
 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSAL 

ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA POLÍTICA E GOVERNO 

 

 

 

 

 

CULTURA POLÍTICA NO BRASIL: POSSIBILIDADES DE ALARGAMENTO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como avaliação final do 
curso de Especialização em 
Assessoria Política e Governo da 
Universidade Católica do Salvador 
(UCSAL). 

Orientadora: Profa. Dra. Raquel 
Florence de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador-BA 

2022 



 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL 

ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA POLÍTICA E GOVERNO 

 

 

 

 

 

QUEILA PATRICIA SILVA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador-BA 

2022 



 

 INTRODUÇÃO   

               As bases da construção do Brasil, ou seja, suas estruturas, se 

formam a partir de uma relação de barganha, privilégios e dominação, 

configurando uma relação de poder por parte do colonizador e, subjugação por 

parte das/dos colonizadas/os, de maneira a traçar uma marca indelével na 

sociedade brasileira, perpassando pelos seus costumes e cultura, sustentando 

grupos sociais no topo da pirâmide social brasileira. A existência de uma 

camada social que se coloca alheia e inerte à vida Política e prática cidadã, 

camada essa menos favorecida tanto de direitos quanto de conhecimento, é 

responsável por vários aspectos de deficiência sociopolítica e atraso no 

desenvolvimento de um país e uma nação.          

             O presente trabalho é fruto de uma análise teórica que visa explicar as 

formas de organização social e a Cultura Política do povo brasileiro, trata-se de 

um esforço reflexivo que visa a produção de um conteúdo de acessível 

linguagem acerca de relevantes temas atinentes à Democracia representativa, 

bem como à Política e a atuação da sociedade no que se refere à importância 

dessa nas suas vidas em cidades. A vida cidadã é determinante para um nível 

elevado de consciência coletiva e avanços sociais que repercutem diretamente 

na vida de cada indivíduo ou grupo social. 

              A Cultura Política no Brasil ou a ausência dela construída a partir de 

uma ação supostamente dolosa das classes dominantes e de uma elite política 

que dita os rumos da Política no país a partir de um sistema coronelista de voto 

e exercício da cidadania restrito à essa ação prática, a ausência de mecanismo 

populares de acesso à informação e formação acerca da Política são 

elementos que conduzem à vários questionamentos.  

A elite do poder é composta de homens cuja posição lhes 
permite transcender o ambiente comum dos homens comuns, e 
tomar decisões de grandes consequências. Se tomam ou não 
tais decisões é menos importante do que o fato de ocuparem 
postos tão fundamentais: se deixam de agir, de decidir, isso em 
si constitui frequentemente um ato de maiores consequências 
do que as decisões que tomam. Mills  (1982, p. 12) in Gimenes 
(2014, p. 140 ) 

 



 

               Atenta a isto, esta pesquisa é norteada pelas perguntas: Para a/o 

brasileira/o, qual a importância da Política para além do voto? Existe uma 

consciência cidadã acerca da Democracia como instrumento de participação 

coletiva? E que tem como hipótese a construção de uma base sociopolítica 

calcada na ausência de conhecimento, consciência política e social por parte 

da sociedade a ser verificada através da revisão da Literatura utilizada nesta 

produção. 

              O objetivo geral é investigar sobre participação social e prática política, 

remetendo à uma melhor compreensão acerca da atuação social e 

funcionamento do Regime Democrático, tendo como objetivo específico pensar 

e refletir sobre participação no contexto atual do Estado democrático de direito. 

Diferenciar participação política cidadã da participação política militante, 

organizada e coletiva, analisando as possibilidades de práticas políticas, 

conflitos, potenciais e possíveis caminhos. Tratar sobre Democracia, Cultura 

Política e a participação social no contexto brasileiro atual problematizando 

suas interfaces com as próprias concepções e práticas dos seres sociais, seja 

em grupos organizados ou individualmente. Com foco na construção de 

perspectivas amplas e valorização da Política, refletir sobre o potencial de 

conflito relacionado à temática da prática Política, suas possíveis bases na 

Democracia, bem como a demonização desta. 

               Este artigo se enquadra na classificação teórica, na qual buscou 

elementos bibliográficos conceituais e críticos que trouxeram posições e 

perspectivas acerca do tema apresentado, de maneira a nortear e dialogar com 

as/os interlocutoras/interlocutores e todo o corpo bibliográfico. Esta é a primeira 

e prioritária possibilidade de condução do trabalho, tendo em vista sua 

característica teórica. Está estruturado em duas partes, mais a introdução: 1- 

Conceituaremos Democracia e um pouco da sua formulação no Brasil; 2- 

Conceito de Cultura Política e como ela é vivenciada no Brasil; 3-Instituições 

democráticas e Partidos Políticos; e 4- Conclusão. 

