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RESUMO 
 
 

A tese se propõe a analisar os websites dos partidos políticos sob uma perspectiva pouco 
explorada. O tema tem sido objeto de um conjunto significativo de trabalhos, que consideram 
principalmente o uso dos websites como parte da estratégia eleitoral dos partidos políticos e, 
principalmente, avaliam o seu potencial democratizante no que concerne às disputas entre 
diferentes partidos políticos ou à competição inter-partidária, com base nas hipóteses da 
equalização e da normalização. Com base nas contribuições de Duverger e Panebianco, a tese 
se propõe a investigar uma alternativa analítica, que considera os websites como recursos 
organizacionais a serviço dos partidos. Em particular, a tese explora o uso que o Partido dos 
Trabalhadores (PT) e Democratas (DEM) - dois partidos de naturezas e trajetórias 
organizacionais muito diferentes - fazem de seus websites. 
 
 
Palavras-chave: Website. Estrutura Organizacional, Partidos Politicos. Partido dos 
Trabalhadores. Partido Democratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis aims to analyze the websites of political parties from the perspective 
underexplored. The topic has been the subject of a significant body of work, especially 
considering the use of websites as part of the electoral strategy of political parties, and 
especially evaluate their democratizing potential in relation to disputes between different 
political parties to contest or inter-party, under the assumptions of equalization and 
normalization. Based on the contributions of Duverger and Panebianco, the thesis proposes to 
investigate an alternative analytical considers that the websites as organizational resources to 
serve the parties. In particular, the thesis explores the use that the Workers Party (PT) and 
Democratic Party (DEM) – the two paries in nature and organizational trajectories very 
different - make their websites. 
 
 
Keywords: Website. Organizational Structure. Parties Politics. Workers Party. Democratic 
Party. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Democratas fecham acordo e formam chapa única em torno de 

Agripino Maia 

 “Todos saem vitoriosos”. Essas foram as palavras do atual presidente do 
Democratas, Rodrigo Maia (RJ), que anunciou, nesta quarta-feira 
(16.03.2011), a nova executiva do partido, em torno de uma chapa única na 
qual o senador Agripino Maia (RN) será o futuro presidente da legenda. 
Depois de várias reuniões para discutir a nova executiva, os parlamentares e 
fundadores do Democratas entraram em um acordo para a composição da 
nova direção. 

“Foi um acordo construído com bom diálogo, não há vencedores nem 
vencidos. O partido está forte e continua unido no papel de oposição”, 
afirmou o deputado Rodrigo Maia. 

O líder do partido na Câmara, ACM Neto (BA), ressaltou que seu 
compromisso de unificar o DEM está cumprido.“Quando me elegeram 
líder, eu me comprometi em garantir a construção da unidade partidária, e 
acho que essa principal tarefa que me foi incumbida eu já consegui me 
distanciar com uma solução muito equilibrada. Reconhecemos a 
competência e capacidade de Agripino e acreditamos em um futuro forte e 
vitorioso para o Democratas”, disse ACM. 

O senador Agripino Maia, nome de consenso entre todos os membros da 
atual executiva, disse que este momento do partido está superado, e que o 
próximo desafio é fazer a legenda crescer ainda mais. “Vamos trabalhar 
para divulgar as ideias até o limite máximo. Temos figuras notáveis”, 
concluiu o senador. 

 

 No conteúdo desta matéria, algumas frases de impacto se destacam: “Todos saem 

vitoriosos”; “não há vencedores e nem vencidos”; “o partido está forte e continua unido no 

papel de oposição”.  De um ponto de vista meramente descritivo, tais declarações estão muito 
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distantes da realidade. Em termos concretos, a matéria se refere à conclusão de uma longa e 

ácida disputa entre duas correntes pelo controle do partido. Sim, o partido estava dividido e, 

sim, a disputa gerou vencedores e vencidos. De um ponto de vista performativo, porém, estas 

frases podem ser entendidas como um apelo à união e à conciliação. 

 Na verdade, a crise do Democratas tem raízes mais profundas. Nascido do Partido da 

Frente Liberal (PFL), o partido esteve, desde sua origem e por muito tempo, atrelado ao 

governo federal. Foi formado por dissidentes do Partido Democrático Social (PDS), que 

deixaram o partido para apoiar a candidatura do oposicionista Tancredo Neves à presidência, 

no Colégio Eleitoral. O PFL contou com uma participação importante nos governos de José 

Sarney, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, contando sempre com 

bancadas significativas na Câmara dos Deputados e no Senado. A partir de 2002, porém, as 

coisas mudaram. A vitória do candidato Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições 

presidenciais realizadas neste ano de 2002 e em 2006, e a vitória de Dilma Roussef em 2010 

levaram o partido à oposição. A cada eleição na Câmara dos Deputados e no Senado, o 

número de cadeiras do partido diminui. Nas eleições para Deputado Federal em 1998 foram 

eleitos 105 deputados, em 2002 este número caiu para 84, em 2006 para 65, e nas últimas 

eleições, em 2010 para 43 eleitos. No senado, nas eleições de 2002 o partido teve 14 eleitos, 

em 2006 passou para 6 e, em 2010, o Democratas teve somente 2 eleitos. 

 Para lidar com a crise política decorrente da reeleição de Lula, o PFL sentiu a 

necessidade de redefinir sua identidade partidária e, em 2007, se reorganizou como 

Democratas. Enquanto o PFL era conhecido como um partido nordestino, rural e ligado à 

política tradicional. O DEM propõe uma formação oposta, apresenta um partido de classe 

média e constituído por jovens políticos. A juventude é a principal característica deste novo 

partido. Porém, como os resultados eleitorais citados acima demonstram, a reforma parece 

não ter surtido o efeito desejado. Desde o final de 2010, o prefeito de São Paulo, Gilberto 

Kassab costurou a sua saída do partido. Segundo lideranças do DEM, Kassab estava 

negociando uma extinção do DEM e uma possível fusão com o PMDB, já que almeja ser 

candidato ao governo de São Paulo, nas eleições de 2014. O prefeito paulistano, no dia 14 de 

março de 2011 anuncia sua saída do DEM e a fundação de um novo partido, previamente 

chamado de Partido da Democracia Brasileira (PDB), mas a ideia é de batizá-lo futuramente 

de Partido Social Democrático (PSD), legenda que foi extinta na ditadura militar. Como 

Kassab tem influência na política brasileira, com sua saída, nada indica que a crise foi 

resolvida, isso poderá causar uma dissidência, uma diminuição nos membros do DEM. Essa 



! 14!

crise não constitui uma inserção na trajetória recente, ela oferece um ângulo de abordagem 

para discutir o website do partido sob um viés organizacional. 

