
Qual a função de um partido político. 
Entenda sua atuação 

Os partidos políticos são responsáveis por lançar os 
candidatos a cargos eletivos, sendo os meios de ligação 
entre a sociedade e o Estado 
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   Informar erro  

Um partido político é um grupo organizado, legalmente formado, que busca 
influenciar ou ocupar o poder político. Cada partido político possui o seu 
pensamento próprio com relação à maneira como o país deve ser governado. 
No Brasil, a história dos partidos políticos é marcada por períodos de negação, 
seguidos de um sistema bipartidário e, atualmente, a Constituição da 
República Federativa do Brasil adota o pluripartidarismo. 

Breve histórico 

Os partidos políticos vêm sendo objeto de discussão entre os teóricos da 
Ciência Política desde o século XVIII, por meio de pensadores como Henri 
Bolingbroke, David Hume, Karl Marx, Max Weber e outros. 

De um ponto de vista mais ideológico, um partido político pode ser definido 
como uma reunião de indivíduos que seguem a mesma doutrina política. Os 
partidos também podem ser compreendidos como uma estrutura da 
organização democrática. 

Na Inglaterra do século XVIII surgiu a distinção entre “Whigs” e “Tories”, 
sendo considerada a primeira forma de bipartidarismo tradicional ao fim do 
reinado de Carlos II. Apesar das inúmeras crises enfrentadas pelos partidos 
políticos ao longo dos anos, eles continuam sendo fundamentais nos sistemas 
políticos contemporâneos. 

No contexto da corrente marxista, é possível afirmar que os partidos políticos 
assumiram o objetivo de unificar os operários, superando as suas divisões e 
diferenças. 

A função dos partidos políticos 

No geral, pode-se afirmar que as várias agremiações políticas representam as 
diferentes convicções políticas existentes na sociedade. Os partidos políticos 



são responsáveis por lançar os candidatos a cargos eletivos, sendo os meios de 
ligação entre a sociedade e o Estado. Por esse motivo, antes de se filiar a 
determinado partido, o cidadão deveria se informar sobre o conhecimento do 
estatuto partidário, que é a norma interna que rege a sua organização e o seu 
funcionamento. 

Quando os líderes de um partido atuam de maneira responsável e 
representativa, conseguem dar visibilidade aos interesses dos grupos sociais. 
Dessa maneira, o diálogo entre o partido político e o Estado contribui para a 
formação direta da cidadania. 

O partido pode atuar em nível nacional, estadual e municipal, desde que tenha 
órgãos de direção válidos. A principal importância dos partidos políticos 
registrados no TSE está justamente em lançar os candidatos às eleições. 

A importância dos partidos no debate político e nas discussões sobre o futuro 
do país é enorme, tanto que a Constituição de 1988 brindou-lhes autonomia 
administrativa e financeira, atribuindo-lhes recursos do Fundo Partidário e 
acesso gratuito ao rádio e à televisão de acordo com a lei. Em contrapartida, 
os partidos políticos têm a obrigação de prestar contas das receitas 
arrecadadas e despesas realizadas durante as campanhas eleitorais e todo o 
ano. 
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