               Em um segundo momento, foi realizada a leitura e estudos da 

bibliografia selecionada, seguida de fichamentos e classificação de cada obra 

no decorrer do trabalho. Por fim, a organização e transcrição das ideias e 



 

conceitos teóricas/os bibliográficos, que serão inferidos e destrinchados pela 

autora do trabalho. 

             Dessa forma, o presente trabalho se dispões a contribuir para reflexões 

e análises do Regime Democrático Brasileiro e a Cultura Política da sociedade 

brasileira, tendo em vista o fortalecimento e incentivo da vida e prática cidadã 

para um avanço de qualidade na Política e modo de fazê-la dentro do país.  

 

DEMOCRACIA NO BRASIL 

              O Regime Democrático se norteia pelo princípio da igualdade de 

direitos e estabelece suas conexões com a sociedade a partir das suas 

instituições e instâncias representativas que compõem o sistema. A 

representação da sociedade por meio de atores políticos que gerem o regime 

democrático é compreendida como uma perspectiva de organização e 

ordenamento social civilizatório devido às regras e acordos estabelecidos. 

Levando em conta a perspectiva de avanço civilizatório, “A democracia é 

certamente a mais perfeita das formas de governo, ou pelo menos a mais 

perfeita entre as que os homens foram capazes de imaginar e, pelo menos em 

parte, de realizar;” (BOBBIO p.35; 2010).  

               O regime democrático efetiva a ideia de comunhão de interesses e 

uma possibilidade de concretização dos mesmo a partir das perspectivas de 

cada diversidade de grupos ou figuras representantes. Compreendendo como 

um avanço social comparado a outros regimes. 

O regime democrático é caracterizado, com relação ao 
aristocrático, por uma mais fácil, contínua e rápida circulação 
no âmbito da classe política. Geralmente chamamos de regime 
democrático o regime no qual não existe apenas uma classe 
política, mas duas ou mais em concorrência, e nos regimes em 
que uma supera a outra verifica-se uma renovação radical do 
grupo dirigente. Quando as classes políticas se cristalizam e 
não se renovam, quando não existem mais classes políticas em 
concorrência, encontramo-nos diante de um regime que é ou 
tende a se tornar aristocrático. (Bobbio, 2010, p. 25) 
 

               O avanço referido é o que se obtém na Democracia a partir de uma 

referência de regime aristocrático, no qual não se tem nítida a alternância do 

poder e nem a liberdade de escolha, caracterizando um retrocesso 



 

civilizacional. Também se percebe comumente a Democracia como um regime 

que garante o direito democrático de concorrer e escolher as/os representantes 

livremente.  

               A diversidade de escolha de representantes de acordo com a 

diversidade da sociedade, no caso do Brasil, a característica da 

heterogeneidade do povo brasileiro permite que a Democracia, por meio da 

Política, também seja diversa na sua composição, pois a “...Característica do 

regime democrático é a alternância das classes políticas no poder, sem que a 

mudança, mesmo radical, ocorra com derramamento de sangue...” (BOBBIO p. 

25; 2010). A barbárie como instrumento de alternância de poder, privação da 

liberdade e o não direito de escolha pertencem a um outro regime que não o 

democrático civilizado. 

 

...podemos definir o regime democráticos como o que se vale, 
para organizar a sociedade, de certas instituições mais do que 
outras. Mas muito amiúde, ao falar de democracia, não nos 
referimos a certas instituições, mas a certo ideal a ser 
perseguido, não aos meios ou aos procedimentos se quer 
alcançar. Desse modo o regime democrático é caracterizado 
não tanto pelas instituições de que se vale quanto pelos valores 
fundamentais que o inspiram e aos quais tendem. As 
instituições são apenas meios para alcançar certos fins. (...) O 
fim que nos move quando queremos um regime organizado 
democraticamente é, numa única palavra, a igualdade. Assim 
podemos definir a democracia, não mais com relação aos 
meios, mas relativamente ao fim, como o regime que visa 
realizar, tanto quanto possível, a igualdade entre os homens. 
(Bobbio, 2010, p. 38) 

 

               O ordenamento social a partir do regime democrático revela a 

necessidade do fortalecimento do mesmo tendo em vista a emancipação e o 

avanço da sociedade no que se refere à convivência e harmonia entre os 

indivíduos. A democracia estabelece limites que os sujeitos devem obedecer 

por força de leis instituídas no sistema democrático para seu bom 

funcionamento e finalidade. As instituições são concebidas como um controle 

do regime democrático para que ele se mantenha em plena vigência e 

seguindo um objetivo de equidade e liberdade entre os indivíduos. 