 Essa tese parte da premissa de que o website oferece excelentes pontos de observação 

e recursos dos quais os agentes se utilizam para as disputas. De grosso modo, as análises 

estudadas sobre website consideram as home pages de partidos como algo simplificado, 

pensado basicamente como uma estratégia para conquistar o eleitor. A bibliografia sobre 

website discute dois pontos principais: 1) a democratização da informação; 2) a internet como 

ferramenta para campanhas políticas. Porém, as questões relacionadas à estrutura 

organizacional não é objeto de estudo das pesquisas analisadas.  

 O caso Democratas mostra que o website é a principal mídia oficial para dar conta do 

discurso, sendo o reflexo da organização. Através das informações disponibilizadas no site, 

uma larga retórica é construída em torno de interesses das lideranças em disputa entre as 

facções do partido. O site é o espaço institucional no qual possibilita a construção da 

identidade partidária. O objetivo principal desta investigação é entender a forma como os 

partidos políticos utilizam a internet, mais precisamente, os websites para se estruturam 

organizacionalmente.  

 No entanto, a bibliografia sobre internet e política no Brasil é incipiente, Braga et al. 

(2009) apresentam um estudo sobre os websites de partidos brasileiros, mas a pesquisa não 

abrange às questões organizacionais, o foco é a relação da democracia participativa que a 

internet possibilita. Por outro lado, a bibliografia internacional é mais extensa. Mesmo assim, 

as pesquisas existentes não discutem os website a partir de uma perspectiva organizacional. O 

enfoque da bibliografia debate dois pontos principais: 1) o potencial democratizante da 

internet; indivíduos podem participar mais do debate político 2) o uso da internet como 

estratégia de propaganda política.  Duas perspectivas são apresentadas, a primeira diz respeito 

ao aumento da participação dos filiados e dos cidadãos no debate no âmbito político do 

partido. A segunda refere-se ao potencial de equalização da condição de comunicação política 

entre grandes e pequenos partidos. Estas pesquisas mostram uma carência em torno do 

website como um lugar de disputa do partido. Não apenas isso, o site é um instrumento do 

partido, nele é possível conhecer os objetivos, as disputas internas entre as diferentes facções, 

enfim, a forma de funcionamento do partido. Isto mostra que a relação entre internet e política 

ainda tem muitos elementos a serem explorados. 
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 No Brasil, estudos sobre partidos políticos a partir de uma perspectiva organizacional 

são raros. Uma exceção é o estudo de Braga (2008). A autora traça uma discussão sobre a 

estrutura organizacional de cinco partidos: PP, PFL, PMDB, PSDB e PT, mas o enfoque de 

sua investigação está no processo de seleção de candidatos a deputado federal.   

  Como a agenda sobre o tema internet e política está restrita às discussões citadas 

acima, a bibliografia incentivou à busca de um novo caminho de investigação, instigando o 

seguinte questionamento: os partidos políticos utilizam os websites como espaço de 

organização partidária? A presente investigação está propondo preencher uma lacuna, na qual 

a bibliografia existente não dá conta.  

 A tese será dividida em quatro partes. Inicia com uma contextualização sobre internet 

e hipertexto, sendo que o centro desta discussão é a importância do hipertexto para a 

popularização da internet. Este novo ambiente passa a ser um lugar também para discussões 

políticas. Pesquisadores sobre o assunto apresentam duas questões que têm dominado o tema: 

1) as competições interpartidárias; 2) as relações intrapartidárias. Nas competições 

interpartidárias, duas hipóteses são apresentadas: 1) equalização; 2) normalização. Segundo a 

hipótese da equalização, com a internet, o jogo político entre pequenos e grandes partidos 

poderá ter o mesmo espaço, fato que não acontece nas mídias massiva. Por outro lado, a 

hipótese da normalização é contrária a essa afirmativa, partidos majoritários podem se 

destacar mais que partidos minoritários, pois possuem mais verbas para desenvolver sites com 

tecnologia de ponta. (MARGOLIS, RESNICK, TU, 1994; 1998).  Estes estudos abriram 

caminhos para pesquisas em outros países, como na Itália (NEWELL, 2001; VACCARI, 

2008), na Nova Zelândia (CONWAY, DORNER, 2004), na Alemanha (SCHWEITZER, 

2005), no Canadá (SMALL, 2008), no Brasil (BRAGA et al. 2009) e nos países da Europa 

meridional (CUNHA et al. 2003). Esta discussão também corroborou para o debate sobre a 

democratização da informação, principalmente no que se refere às questões intrapartidárias.  

Autores como Norris (2000), Löfgren e Smith (2003), Gibson e Ward (2003), Pedersen e 

Saglie (2005), Blanchard (2006) traçaram discussões em torno da teoria da Linkage, 

mecanismo responsável por fazer a mediação entre o partido e os eleitores no ciberespaço. 

 Os sites são janelas que permitem entender aspectos importantes em relação à 

organização do partido. Para isso, o segundo capítulo discutirá sobre o modelo organizacional 

de partidos político. A obra de Duverger (1980), Michels (1982) e Panebianco (2005) trarão a 

contribuição necessária para o debate sobre a estrutura organizacional de partidos políticos. O 
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primeiro autor fala sobre a distinção entre partido de quadros e partido de massa. O partido de 

quadros tem uma formação parlamentar, estrutura-se em torno de algumas lideranças 

parlamentares. Diferente, o partido de massa é formado por uma sociedade, tem uma estrutura 

centralizada. Normalmente, o partido de quadros tem uma formação de partido “burguês” e o 

partido de massa tem uma formação de partido “popular”. O segundo autor apresenta uma 

discussão sobre a democracia interna dentro das organizações, nesta o autor desenvolve a 

teoria da lei férrea da oligarquia, no qual, uma pequena elite passa a comandar o partido. E o 

terceiro autor discorre sobre quatro dilemas organizativos dos partidos políticos. O primeiro 

dilema desenvolve dois modelos de estrutura dos partidos, o modelo racional e o modelo por 

sistema natural. No modelo racional, a organização é organizada a partir de seus objetivos. E 

no modelo por sistema natural, para garantir a sobrevivência da organização, esta deve manter 

o equilíbrio entre os interesses dos membros. O segundo dilema diz respeito aos incentivos, 

que podem ser coletivos e seletivos. Os incentivos coletivos ocorrem quando a distribuição é 

igual para todos os participantes, já no seletivo, existe uma seleção de membros. O terceiro 

dilema trata do modo como o partido se relaciona com o seu ambiente, o primeiro é a 

adaptação sobre o ambiente e a segunda o domínio sobre o ambiente. E o quarto dilema que 

trata do grau de autonomia. O modelo de Panebianco (2005) é bastante complexo, o capítulo 

tentará aprofundar o debate para que seja possível no capítulo de análise entender os dilemas 

por meio das representações dos sites dos partidos. 

