industriais, que, no entanto, queriam que as grandes mudanças parassem por ali. Por outro lado, 

eram considerados de esquerda todos os que, apesar de defensores de todas aquelas mudanças 

revolucionárias, as consideravam insuficientes, que desejavam uma radicalização ainda maior das 

transformações sociais e visavam a construção de um novo tipo de sociedade, inteiramente justa e igualitária. 

Trata-se, em suma, de uma oposição entre conservadores e progressistas, moderados e radicais. 

Os partidos à esquerda costumam defender pautas como cobrança de impostos dos mais ricos e apoio do 

Estado aos mais vulneráveis. Os partidos de direita costumam defender maior liberdade econômica com 

interferencia mínima do Estado, propiciando um maior desenvolvimento da economia.  

Na atualidade, todas as democracias sólidas contam com um grande partido mais à direita e um grande 

partido mais à esquerda (na Inglaterra, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista; na França, o 

Republicanos e o Partido Socialista; na Espanha, o Partido Popular e o Partido Socialista Operário Espanhol; 

Alemanha, a União Democrata-Cristã e o Partido Social Democrata; nos EUA, o Partido Republicano e o Partido 

Democrata; no Brasil, o PSDB, que originalmente era um partido de esquerda,  e o PT; etc.). Sendo os mais 

fortes, tais partidos catalisam o debate público criticando fortemente seus adversários. No entanto, em 

circunstâncias eleitorais, tendem a moderar seu discurso e se aproximar de posições mais centristas, a fim 

de conquistar o eleitor comum, que raramente se move por grandes questões ideológicas. Por sua vez, 

contextos de grave crise política e social tendem a enfraquecer os partidos tradicionais e fortalecer partidos 

extremistas, tanto à direita quanto à esquerda. Os dois modelos mais comuns são os multipartidários e os 

bipartidários. O multipartidarismo é mais comum em regimes presidencialistas e em sociedades de 

multiplicidade cultural ou diferenças culturais muito acentuadas. Nele um conjunto relativamente amplo de 

partidos consegue alcançar alguma relevância social e está representado nas câmaras e no executivo. Já o 

bipartidarismo é mais comum em governos parlamentaristas. Apesar de não proibir a criação de mais 

partidos, esses sistemas são conhecidos desta forma por observar a concentração da capacidade de disputa 

eleitoral nas mãos de dois grandes partidos que, na prática, monopolizam o poder institucional. 
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Exercícios 

 

1. Considerando-se a atuação dos partidos políticos no Brasil entre 1964 e 1984, é INCORRETO afirmar 

que: 

a)  o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi uma frente de oposição desde sua criação, nos 

anos 1960, até os anos mais duros do Regime Militar, o que lhe rendeu perseguições e rígido 

controle. 

b)  o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) foi criado, no fim dos anos 1970, como opção 

para setores médios ansiosos pelo alinhamento à nova ordem mundial, capitaneada pelo FMI e 

pelo neoliberalismo. 

c)  o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) criado no início dos anos 1980 teve sua legenda disputada 

por diferentes seguidores de Vargas, mas, na prática, revelou-se distante do trabalhismo histórico. 

d)  a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), criada nos anos 1960, foi um dos principais esteios do 

Regime Militar, sustentando até atos que atentavam contra a liberdade do próprio Parlamento. 

 

 

2. A respeito do quadro partidário brasileiro na segunda metade do século XX, é correto afirmar:  

a) Ao final de 1965, os partidos políticos existentes foram extintos pelo regime militar e, no ano 

seguinte, foi estabelecido o bipartidarismo com a formação da Arena e do MDB. 

b)  Com a implementação do pluripartidarismo, estabeleceu-se também a fidelidade partidária, o voto 

distrital e o financiamento público das campanhas partidárias. 

c)  Em 1980, a formação do PDS, PMDB, PSDB, PT e PTB marcou o retorno do pluripartidarismo.    

d)  O processo de fusão entre o PT e o PDT foi proibido pela legislação eleitoral da Ditadura Militar, 

receosa da criação de uma forte agremiação de esquerda. 

e)  PCB, PC do B, PSB e PDT foram legalizados em 1985, durante o governo de José Sarney.PC do B, 

PSB e PDT foram legalizados em 1985, durante o governo de José Sarney. 

 

 

3. Apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e do 

vínculo da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas agremiações no cenário 

nacional. 

Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinale a 

afirmativa correta. 

 

a) Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro. 

b) Devem prestar as contas partidárias perante Conselho Especial. 

c) Podem ter caráter regional, representando pelo menos duas regiões. 

d) Têm acesso gratuito ao rádio e à televisão nos limites legais. 
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4. Os partidos políticos exercem um papel fundamental na vida política dos Estados modernos. Com suas 

divergências de propostas tentam cooptar parcelas significativas da população e promover os 

interesses de seus membros. dito isso, qual a alternativa que não traduz corretamente os partidos 

políticos. 

a) Os partidos políticos são fenômenos decorrentes do surgimento dos parlamentos e dos grupos de 

interesses estruturados formalmente nos países que adotam formas de governo representativo. 

b) Os partidos políticos organizam a ação política procurando desagregar os indivíduos dos partidos 

por status socioeconômico, filiação religiosa e visão de mundo. 

c) Contemporaneamente os partidos têm sua constituição e posicionamento regidos pelo Estado. 

d) Alguns partidos podem ser caracterizados como reivindicatórios, outros como reformistas e 

outros como revolucionários. 

 

 

5. Assinale a alternativa incorreta. 

a) É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 

municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. 

b) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, deverão coletar 

assinaturas de pelo menos 3% (três por cento) dos eleitores regularmente inscritos na justiça 

eleitoral de no mínimo 7 (sete) Estados ou Territórios para que seus estatutos possam ser 

registrados no Tribunal Superior Eleitoral e os partidos sejam como tal reconhecidos pela lei 

eleitoral. 

c) É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana 

e observados os seguintes preceitos: I - caráter nacional; II - proibição de recebimento de recursos 

financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; III - prestação de 

contas à Justiça Eleitoral; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

d) Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à 

televisão, na forma da lei. 

e) É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
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Gabarito 

 

1. B 

Durante a ditadura só foi aceita legitimamente a instituição de duas organizações políticas, o MDB e o 

ARENA. 

  

2. A 

Com o endurecimento do regime político, todos os partidos políticos foram extintos. Posteriormente 

foram criados dois partidos, o MDB e o ARENA, com a intenção de dar alguma legitimidade ao regime e 

mediar os conflitos. Na verdade o objetivo final era conseguir controlar a oposição e limitar sua 

atuação.89 

  

3. D 

A fim de permitir o contato entre os partidos e a população em geral, as entidades podem realizar 

propagandas gratuitas vinculadas em meios de comunicação em massa 

 

4. B 

Os partidos não visam desagregar. Para conseguir hegemonia política, um partido deve ser capaz de 

convencer a maioria da população, o que envolve necessariamente influenciar pessoas de diferentes 

condições sociais. 

 

 

5. D 

LEI Nº 9096/1995  

ARTIGO 7º 

O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no 

Tribunal Superior Eleitoral. 

 

§ 1o  Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-

se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoiamento de eleitores não filiados a 

partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última 

eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos 

por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que 

haja votado em cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 