            Para chegar ao atual Regime Democrático, o Brasil passou por vários 

processos de conflitos e embates, alcançando um acúmulo histórico que o 

colocou no patamar democrático e social que se encontra hoje. A Constituição 



 

de 1988 foi o último fato concreto que visou alcançar uma Democracia plena e 

uma soberania nacional que possibilitasse a liberdade e as garantias de 

direitos do seu povo, assegurando à nação uma perspectiva de futuro que não 

se assemelhasse ao passado recente, que foi o processo ditatorial pelo qual o 

país havia passado pouco antes do reestabelecimento da atual Democracia. 

A República nasceu sem povo e oligárquica. Saindo do 
Império, escolheu o presidencialismo. Olhando para a 
Revolução Americana, definiu-se federativa. Mas de outro 
modo, não como um arranjo institucional que une o poder local 
a um poder nacional limitado, e sim como descentralização, 
como delegação de poderes às províncias. Por isso, começou 
centralizada, todavia descentralizou-se e recentralizou-se. 
Submergiu duas vezes ao autoritarismo e reemergiu mais 
democrática, porém mais centralizada. (Abranches, 2018, p. 
21) 

 

              A autonomia e divisão de responsabilidades por meio da federação 

trouxe uma possível perspectiva de afastamento da marca autoritária das 

oligarquias tradicionais no plano nacional, aparentando uma nova forma de 

fazer político sem evidenciar o controle restrito por parte dos grupos de 

comando vigentes. Mas o que ocorreu foi o fortalecimento de fato da tradicional 

ideia de comando restrito no ambiente estadual no qual os grupos de comando 

possuíam todo poder político.  

             No processo de desenvolvimento e amadurecimento do regime 

democrático, o tempo fez com que as Democracias se moldassem (ou não) aos 

hábitos e costumes do seu povo, mas há concepções que alegam que a 

Democracia tem se encontrado em crise em vários lugares do mundo e, no 

Brasil, não é diferente. 

A democracia vai mal em todo o mundo. A crise da 
representação é global. No Brasil, além das causas gerais, 
nossas crises tiveram motivações internas. Em quatro períodos 
presidenciais regulares, originados no voto popular direto, dois 
foram interrompidos pelo impedimento dos chefes de governo. 
Nas duas outras presidências houve ameaças de rompimento 
das coalizões de governo. Acusações de corrupção, pedidos de 
impeachment. Conflitos entre Executivo e Legislativo e entre 
grupos dentro do legislativo envolverem o judiciário, 
judicializando o contencioso político. (Abranches, 2018, p. 9) 

 

                Os governos brasileiros são constituídos a partir da conformação e 

configuração das alianças eleitorais, sejam elas programáticas ou pragmáticas 



 

que perduram até o pós eleitoral; nesse processo de governabilidade por parte 

do executivo, um elemento presente e permanente na Democracia 

representativa brasileira é o que se denomina de “presidencialismo de 

coalizão”, fenômeno que decide os rumos de um governo e a maneira como o 

líder maior, no caso, o executivo, executará sua agenda e concluirá ou não o 

seu mandato. As relações entre executivo e legislativo exigem habilidade por 

parte do primeiro e compromisso no que se refere ao segundo, algo que nem 

sempre corresponde às expectativas e anseio do executivo. 

Tem se tornado dominante a ideia de que todas as distorções e 
vícios como o toma - lá - dá – cá, a cooptação, o clientelismo 
endêmico, a corrupção, derivariam do presidencialismo de 
coalizão. Não derivam. São maneiras legítimas de formar 
alianças e coalizões. Mas as coalizões podem ser formadas por 
métodos legítimos de negociação de programas e valores, 
livrando o presidencialismo de coalizão de tais vícios. (...) O 
presidencialismo de coalizão nasceu em 1945, durou dezesseis 
anos, descontando-se o interregno parlamentar de setembro de 
1961 a janeiro de 1963. Foi reinventado e praticado por trinta 
anos na Terceira República (1988-atual). Ele combina, em 
estreita associação, o presidencialismo, o federalismo e o 
governo por coalizão multipartidária. (...) O fato de nosso 
presidencialismo ser de coalizão nasce da nossa diversidade 
social, das disparidades regionais e das assimetrias de nosso 
federalismo, que são mais bem acomodadas pelo 
multipartidarismo proporcional. (Abranches, 2018, p. 9, 10, 14) 

                As negociações e o diálogo entre os representantes do legislativo e 

executivo são fatores comuns na condução da Política para que haja a 

regularidade e o funcionamento do sistema político e de governo. A pluralidade 

parlamentar e partidária, os variados matizes ideológicos são fatores vigentes 

na sociedade brasileira e que pautam as representações sejam elas 

parlamentares ou no aspecto do executivo, transformando essa profusão de 

perspectivas e desejos no que se realiza por meio de projetos e acordos entre 

os poderes para que haja a harmonia que possibilitará a governança. 