 Os dois partidos apresentam características que correlacionam com os traços 

organizacionais discutidos por Panebianco (2005). O website do partido Democratas 

apresenta um conteúdo bastante interessante para essa investigação, por se apresentar como 

um partido formado com uma base política vinda do PFL. O DEM surge como um dos 

principais partidos de oposição ao governo do PT. Desde sua formação, o partido apresenta 

problemas interpartidários com algumas lideranças fortes dentro do partido. Estes 

desentendimentos políticos fizeram com que alguns políticos fundassem um novo partido, o 

PSD (Partido Social Democrático), fundado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O 

PSD se torna um interessante objeto de estudo, uma vez que sua formação está sendo 

organizada por políticos dissidentes do DEM. Mas, o novo partido não pretende ser um 

partido de oposição ao governo do PT, como é o Democratas. Por fim, o outro objeto é o PT. 

O partido foi formado por sindicalistas, por líderes dos movimentos sociais, por intelectuais e 

por pessoas ligadas à igreja católica. Diferente do Democratas, a cada eleição o PT foi 

conquistando espaço na política brasileira. Depois de três derrotas, o PT, em 2002, vence as 
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eleições para Presidente da República com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A sua 

vitória se repete em 2006. Depois de eleger um sindicalista, o PT, em 2010, elege a primeira 

mulher presidente. Os três partidos apresentam trajetórias interessantes para a história política 

brasileira. Este terceiro capítulo explana a história dos partidos políticos sob um aspecto 

interdisciplinar. Dentro da historiografia,  a história e a ciência política contribuíram para um 

debate e para a construção de um olhar sobre a comunicação. O  detalhe do objeto factual está 

sendo utilizado para desmembrar os fatos, desta forma, não foi priorizado a história analítica. 

No último capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, ou seja, mostrar o site 

como espaço organizacional do partido. Neste sentido, a primeira parte discute o design como 

instrumento de representação do partido. Para isso, num primeiro momento é relevante falar 

da produção e do investimento de cada partido para a construção do website. Após, uma 

análise do site dos Partidos dos Trabalhadores e do Partidos do Democratas sob o viés 

organizativos. Em seguida, uma análise da distribuição de incentivos coletivos e seletivos.  Os 

incentivos coletivos são analisados sob três aspectos: 1) a apresentação da estrutura 

organizacional do partido; 2) publicização das decisões do partido; 3) investimento em 

símbolos do partido. E nos incentivos seletivos são os personagens políticos que são 

destacados nas sessões do site.   

Por fim, a metodologia se divide em duas partes: a primeira trata-se de uma revisão 

bibliográfica na área de internet e política, com ênfase em partidos políticos. A pesquisa conta 

com a participação dos seguintes pressuposto teóricos: Margolis ET AL (1994; 1997) Resnick 

(1998), Duverger (1980), Michels (1982), Panebianco (2005), Ribeiro (2005). Para entender o 

site do partido como espaço de discurso, foi realizado uma visita de campo à sede Nacional 

do Partido dos Trabalhadores e à sede Nacional do Partido Democrata , nela foi possível 

entrevistar os coordenadores do website do Partidos dos Trabalhadores e Partido Democratas. 

O corpus da pesquisa é representado pelo download do site oficial do PT e do DEM. O 

período estabelecido para análise foi três anos (Março de 2009 – Agosto de 2012).  
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2 O ESTADO DA ARTE: DA INTERNET AOS WEBSITES PARTIDÁRIOS 

 

 

A pesquisa sobre os websites dos partidos é relativamente nova: os primeiros trabalhos 

publicados sobre o tema datam da metade da década de 1990 e, desde então, um volume 

considerável de livros e artigos científicos foi publicado sobre o tema, em várias partes do 

mundo. Originalmente desenvolvida nos Estados Unidos e no Reino Unido, a pesquisa sobre 

os websites de partidos políticos vem sendo realizada em diferentes países de vários 

continentes, como Europa continental (França, Itália, Alemanha, Noruega), Oceania (Nova 

Zelândia e Austrália), América do Norte (Canadá) e, também, na América do Sul, a exemplo 

do Brasil.  

Em contraste com a diversidade dos contextos aplicados, a pesquisa sobre websites de 

partidos políticos se caracteriza por uma significativa estabilidade no que diz respeito à sua 

agenda de investigação. Grosso modo, duas questões têm dominado a pesquisa sobre o tema. 

A primeira se refere ao suposto potencial da internet de promover uma maior igualdade de 

oportunidades de comunicação política entre os grandes e pequenos partidos políticos. Duas 

hipóteses rivais se apresentam aqui: a primeira, relativa à equalização das oportunidades, 

aponta para um impacto positivo da internet no que concerne à homogeneização das 

condições de competição por parte de partidos grandes e pequenos. A hipótese da 

normalização, por outro lado, sugere que a internet não desempenha um papel significativo a 

este respeito. A segunda questão se refere ao potencial de democratização da vida interna dos 

partidos através da possibilidade dos membros da base partidária e dos cidadãos comuns de 
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participarem mais ativamente dos assuntos partidários por intermédio dos websites dos 

partidos. 

Tendo estas questões em mente, este capítulo tem como propósito fundamental 

apresentar, de maneira crítica, o estado da arte da pesquisa sobre os websites de partidos 

políticos. Pretende-se demonstrar que tanto os trabalhos que investigam o efeito de 

equalização de oportunidades entre os diferentes partidos quanto aqueles que investigam a 

possível democratização das relações internas nos partidos tendem a enfocar principalmente 

os websites como elementos básicos da análise, em detrimento dos partidos em si, estes por 

sua vez considerados meramente como objetos de mudanças que os sites operariam (ou não). 

Esta perspectiva tem dois inconvenientes básicos. Em primeiro lugar, a natureza da internet 

mudou significativamente desde a metade da década de 1990. Nessa época, os websites eram 

a última palavra em recursos da internet; atualmente, os sites convivem com outros recursos 

com muito maior apelo e impacto junto aos usuários, tais como os blogs e as redes sociais. É 

razoável supor, portanto, que os modelos elaborados acerca da internet de quinze anos atrás 

sejam consideravelmente datados no que diz respeito ao impacto dos websites sobre os 

partidos. Em segundo lugar, esta perspectiva diz muito pouco sobre os partidos políticos em si 

mesmos, entendidos como organizações que têm objetivos políticos que vão além de se 

comunicar com os seus membros, eleitores ou o público em geral. 