     A atual Democracia esbarra nas constantes ameaças às instituições e 

na inércia de uma delas que é o poder legislativo, possuidor de poder decisório 

nas principais questões atinentes ao fortalecimento da Democracia, bem como 

da sua segurança estabilidade e manutenção. Ao se omitir em determinadas 

circunstâncias críticas, o legislativo põe em risco os pilares da Democracia 

como a constituição e a sua própria estabilidade como um dos poderes de 

sustentação da Democracia e possuidor da confiança popular por meio do voto. 



 

Isso remete à discussão sobre a cultura política brasileira, sua 
formação a partir da colonização portuguesa, e a persistência 
do patrimonialismo e do clientelismo, mesmo sob a vigência 
dos princípios republicanos e democráticos da Constituição de 
1988, como a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a 
moralidade na Administração Pública. Nesse sentido, é 
bastante ilustrativa a existência do “Centrão” como fiador da 
estabilidade de todos os Presidentes que não caíram pelo 
impeachment (inclusive Bolsonaro até o momento) e, 
simultaneamente, protagonista de diversos escândalos de 
corrupção: “anões do orçamento”, “mensalão”, “petrolão” e 
“orçamento secreto”. Mais do que uma patologia, o “Centrão” 
parece ser uma característica inata da cultura política brasileira. 
O grande risco dessa análise reside no determinismo e no 
fatalismo, como se a corrupção estivesse de tal forma 
enraizada que, por melhor que sejam as instituições, elas não 
seriam capazes de impedir sua persistência, corroendo a 
democracia e as possibilidades de desenvolvimento 
socioeconômico do país. (Murilo Gaspardo 2021. Estadão) 

                Os vícios institucionais que são atribuídos ao sistema político 

brasileiro também aparecem como um dos fatores desestabilizadores e 

corrosivos da Democracia, pois ao sustentarem o sistema eles se transformam 

em algo supostamente irreversível e distante da possibilidade de resolução, 

quando existe uma cadeia pela qual o movimento da engrenagem política se 

realiza; assemelha-se a uma pirâmide que possui vários degraus. Os vícios 

que aparentemente se manifestam no topo dessa pirâmide, na verdade se 

manifestam na sua base quando o indivíduo comum troca seu voto por uma 

benesse particular. 

 

CULTURA POLÍTICA NO BRASIL 

 

                  Ao referir-se à Cultura Política, é necessário levar em conta os 

aspectos da Cultura de maneira lato sensu, algo referente aos costumes e 

hábitos de um povo, bem como seus conceitos e concepções subjetivas sobre 

a vida e valores, sejam eles sociais ou morais. Uma Cultura, seja ela popular 

ou particular de uma classe, é algo que vem da originalidade de um povo 

(mesmo que não seja daquele mesmo povo que a incorpora e, sim, externa a 

ele.) e que este a incorpora à sua vida cotidiana fazendo dela algo quase 

imprescindível à sua existência.  



 

                A Política, em geral, está agregada às questões simbólicas e caras à 

sociedade no que se refere aos seus costumes e valores. Evidencia-se que 

“...a noção de cultura política refere-se ao conjunto de atitudes, crenças e 

sentimentos que dão ordem e significado a um processo político, pondo em 

evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de 

seus atores.”  (Kuschnir e Carneiro, p. 01; 1994), ou seja, a perspectiva política 

ou a Cultura Política é construída nas pessoas ou em uma sociedade a partir 

da sua subjetividade e, não, do elemento externo objetivo e concreto.  

                Existem outras perspectivas presentes nesse debate acerca da 

Cultura Política que trazem um olhar voltado para as questões institucionais 

e/ou organizações quando a construção dessa Cultura Política se origina por 

meio de elementos mais restritos na sociedade.  

A noção de cultura política utilizada por Almond e Verba e em 
vários estudos que os sucederam atribui grande importância ao 
processo de socialização (que tem lugar em espaços sociais 
distintos como a família, a escola e o trabalho) na definição do 
comportamento político. (Kuschnir e Carneiro, p. 02; 1994) 

 

                Essa noção é sustentada no conceito de que a Cultura política é “...a 

expressão do sistema político de uma determinada sociedade nas percepções, 

sentimentos e avaliações da sua população (1963: 13)”; (Almond e Verba in 

Kuschnir e Carneiro, p. 02; 1994). As instituições como “família, escola e 

trabalho” são espaços sociais que constroem e agregam valores subjetivos 

muitas vezes compreendidos como tabus sociais que, em geral, resistem a 

serem quebrados ou reformulados a partir de uma nova perspectiva moderna 

de sociedade, refletindo na possibilidade de elaboração de uma Cultura Política 

voltada para questões objetivas e concretas da sociedade.  

               Ainda na linha das especificações da Cultura Política, “...os autores 

identificam três tipos básicos de cultura política: (a) a cultura política paroquial; 

(b) a cultura política da sujeição; c) a cultura política da participação (que teria 

na cultura cívica sua realização máxima).” (Almond e Verba in Kuschnir e 

Carneiro, p. 05; 1994). 

A cultura política paroquial seria característica das sociedades 
simples, sem instituições estritamente políticas, sendo 
incompleta a diferenciação entre as estruturas religiosas e 



 

políticas. Estas sociedades seriam caracterizadas ainda por 
baixos níveis de participação política e associativa, na medida 
em que os agentes têm uma visão limitada das estruturas de 
incorporação e resposta às demandas individuais e coletivas. A 
cultura política de sujeição ocorreria naquelas sociedades onde 
os indivíduos dirigem suas percepções, sentimentos e 
avaliações prioritariamente para as estruturas executivas e 
administrativas encarregadas de dar resposta às demandas 
individuais e coletivas. Por fim, a cultura política da participação 
caracterizaria os sistemas nos quais as percepções, 
sentimentos e avaliações sobre o sistema político são 
equilibradamente distribuídos entre as estruturas de inpute 
output. (Almond e Verba in Kuschnir e Carneiro, p. 05; 1994). 

 

                Os três conceitos trazem uma percepção analítica que contribui para 

uma leitura apurada e sofisticada de cada realidade política e democrática das 

sociedades. Aspectos também subjetivos que permeiam os indivíduos e suas 

posturas em sociedade, de maneira a interferir de forma direta nos desígnios 

sociopolíticos da mesma, tendo em vista uma ideia do que seja uma postura 

política no que se refere à participação, embora seja cada uma à sua maneira, 

cabendo à espectadora e ao espectador analisar qual delas é a mais razoável 

para ser compreendida como Cultura Política “madura” e/ou correta. 

               Em se tratando de Brasil, pode-se dizer que esses três aspectos 

podem ser aplicados, pois as suas bases históricas de construção de um país 

se sustentam em domínios de grupos sobre outros, as oligarquias 

desempenhavam um papel de domínio regional no qual estavam atrelados o 

poder da igreja, nessa época, nem todas/os votavam, somente as pessoas de 

posse; subjugação de uma classe por outra, bem como uma perspectiva 

ideológica baseada na religião cristã, que desempenhou um papel doutrinário 

intenso na formação do povo brasileiro. Recentemente, com o processo de 

redemocratização do país, é que se pode alcançar um maior grau de 

participação e organização da sociedade, tendo em vista as conquistas e 

defesas dos seus direitos civis.  

 Historicamente, a  formação  política  do  Brasil  se  caracteriza  
pela  presença  de  aspectos  como  a  profunda  desigualdade  
social,  que  se  manifestou  na  escravidão  adotada por três 
séculos (a abolição da escravidão se deu em 1888, um ano 
antes da República); as grandes concentrações de renda e 
uma massa de pobres e trabalhadores urbanos presentes ao 
longo do século XX. É nesse contexto de uma cultura política 
da diferenciação social que as instituições brasileiras foram 



 

sendo estruturadas. (Baquero, Ranincheski e de Castro. p. 89; 
2018) 

 

               As bases da construção de um país são determinantes nos rumos 

futuros do desenvolvimento sociopolítico de uma nação e de uma cultura de um 

povo, esse mesmo povo é quem, a depender das condições que lhe são 

impostas, realizará uma construção social elementar ou elevada na sua 

atuação cidadã e atuação política efetiva. A história do Brasil é construída nas 

resistências, sejam elas contra o sistema escravagista ou na luta pelo regime 

democrático, ambos com propósitos sociopolíticos emancipatórios.  

           “A  construção  do  sistema  político  no  Brasil  foi,  neste  caso,  

profundamente  marcada  pela  interferência  do  Estado  e  pela  proibição  de  

circulação  de  ideias  progressistas.” (Baquero, Ranincheski e de Castro. p. 90; 

2018). As limitações importas pelo Estado à sociedade foram fatores que 

conduziram a população a uma certa ausência de ações e práticas cívicas que 

a pudessem retirar do estágio de restrições das liberdades de ideias e, com 

isso, a construção e fortalecimento de uma Cultura Política crítica mais ampla. 