Em linhas gerais, é razoável afirmar que a agenda da pesquisa sobre estes websites 

continua influenciada por expectativas originadas na pesquisa pioneira sobre a internet, 

estruturada em torno da chamada teoria do hipertexto. A natureza desta teoria e as concepções 

políticas a ela associadas constituem o objeto da primeira parte deste capítulo. A segunda 

parte contempla as teorias relativas à competição interpartidária, tendo em vista as hipóteses 

da equalização e da normalização. A terceira parte dá conta das teorias relativas ao impacto 

dos websites na participação dentro dos partidos. A distinção entre os enfoques que 

privilegiam a dimensão da competição interpartidária e o enfoque das relações intrapartidárias 

é artificial e serve para fins didáticos, de apresentação do argumento, já que, a prática, muitos 

dos textos que discutiremos a seguir consideram, com maior ou menor ênfase, esses dois 

enfoques. 
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2.1 A INTERNET E A EVOLUÇÃO DO HIPERTEXTO 

 

A origem da internet é geralmente associada a um projeto militar desenvolvido pela 

Agência de Projetos de Pesquisa Avançadas (ARPA) pertencente ao departamento de defesa 

dos Estados Unidos. A mais conhecida iniciativa deste projeto foi liderada por Paul Baran 

que, entre 1960 e 1964, pensou em um sistema de comunicação para resguardo de informação 

caso acontecesse uma guerra nuclear. Este sistema era feito através de pacotes e tornava a 

rede independente do centro de comando. Em consequência desses esforços foi lançada a 

ARPANET, em 1º de setembro de 1969. Além do departamento de defesa, quatro centros 

foram distribuídos entre as universidades norte-americanas colaboradoras do projeto, como a 

Universidade da Califórnia em Los Angeles, o Stanford Research Institute, a Universidade da 

Califórnia em Santa Bárbara e a Universidade de Utah. Rapidamente, a tecnologia começou 

também a ser usada para troca de mensagens pessoais entre os pesquisadores. Então, em 

1983, acontece uma divisão entre a ARPANET, que ficou unicamente dedicada a fins 

científicos, e a MILNET, dedicada às aplicações militares. Na década de 1980, a National 

Science Foundation se envolveu nesse processo com a criação de outra rede; a CSNET, e, 

com a colaboração da IBM, nasce uma rede para pesquisadores acadêmicos; a BITNET. 

Todas as redes, contudo, usavam como base da espinha dorsal de comunicação a ARPANET, 

que ainda na década de 1980 passou a ser conhecida como ARPA-INTERNET e, na década 

seguinte, como internet. (CASTELLS, 1999). Em 28 de fevereiro de 1990, a ARPANET 

encerra suas atividades e, no comando da espinha dorsal da internet, entrou a National 

Science Foundation. As pressões para dar a este sistema fins comerciais começam a crescer e, 

em abril de 1995, o Governo deixa de comandar a internet e esta passa a ser privatizada . 

(CASTELLS, 1999). 

Em 1979, três alunos das Universidades de Duke e da Carolina do Norte 

aperfeiçoaram o protocolo UNIX (inventado em 1969, por Bell Laboratories, uma adaptação 

dos protocolos TCP – servidor-a-servidor e IP – Protocolo Inter-redes) e possibilitaram aos 

computadores se interligarem por linha telefônica comum. Mais tarde, com a proliferação dos 

computadores pessoais e a possibilidade da comunicação via redes, surgiu um sistema 

conhecido por BBS (Bulletin Board Systems), cujo diferencial estava na ausência de redes 

sofisticadas: o uso de um PC, um modem e uma linha telefônica bastava para a comunicação. 

Ainda assim, a internet era bastante complicada para ser utilizada pelos usuários leigos, e 
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permaneceu desse modo até a década de 1990, quando Tim Benners-Lee projeta um sistema 

baseado em hipertexto para organizar de forma prática a informação na rede internet. Este 

sistema, por sua vez, deu origem à World Wide Web (WWW ou Web), uma estrutura baseada 

em hipertexto através de protocolos que funcionam no modo cliente-servidor. A WWW 

articulava diferentes recursos: o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) permitia a comunicação 

entre programas navegadores e servidores WWW, o URL (Uniform Resource Locator) 

permitia localizar as informações solicitadas pelo usuário através de um endereço de comando 

e o HTML (Hypertext Markup Language), capaz de articular aplicativos de linguagem 

multimídia (CASTELLS, 1999). 

 Antes de pensar na popularização da internet, foi necessário criar técnicas para tornar 

o computador um equipamento de uso doméstico. Na década de 80, nasce a interface gráfica 

como elemento facilitador de manuseio entre a máquina e o homem e, a partir de então, não 

era mais obrigatório conhecer os códigos e os comandos para mexer nesse tipo de 

equipamento. Com a interface gráfica, as informações disponibilizadas em bytes eram 

transformadas em elementos gráficos que facilmente criavam familiaridade com o usuário. Os 

desenhos da interface gráfica foram pensados em cima de metáforas que representavam o 

cotidiano das pessoas. Steven Jobs e Steve Wosniak,, criadores da apple, que deu origem ao 

Macintosh, desenvolve a linguagem visual desta máquina pensando nos elementos que 

compunham um escritório; a proposta ficou conhecida como a "metáfora da escrivaninha". A 

Microsoft também desenvolve a sua interface gráfica em torno de uma metáfora que, 

inclusive, deu nome ao seu mais conhecido sistema operacional; a metáfora da janela 

(Windows). O emprego deste tipo de metáfora não está relacionado ao sentido literal da 

palavra no uso cotidiano, mas sim à lembrança que se pode estabelecer. A interface 

contemporânea é pensada a partir da memória espacial: “a janela tornou possível ver o 

espaço-informação sob uma nova luz, mas o hiperlink nos permite costurar os elementos 

desse mundo de uma forma mais coerente” (JOHNSON, 2001) . Com a popularização do 

computador foi necessário pensar em um formato para organizar a informação na 

internet.Assim como ocorreu com computador, inicialmente, para manipular a internet era 

preciso conhecer alguns comandos. O hipertexto aparece nesse contexto como uma solução 

para facilitar a distribuição de informação na rede. 

 O hipertexto mobilizou a imaginação da comunidade acadêmica. O termo foi proposto 

por Theodore Nelson a partir das ideias apresentadas por Vannevar Bush em seu texto “As 

We May Think”. Bush apresentou a proposta de uma máquina chamada “Memex”, que 
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serviria como uma biblioteca virtual para arquivar, armazenar e estocar informação que 

proporcionaria uma escrita e uma leitura não-lineares. Nelson utilizou as ideias apresentadas 

no “Memex” para criar o projeto “Xanadu”, cuja proposta era desenvolver uma rede de 

publicação eletrônica que fosse instantânea e universal.  

 A partir da definição da ideia de hipertexto, Landow (1997) promoveu uma 

aproximação entre ela e a teoria literária. Na sua concepção, o hipertexto proporcionaria uma 

mudança radical de papéis em relação ao texto literário tradicional. Enquanto neste os papéis 

de autor e leitor estariam rigidamente definidos e o autor exerceria controle sobre o leitor, no 

hipertexto, por outro lado, o usuário exerceria simultaneamente os papéis de autor e leitor. A 

constituição do hipertexto acontece com base em blocos ligados por nexos (representado 

pelos links) e, desta forma, o texto concreto se formaria a partir de um trajeto conduzido pelo 

interesse do leitor. Ao dar conta desse processo, o leitor constituiria o seu próprio texto e se 

comportaria como o autor de um texto particular. 