A Política restrita aos grupos oligárquicos e classes sociais abastadas 

constroem uma Cultura Política distanciada das massas e dos menos 

favorecidos que de fato necessitam dela para obtenção de alterações 

concretas nas suas vidas cidadãs.    

Historicamente, a  formação  política  brasileira  se  deu  pela  
atuação  das  elites econômicas   e   políticas   com   vistas   a   
transformar   o   Estado   na   instituição   que   proporcionaria 
não só a dinâmica do sistema capitalista como seria a 
salvaguarda para os períodos de crises produtivas e sociais. 
Uma das heranças históricas que prevalecem no Brasil é a 
força do Estado e das lideranças pessoais na política, além da 
tradição de conflitos  entre  visões  autoritárias  e  liberais.  
Outra característica  histórica,  já  presente  no  período  
colonial,  e  também  no  período  republicano  (1889),  é  o  
embate  entre  os  grupos  sociais  desfavorecidos  e  as  elites  
econômicas.    A  história  do  Brasil  é,  neste  sentido,  a  
história  das  pressões  sociais  pela  formação  de  uma  
sociedade  mais  justa  socialmente,   de   um   lado,   e   o   
desenvolvimento   econômico   nacional   associado   
internacionalmente com a forte participação e intervenção do 
Estado, de outro. (Baquero, Ranincheski e de Castro. p. 92; 
2018). 

 



 

              Os conflitos sociais que marcam a construção do Brasil sempre 

estiveram no centro das questões sociopolíticas, pois era e é por meio deles 

que a população vulnerável ou a mais consciente conseguem movimentar os 

pilares democráticos no que se refere à transformação social concreta.  As 

tensões estão ligadas ao acúmulo de riquezas e capital por parte de uma 

determinada classe que, de forma direta, atingem a melhoria de condições de 

uma outra quando esse fator monetário e financeiro não está em equilíbrio na 

sociedade, equilíbrio esse que seria a ausência de miserabilidade em uma 

camada da sociedade e um controle dos excessos da outra camada ao 

atribuírem à ela uma responsabilidade social e tributária condizente com os 

seus lucros e produções financeiras, cabendo ao Estado o papel de controlador 

desse desequilíbrio.   

Estas  características seguem   marcando   a   política   
brasileira   do   século   XXI:   empresários   capitalistas   
brasileiros, avessos a riscos, buscam a proteção do Estado; a 
população em geral espera ações e políticas resolutivas desse 
mesmo Estado. (Baquero, Ranincheski e de Castro. p. 93; 
2018). 

 

                 O Estado acaba sendo o ente responsável pela gerência da Cultura 

Política vigente, havendo de se fortalecer por meio das instituições que 

garantem os direitos civis e sociais do povo brasileiro. A visão do Estado como 

fator determinante nos rumos da Política e da Democracia perpassa pelo fato 

de este, historicamente, ter sido gerido pelos grupos e/ou classe sociais 

hegemônicas, causando desconfiança por parte da sociedade nesse ente e no 

que o constitui que são as instituições.  

INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS: Partidos 

              No Brasil, uma relação de certo distanciamento e desconfiança devido 

à falta de conhecimento acerca das instituições, bem como da sua relevância 

para a sustentação das regras democráticas e constitucionais do país, e de não 

perceberem ou reconhecerem as mesma como elementos garantidores dos 

direitos cidadãos, acaba interferindo na elaboração da cultura política 

sofisticada, sendo percebida como algo imprescindível às suas vidas, dando 

lugar à uma cultura subjetiva e particular de cada grupo da sociedade o que 

acaba refletindo nas instituições e deturpação do papel das mesmas. 



 

                Dentro da estrutura institucional democrática, é necessário destacar 

o papel de extrema relevância dos Partidos Políticos, que se colocam como 

espaços de expressões e manifestações de ideias, bem como defensores da 

sociedade e suas demandas. Inúmeros são os conceitos elaborados pelos 

diversos e renomados cientistas políticos na busca de uma definição que 

contemple as suas perspectivas políticas a partir de um determinado tempo 

histórico que esteja inserido. A definição exata e única que categorize Partido 

político é nula, há de se encontrar as mais diversas que dialoguem ou 

correspondam ás linhas de análises políticas de quem a define. O que se pode 

apresentar dessas variadas formas e concepções é uma síntese. 

Partido político é uma associação voluntária que busca exercer 
o poder em dada coletividade política por meio da ocupação de 
cargos governamentais, que se organizam hierarquicamente 
em torno de um programa que mobilize determinada base 
social. (Braga; Roeder, 2017, p. 30) 

 

               Os Partidos Políticos podem ser definidos na Sociologia e/ou na 

Ciência Política como instituições organizadas por indivíduos que comungam 

dos mesmos interesses sociopolíticos e da mesma concepção Política e 

ideológica com a finalidade de organizar a sociedade, bem como aplicar 

fórmulas de atuação Política por meio da disputa pelo poder do Estado, para 

geri-lo a partir da sua perspectiva Política, considerando-se a forma ideal de 

condução de um país e sua nação. Outrora, “...se destinavam a articular os 

interesses dos diferentes segmentos nele representados, numa época em que 

só a nobreza, no início, e depois a burguesia tinham direito a representação 

política. ” (NOGUEIRA 2015; p. 115). 

              Na atualidade, mudaram-se os interesses e as relações; as finalidades 

de um Partido Político hoje se revelam a partir de um interesse mais amplo e 

coletivo, tendo em vista as concepções político ideológicas de cada Partido e 

sua linha Política. Os interesses são políticos, embora sejam variados, mas, 

mesmo que sejam pessoais, assumem um caráter democrático e legítimo 

devido aos atuais moldes e regimentos de cada Partido, de acordo com o 

regime democrático e representativo de cada país (RUNCIMAN 2018). 



 

             Atrelada à essa perspectiva de modernidade, a Democracia 

representativa se apresenta como um sistema no qual os Partidos são 

imprescindíveis ao seu funcionamento tendo em vista a manifestação dos 

anseios populares por meio da representação. 

Os partidos políticos estiveram, desde sua origem, na base do 
sistema democrático representativo. Para entendermos as 
mudanças ocorridas nas formas de representação dos partidos, 
precisamos elucidar alguns conceitos, como o de sistema 
eleitoral, que se articula aos de partidos políticos e de sistemas 
partidários para constituir os processos e representação política 
nas democracias modernas. (...) idealmente uma democracia 
representativa parte do princípio de que é inviável que a 
totalidade da população realize as decisões políticas, o que 
torna necessária a escolha de representantes para o 
cumprimento desse dever, a qual ocorre por meio de sufrágio 

(voto), ... (Braga e Roeder, 2017, p. 129; 130) 

               A compreensão de que a origem dos Partidos está imbricada ao 

sistema democrático representativo implica na percepção da sua função 

política, descartando qualquer perspectiva de inutilidade dos mesmos para o 

funcionamento do regime democrático. Os Partidos colocados como base 

fundante da democracia representativa traz à luz a sua sustentação no 

funcionamento do sistema político representativo, devendo se tornar parte da 

engrenagem que movimenta a Democracia e o sistema Político de determinado 

país para organização social dentro da perspectiva política de transformação e 

concretização dos anseios populares.   

             Independentemente de serem de esquerda, direita ou centro, os 

Partidos que possuem ideologia forte tendem a ser mais coesos com suas 

perspectivas, possuindo um alinhamento permanente nas votações 

congressuais, o que deixa patente a perspectiva da organização partidária e 

coerência dentro do congresso, refuntando a perspectiva de desorganização e 

individualismo parlamentar. 

A visão tradicional de que os partidos brasileiros são pouco 
coesos não encontra sustentação nos dados. Nas votações 
consideradas, o índice de Rice médio de cada um dos sete 
grandes partidos foi sempre superior a 70%. Logo, numa 
votação qualquer, pode-se esperar que 85% dos membros de 
qualquer dos grandes partidos votarão da mesma forma. O 
Congresso brasileiro está longe de ser tão errático quanto se 
apregoa. (Figueiredo; Limongi, 2001, p. 81, 82) 

 



 

               Estudos mais apurados “...revelam grande diferença entre os partidos 

de esquerda e os demais: os primeiros apresentam coesão bem maior que a 

dos últimos.” (FIGUEIREDO; LIMONGI p. 82, 83; 2001), enquanto a outra 

ponta apresenta uma outra perspectiva que pode remontar aos estudos 

tradicionais quando se sustentam na incoerência partidária e na atenção dos 

interesses individuais. 

              Apresenta-se uma concepção de que a ausência de uma ideologia 

formada/definida na/no cidadã/cidadão brasileira/o é atribuída à falta de lastro, 

do sistema partidário brasileiro, pois “o sistema partidário brasileiro não se 

consolidou de forma que os eleitores possam distinguir ideologias facilmente 

entre as principais agremiações.” (OLIVEIRA e TURGEON p. 05, 2015). Tendo 

em vista que esse é, também, um papel dos Partidos; difundir suas ideologias e 

perspectivas à população de maneira que a mesma possa aderir ou não às 

ideias apresentadas por determinado Partido. 