 Se para Landow o hipertexto revolucionaria a forma de ler e escrever um determinado 

texto, Levy (1999) vê nele a base de uma revolução tecnológica. Para este autor, o hipertexto 

é responsável por uma mudança de paradigma que se configura na noção de "inteligência 

coletiva". Segundo Levy (1999, p. 49), “os suportes de inteligência coletiva do ciberespaço 

multiplicam e colocam em sinergia as competências. Do design à estratégia, os cenários são 

alimentados pelas simulações e pelos dados colocados à disposição pelo universo digital” 

Desta forma, o hipertexto permitiria substituir uma lógica comunicacional do tipo “um-um” 

(interpessoal) e uma lógica da comunicação “um-todos” (patrocinada por tecnologias da 

comunicação como a imprensa, o rádio e a televisão) por um modelo “todos-todos”, no qual 

qualquer usuário pode se tornar autor e vários emissores podem enviar mensagem para vários 

receptores. (LEVY, 1999; GILLMOR, 2005). Como veremos a seguir, as expectativas 

surgidas neste primeiro momento, em que o acesso à internet era extremamente elitizado, 

ainda desempenham um papel muito importante na pesquisa sobre os websites dos partidos 

políticos, o que conduz a uma maximização do website e uma minimização do partido como 

elementos das análises. 
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2.2 COMPETIÇÃO INTERPARTIDÁRIA: A INTERNET IGUALARÁ O JOGO 

POLÍTICO? 

 

As questões relacionadas às competições interpartidárias e intrapartidárias  dominam o 

campo e estão presentes nos trabalhos até hoje. Mesmo considerando a divisão entre 

interpartidário e intrapartidário artificial, é importante recortar a extensiva bibliografia 

existente sobre ambos a fim de elaborar uma apresentação mais detalhada de cada um. Três 

grupos de pesquisadores inauguraram este debate. O primeiro, formado por Margolis, Resnick 

e Chang Tu, discorreu sobre o uso da internet na campanha eleitoral dos Estados Unidos em 

1996. O segundo grupo, formado por Gibson e Ward (1998), discutiu a forma com a qual os 

partidos do Reino Unido estavam utilizando a internet como uma nova mídia. Os dois grupos 

de pesquisadores se reuniram para desenvolver uma pesquisa comparativa a fim de mostrar as 

diferenças e semelhanças entre os Estados Unidos e o Reino Unido no uso da internet para 

estratégias políticas. 

A partir dessas pesquisas pioneiras, de meados de 1990 até 2010, não houve grandes 

variações na agenda sobre as pesquisas de política e internet. De maneira geral, a discussão 

sobre as competições interpartidárias dos websites dos partidos políticos aponta para 

expectativas mais revolucionárias da internet. Neste cenário, a experiência da internet deixa 

de ser restrita, exclusiva para pesquisadores e universidade, considerada elitista até este 

momento, e passa a ser comercializada. Contudo, a experiência seria modificada 

significativamente com o uso comercial. 

O texto de Margolis e colegas (1997) inaugura o debate na elaboração de uma agenda 

de discussão que permanece atual. As modificações apresentadas por estes autores relativizam 

o debate das demais reflexões que serão analisadas mais adiante. Os autores iniciam um 

debate sobre um novo ambiente para discussões políticas, o ciberespaço. 

 

Era uma vez, não há muito tempo, existia um lugar chamado de 
ciberespaço. Em contraste ao mundo real, o ciberespaço apresentou um 
antigo grupo de habitantes.  Eles tinham educação superior à maioria da 
média da população, eles tendem a ser mais jovens e mais sofisticados 
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tecnologicamente em relação aos seus compatriotas” (MARGOLIS et al., 
1997, p.60).1 

 

A relação do ciberespaço no ambiente político facilitaria a participação democrática. 

Por exemplo, Levy (1999, p.193) traça o seguinte argumento: 

 

(...) conexão dos computadores do planeta e dispositivos de comunicação ao 
mesmo tempo coletivo e interativo, não é uma infra-estrutura: é uma forma de 
usar as infra-estruturas existentes e de explorar seus recursos por meio de uma 
inventividade distribuída e incessante que é indissociavelmente social e 
técnica. 

 

Para o autor, o ponto principal do ciberespaço não é o consumo da informação e nem 

os serviços interativos, e sim a participação processual da inteligência coletiva, tendo em vista 

que, nela, o usuário participa tanto do processo de produção como de distribuição da 

informação. Em uma campanha política, por meio do ciberespaço, cria-se oportunidade para 

que o eleitor se engaje nas discussões políticas do partido. 

A figura a seguir ilustra um dos primeiros exemplos sobre o uso da internet pelos 

partidos políticos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Once upon time, not so very long, there was a place called cyberspace. In contrast to the real world, cyberspace 
features an old bunch of inhabitants. They had disproportionately higher incomes and education that the average 
citizen, and they tended to be younger and more technological sophisticated than their compatriots. 
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Figura 1 

 

Website do Partido Republicano (EUA)  
Fonte: MARGOLIS et al. (1997) 

 

Em relação à figura, um questionamento é levantado pelos autores: “[...] será que a 

internet trará para a política eleitoral um caráter mais democrático, já que a comunicação 

mediada por computadores (CMC) reduzirá os custos organizacionais da participação 

política?” 2 A pesquisa mostra que não haverá estratégia política eleitoral específica para o 

ciberespaço; o que acontecerá será uma reprodução do mundo real. Nesse sentido, as 

campanhas políticas na internet crescem, principalmente, como uma ferramenta de apoio às 

campanhas tradicionais (a televisão, o rádio e o corpo-a-corpo). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 (…) will the internet provide the means  for electoral politics to assume a more democratic character as CMC 
reduces the organizational costs of politics participation? (MARGOLIS et al., 1997, p. 64). 
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Figura 2 

 

Website do Partido Republicano (EUA) 
Fonte: MARGOLIS et al. (1997) 

 

Na imagem acima, é possível observar que os links são os recursos responsáveis por 

mediar o Partido Republicano com seus diversos públicos (jornalistas, simpatizantes e 

integrantes do partido).  Neste site, o eleitor tem acesso à plataforma e à convenção do 

partido, permitindo, assim, que o cidadão conheça a estrutura organizacional do partido. 

Quando o assunto em voga é o website dos partidos, uma problemática entra em 

discussão: a internet trará oportunidade para igualar os partidos minoritários em relação à 
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comunicação política? Para dar conta do questionamento, pesquisadores sobre utilizam as 

hipóteses da equalização e da normalização. 