              Para além dos Partidos, há que se questionar se essas mesmas 

ideologias partidárias se concretizam na grande massa, no eleitorado de modo 

geral ou se ela é simplesmente algo restrito a um grupo partidário ou social 

(uma parcela da sociedade) que se interessa profundamente por Política 

enquanto exercício da cidadania. As percepções acerca de quem é que de fato 

se apega ao fator ideológico na hora de votar estão voltadas para a visão de 

quem, em especial, as pessoas estudadas são as que de fato leva a sério o 

fator ideológico na hora de escolher sua candidata ou seu candidato. 

             A personificação do agente político em detrimento do Partido e da 

ideologia defendida pelo mesmo está consolidada no imaginário comum como 

o fato determinante para a escolha da/do candidata/o ou não. A avaliação é 

feita a partir de valores morais, subjetivos e, não, pela denominação/sigla 

partidária. Há que se observar a facilidade com que algumas figuras políticas 

migram de Partidos de acordo com seus interesses pessoais e, não, 

ideológicos o que acaba refletindo na escolha e pensamento político do 

eleitorado, fragilizando a cultura política e impedindo de avançar para uma 

sofisticação.  

         “A sofisticação política é um conceito mais difícil de 
mensurar. Aqui seguimos as sugestões de Luskin (1990), as 



 

quais são largamente adotadas na disciplina. Mais 
detalhadamente, Luskin aconselha mensurar a sofisticação 
política pelo grau de conhecimento político de uma pessoa. 
Quer dizer, uma pessoa sofisticada é aquela que possui 
informação política.” (OLIVEIRA e TURGEON p. 583, 2015).  

 

               A pessoa sofisticada politicamente possui um cabedal de 

conhecimentos político, histórico, social e cultural que o colocam em um nível 

elevado de consciência cidadã, fazendo com que se interesse pela vida política 

do seu país nas variadas esferas, de maneira a exercer sua cidadania de forma 

direta e para além do voto, pois o exercício da cidadania consiste no nível de 

atuação e participação política do indivíduo em sociedade.  

               Compreende-se que a sofisticação política está preponderantemente 

em um lugar superior no que concerne à escolha e qualidade de uma vida 

política e cidadã da sociedade, é essa sofisticação que depura o nível de 

representante e faz com que este tenha uma maior responsabilidade nas 

práticas dos seus atos políticos. O refinamento no discurso, o interesse e o 

exercício da cidadania estão em lugares primordiais para uma concepção 

ideológica depurada e consciente, ou seja, a ideologia por si só não determina 

a escolha política de uma cidadã ou cidadão sofisticada/o.  

 

CONCLUSÃO 

              Dessa forma, a arte de compreender toda a dinâmica do sistema no 

qual se está inserida/o, é imprescindível para atuar com êxito dentro dele. As 

formas de atuação e dinamismo são definidores dos resultados finais, tendo em 

vista que as/os sujeitos em atuação são responsáveis pela elaboração e 

desempenho da ação proposta e/ou pensada a partir da leitura feita acerca da 

estrutura macro, rejeitando o voluntarismo e subjetivismo. Tais características 

divergem do que possa vir a ser uma perspectiva concreta acerca das 

realidades dos fatos tais como se apresentam em sociedade, considerando o 

caráter material e prático. 

            Ao constatar a elementar ou a ausência da consciência política na 

sociedade, compreender-se a relevância de se apropriar do conhecimento e se 

envolver de forma direta na vida cidadã como parte de um todo essencial para 



 

que se realize a transformação profunda e necessária perante os conflitos 

sociais a que se dispõe a atuação de cada grupo dentro da Democracia e um 

fortalecimento de uma Cultura Política crítica, baseada nos fatos concretos da 

sociedade de maneira a elevar o nível de sofisticação política e da participação 

cidadã para além do voto.  

            Ao somente exercer o voto, a cidadã e o cidadão se isolam, se 

desalinham, conduzindo-as/os à segregação que desfavorece as/os que se 

colocam como representantes de uma causa ou um grupo, imaginando 

representar o todo no exercício da cidadania direta e plena. Há que se 

convergir e alinhar-se para que se alcance objetivos mais amplos e sólidos 

para o maior número possível, seja de pessoas ou grupos, mas que cada ser 

sujeito social participe da vida das cidades de maneira consciente e objetiva. 
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