A origem da hipótese da equalização remete ao início da internet, quando ela era 

prioritariamente usada por pesquisadores e membros das comunidades acadêmicas. Nesse 

momento, o discurso sobre a mídia internet era bastante utópico, criaram-se muitas 

expectativas e esperava-se que essa mídia se transformasse em um grande fórum de debates. 

A internet, nessa época, era responsável por um novo modelo de comportamento tanto para o 

campo social como para o campo político. 

As primeiras pesquisas realizadas sobre o tema mostraram que a internet não 

conseguiria reproduzir as normas políticas do mundo real como estava sendo esperado; 

haveria limites nesta reprodução principalmente por se tratar de uma mídia bastante 

segmentada. Isto pôde ser identificado na pesquisa realizada por Margolis et al. (1997) sobre 

as eleições presidenciais americanas de 1996. Para os autores, à medida que a internet se 

popularizava, as questões políticas no ambiente digital se tornam semelhantes às do mundo 

real. Estas reflexões fizeram com que Resnick (1998) apresentasse a hipótese da normalização 

em relação às questões políticas do ciberespaço.  Seguindo a proposta, Margolis et al. (1999) 

apresentaram três implicações que estavam relacionadas à hipótese da normalização, são elas: 

1) os partidos teriam uma grande presença na internet, porém, partidos majoritários 

empregariam técnicas mais sofisticas, já que possuem mais recursos financeiros; 2) partidos 

minoritários terão mais visibilidade no ciberespaço que em outros meios, mesmo assim, os 

principais partidos, por empregarem técnicas mais sofisticadas, se destacarão. 3) os partidos 

buscarão através da internet recrutar novos membros, criando estratégia de comunicação com 

os ativistas do partidos e disponibilizando a apresentação de plataforma de governo e das 

candidaturas dos políticos. 

Gibson e Ward (1998) se inspiraram nas pesquisas de Margolis e seus colegas e 

desenvolveram uma investigação sobre o uso da internet pelos partidos britânicos. A pesquisa 

foi apresentada em três partes: 1) o impacto da web na competição partidária; 2) a 

potencialidade da internet para conquistar novos eleitores; 3) a democracia partidária, na qual 

membros dos partidos podem levar suas visões para as elites nacionais do partido. A pesquisa 

de Gibson e Ward valida a hipótese da equalização, pois no Reino Unido os partidos menores 

equilibram o jogo político da mesma forma que os partidos maiores. Porém, a análise mostrou 
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que os partidos exploram pouco a internet como um instrumento para o debate, não 

incentivando o feedback entre o partido e o eleitor. 

Os resultados obtidos pelos diferentes grupos de pesquisadores não são iguais, mas 

também não são contraditórios. É relevante ainda ressaltar que os grupos se uniram para 

realizar uma pesquisa comparativa sobre as eleições presidenciais americanas de 2000 e as 

eleições gerais britânicas de 2001.  A partir dessas investigações, outros estudos se originaram 

para avaliar as hipóteses da equalização e da normalização nos mais diferentes países. Neste 

momento, incluímos os estudos sobre os Partidos na Itália (NEWELL, 2001; VACCARI, 

2008), na Nova Zelândia (CONWAY, DONNER, 2004), na Alemanha (SCHWEITZER, 

2005), no Canadá (SMALL, 2008), no Brasil (BRAGA et al., 2009); na Coréia (HANGUE 

HU, 2003), na França ( LILLEKER, MALAGÓN, 2010) etc.   

Ward, Gibson e Nixon (2003) mostraram algumas similaridades com as pesquisas 

desenvolvidas anteriormente. O foco permeia o objeto website com a função de administrar 

campanhas (ferramenta para que o usuário conheça a política do partido), de participação e de 

organização interna (através de boletins informativos, e-mails e salas de bate papo). Neste 

caso, o website é visto como uma biblioteca, um lugar para arquivar informações políticas, 

possibilitando que jornalistas, pesquisadores, estudantes e a sociedade em geral possam 

conhecer a história política do partido, ou seja, os sites possibilitam a distribuição de 

informações que não estão expostas nas mídias massivas. Por exemplo, nos Estados Unidos, 

os sites são vistos como um lugar para incentivar doações para as campanhas partidárias. A 

internet tem colaborado cada vez mais para a profissionalização e modernização das 

campanhas eleitorais, mesmo tendo em vista que a televisão tem maior significado na 

comunicação política,Grosso modo, a discussão dos autores refere-se à chance do cidadão 

comum poder participar da agenda das campanhas principalmente pela possibilidade de 

feedback entre eleitor e candidato. As ferramentas de comunicação digitais facilitam bastante 

a mediação, diferentemente das mídias tradicionais. Porém, será que esse novo ambiente 

realmente traz resultado, uma vez que grande parte do eleitorado não tem o hábito de utilizar 

a internet para informação política? Mesmo havendo interação na nova mídia, os debates e as 

discussões são mais transparentes nas mídias tradicionais, como também no contato corpo a 

corpo com o eleitorado. 

O interessante da proposta da equalização é a visibilidade que os partidos pequenos e 

marginais passam a ter, já que a mídia é de baixo custo e não depende das editorias das mídias 
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tradicionais. Por outro lado, os autores afirmam que a equalização poderá ser substituída pela 

normalização, pois partidos majoritários disponibilizam recursos mais avançados para a 

sofisticação dos sites. Mesmo assim, partidos pequenos são entusiastas pelo nascimento deste 

novo meio de comunicação. Por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os 

partidos marginais estão tirando proveito em termos de mobilização e de organização do 

partido.  

Na tese apresentada por Vaccari (2008), durante as eleições italianas de 2006, os sites 

de partidos majoritários foram mais sofisticados e desenvolvidos com mais recursos que os 

partidos minoritários. A pesquisa apresenta uma ausência da hipótese da equalização, uma vez 

que os resultados obtidos se igualam à teoria apresentada por Resnick (1998) para 

fundamentar a hipótese da normalização. Por outro lado, Newell (2001) mostra resultados 

diferentes. Sua pesquisa parte do princípio de que a web permite que partidos pequenos 

tenham visibilidade. Na opinião do autor, os partidos pequenos são os que mais crescem na 

rede (o que comprova a hipótese da equalização), já que estes não são reconhecidos pelas 

mídias tradicionais, e utilizam a web como lugar de debate entre eles e o cidadão. Neste caso, 

a rede permite uma competição igualitária entre os partidos grandes, pequenos e marginais, 

mesmo considerando que os partidos majoritários disponibilizam mais recursos financeiros, 

consequentemente desenvolvem sites mais sofisticados. Esse argumento leva a crer que  o 

potencial participativo pode ser explorado independentemente da sofisticação tecnológica. Os 

sites dos partidos italianos apresentam pontos semelhantes em sua estrutura, tais como: 

história do partido, valores e ideologia, políticas, documentos, releases e discursos, biografia e 

estatística das eleições. Estas informações estão presentes em todos os websites 

independentemente do tamanho do partido. O diferencial entre os sites de pequenos partidos 

em relação aos grandes é a sofisticação tecnológica. Uma premissa que se encontra nesta 

discussão está no uso dos sites para disponibilizar informação e não para mobilizar a 

participação dos eleitores no debate político (NEWELL, 2001; CARDOSO, 2008).  

  Dando sequência aos estudos sobre os partidos italianos, Cardoso (2008) em sua 

análise identifica alguns elementos semelhantes aos encontrados nas pesquisas de Newell e 

Vacarri, principalmente no que tange à hipótese da normalização. Para o autor, os websites de 

partidos frágeis apresentam menos sofisticação do que partidos majoritários, já que para eles 

“trata-se de uma comunicação artesanal” (CARDOSO, 2008, p.198). 
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Outros autores complementam essa discussão, como Margolis et al. (2003), os quais 

mostram o contraste da internet em relação aos meios massivos. Os pesquisadores 

argumentam que a comunicação mediada por computadores possibilita que aconteça a 

participação democrática. A internet proporciona um novo espaço público; “uma ágora 

digital”, mas para que isso seja realmente efetivado é preciso que haja uma redefinição da 

política partidária. Os resultados das pesquisas mostraram que os partidos menores nos 

Estados Unidos, diferentemente dos partidos maiores (Democratas e Republicanos) utilizam o 

site para mobilizar filiados e simpatizantes. Por outro lado, os partidos Democratas e 

Republicanos obtiveram um maior número de visitas em seus websites. A partir dos 

resultados, os autores apontam para uma normalização da competição do ciberespaço. 

Na Coréia do Sul, questões relativas à normalização são discutidas e sites de partidos 

maiores usam recursos do offline, como o sistema broadcasting, os games e outras 

ferramentas de entretenimento para atrair a população mais jovem, já que poucas pessoas 

fazem uso da internet para acessar informações sobre política. A pesquisa aponta que, 

primeiramente, a internet é usada para o entretenimento, posteriormente, para investimento e 

negócios e, por fim, uma pequena parcela é empregada para fins políticos (HAGUE, UHM, 

2003). 

Os partidos do Sul da Europa apresentam outro viés desta discussão. Pesquisadores 

que analisam países como Portugal, Itália, Espanha e Grécia salientam que estes estão 

explorando pouco o potencial participativo proporcionado pela comunicação em rede. O uso 

da internet é basicamente restrito ao recrutamento de votos; oferecer documentos do partido e 

mobilizar ferramentas de mensagens entre membros do partido e sociedade civil. Nestas 

análises, algumas semelhanças com a proposta de Gibson e Ward foram encontradas, como a 

questão da normalização em relação aos sites majoritários. Porém, uma crítica à normalização 

e à equalização é acrescentada. Os autores Gibson e Ward pecam quando não incluem o 

elemento recrutamento como uma estratégia das campanhas online. 

Um dos elementos discutidos é que os websites dos partidos deveriam explorar o 

debate e engajar o cidadão nos assuntos políticos dos respectivos países. A Itália e a Espanha 

dão ênfase à participação através do website. O objetivo é fazer com que o cidadão se envolva 

com as políticas públicas. Em relação ao uso da internet, observou-se que na Espanha e em 

Portugal há um percentual mais baixo no uso da internet para questões políticas, enquanto 

que. por outro lado, Itália e Grécia possuem um acesso bem maior. 
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A agenda tem mostrado um crescimento das campanhas políticas no ciberespaço, 

todavia, a televisão ainda tem sido dominante em períodos eleitorais. Na internet, a campanha 

tem a possibilidade de envolver um eleitorado alienado, uma vez que o cerne desta mídia está 

na construção de relacionamentos, promovendo um contato personalizado (one-to-one), 

diferentemente das mídias massivas, já que possui estratégias particulares e mais sofisticadas 

para se aproximar dos eleitores.  Por outro lado, Newell (2001), Conway e Dorner (2004) 

lembram que os sites apresentam um baixo índice de participação do cidadão, pouca 

ferramenta de participação direta. Os autores concluem que os websistes de partidos são 

utilizados para transmitir informação de forma rápida e ampla, não sendo, contudo, utilizado 

como espaço para discussão política e nem como um lugar para recrutar votos. 

Nas eleições de 2000, na Alemanha, os partidos utilizaram os sites para se aproximar 

do eleitorado. Schweitzer (2005) não encontrou diferenças no modo como pequenos e grandes 

partidos se apropriaram da internet (tal conclusão apontaria em direção a uma equalização). 

Naquela época, o uso da internet para campanhas eleitorais ainda era bastante limitado; havia 

somente uma adaptação do material offline (podendo ser visto como um elemento de 

normalização). 

Small (2008), por sua vez,levanta o seguinte questionamento em relação à hipótese da 

equalização: a internet estaria provocando um efeito de equalização nos partidos políticos 

canadenses?   Tendo como objeto as eleições canadenses de 2004, a resposta é não. Para 

chegar a esta conclusão, foram realizadas comparações entre os partidos majoritários e 

minoritários nas quais foi possível perceber que partidos maiores disponibilizam um maior 

número de informação, apegam-se ao apelo visual e aos recursos de entretenimento, o que vai 

de encontro à hipótese de normalização. Partidos menores, em contrapartida, utilizam os 

websites como brochuras eletrônicas.    

No Brasil, a pesquisa de Braga et al. (2009) analisou os websites de partidos 

brasileiros disponíveis na internet. A investigação mostrou uma ausência da hipótese da 

normalização, uma vez que os websites dos partidos menores, como o PC do B, possuem 

melhores recursos em relação aos partidos maiores como o PSDB, o PT e o PPS.  

Nos países franceses, os websites dos partidos apresentaram diferentes estilos de 

desenvolverem campanhas políticas, sendo que, de maneira geral, as ferramentas tecnológicas 

possibilitam que durante as campanhas os eleitores possam participar e interagir com o 

partido e o candidato. A interatividade não é só uma função da tecnologia, mas, sim, uma 
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habilidade de interação do site através do hiperlink. Nas eleições presidenciais de 2007, o 

website do candidato Nicolas Sarkozy desenvolveu um recurso de interação de usuário para 

usuário, um lugar de debate público entre cidadão e candidato. Pensar em sofisticação faz 

parte das estratégias de partidos majoritários, já que possuem recursos financeiros para 

desenvolverem sites com tecnologias de última geração. A análise de Lilleker e Malagón 

(2010) evidencia que a hipótese da equalização, principalmente com o avanço frenético da 

tecnologia, será substituída pela hipótese da normalização. Partidos menores, mesmo 

possuindo o mesmo espaço, não têm recursos financeiros para usufruírem da mesma 

tecnologia. 

Karlsen (2010), em sua análise sobre o website dos partidos noruegueses, mostrou que 

os simpatizantes do partido socialista de esquerda colaboram para o desenvolvimento do 

website do partido. Já o partido trabalhista faz uso dos profissionais do próprio partido para 

criar e desenvolver o site. A partir deste ponto, pode-se chegar à conclusão que a hipótese da 

equalização é substituída pela normalização, já que os sites de grandes partidos apostam em 

profissionais que trabalham com técnicas sofisticadas. Os partidos de esquerda, até o 

momento da pesquisa feita por Karlsen, não tinham o hábito de contratar funcionários 

especializados na área de tecnologia de comunicação e informação.  

A partir de todo o exposto, tem-se que os relatos apresentados utilizam os 

pressupostos de Gibson e Ward (2000). No entanto, a internet afeta os partidos de modos 

diferentes em cada um dos países citados. Os websites cumprem cinco funções básicas: 1) 

veicular informação; 2) atuar como instrumento de campanhas; 3) gerar recursos; 4) criar e 

fortalecer ligações internas e externas; 5) promover a participação dos usuários nos processos 

políticos. Será que efetivamente o partido utiliza o website para estes fins? Isto pode ser 

analisado a partir dos fluxos de comunicação e informação. O fluxo de cima para baixo, ou 

seja, do partido para o usuário, está relacionado aos seguintes itens: história do partido, 

candidatos, documentos relativos à ideologia e aos valores (NEWELL, 2001; CARDOSO, 

2008). O segundo fluxo informacional, de baixo para cima, ou seja, do usuário para o partido, 

está relacionada a elementos como doações financeiras e compra de mercadorias. Um terceiro 

fluxo também encontrado diz respeito aos fluxos laterais, que se referem aos links de 

referências interna. A interatividade é um outro elemento encontrado nos sites, podendo ser 

assíncrona (contato de e-mail, filiação ao partido etc.) e sincrônica (sala de bate papo e fórum 

online). Outros critérios relativos à aparência e à apresentação também são trabalhados nos 

websites dos partidos, entre eles podemos apontar a acessibilidade (refere-se ao acesso para 
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um maior número de conteúdo); a navegabilidade (facilidade do usuário de se movimentar 

dentro do website, ferramenta de busca e mapa do site facilitam à localização); a atualização 

(o site deve renovar constantemente o conteúdo); a responsividade (resposta aos pedidos de 

informação); e a visibilidade (facilidade que o usuário tem para localizar o que busca). 

Os textos que analisam como os partidos fazem uso dos critérios apresentados acima 

se baseiam na premissa “mais é melhor” ao defender que quanto mais informação e recursos 

tecnológicos o partido disponibilizar, mais visibilidade ele terá. Porém, este pensamento vai 

de encontro a uma eficácia comunicativa, pois não obedece aos padrões de design e de 

arquitetura de informação no momento da concepção de um website. A metodologia 

apresentada não mostra o que cada website de partido leva em consideração no momento do 

seu planejamento, consequentemente, um objetivo específico em relação ao uso do site é ser 

visto como um meio de comunicação.  

Ainda no que concerne ao estado da arte das pesquisas sobre websites de partidos 

políticos, importa destacar que as pesquisas sobre internet e política não focam somente a 

discussão sobre equalização e normalização analisada aqui. A democratização da informação 

e a competição intrapartidária também são temas das investigações estudadas. 

 

 

2.3 A DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO CIBERESPAÇO E AS 

COMPETIÇÕES INTRAPARTIDÁRIAS 

 

Uma importante referência encontrada nos estudos sobre internet e política é a ideia de 

democracia intrapartidárias, ou seja, as formas utilizadas para envolver o cidadão no debate 

político através da rede mundial de computadores. Os estudos são basicamente desdobrados 

em dois momentos: a) o potencial democratizante da internet, dando ênfase à participação do 

cidadão comum com o partido; b) a distribuição de poder dentro dos segmentos do partido. 

Nesse contexto, duas pesquisadoras merecem destaque, Norris (2000, 2003) e 

Blanchard (2006). A primeira traça uma discussão em torno do potencial democratizante dos 

sites dos partidos políticos, enquanto a segunda autora apresenta um estudo sobre as falas 

cidadãs. Além dessas pesquisadoras, outras investigações foram utilizadas para dar suporte às 
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reflexões sobre a democratização da informação através do website. Para alguns autores, a 

internet é vista como um espaço de comunicação para todos os partidos (hipótese da 

equalização) ou como um lugar que dá destaque aos partidos com mais recursos financeiros 

(hipótese da normalização). Norris (2000) traça uma hipótese diferente - a media malaise – na 

qual ela  apresenta uma correlação entre o consumo da mídia, a participação política e a 

confiança no governo. Sua base de análise são os sites de 134 partidos de 15 países da União 

Européia. A autora propõe que: a) os sites dos partidos apresentam uma estrutura de cima para 

baixo, enfatizando a informação, a persuasão e a mobilização; b) também apresentam a 

estrutura de baixo para cima, e de forma muito restrita dão oportunidade para que aconteça o 

feedback; este formado por um debate interno sobre as propostas do partido; c) nem todos os 

usuários participam do debate. 

O enfoque da pesquisa de Blanchard (2006) está na forma como os partidos 

incorporam as “falas cidadãs”, a maneira como o cidadão comum utiliza a internet para 

participar do partido. Norris (2003) tem a mesma linha de raciocínio e considera a forma de 

interação proposta pelo site bastante escassa. Nesse sentido, o e-mail, apesar de limitado, é a 

ferramenta mais usada para estabelecer contato entre partido e cidadão. 

Ainda nessa reflexão, é interessante incluir outro grupo de pesquisadores que discutem 

os sites de partidos a partir do papel de ligação participativa (participatory linkage) 

(PEDERSEN, SAGLIE, 2005). A discussão gira em torno do problema de mediação que 

acontece entre a elite partidária e os eleitores, já que os canais internos do partido não são 

eficientes na transmissão de informação. E as mensagens divulgadas pelos meios, na maioria 

das vezes, não têm relação com os interesses do partido. Os sites, assim,deveriam atuar como 

um espaço de ligação (linkage) entre o partido e os eleitores. A partir dessa ideia, um 

questionamento faz parte da investigação das autoras: “o que acontecia se as atividades 

tradicionais dos partidos fossem substituídas pela participação eletrônica?” (PEDERSEN, 

SAGLIE, 2005, p.362). As respostas ao questionamento são desdobradas em duas partes: 1) a 

possibilidade da democratização a partir do aumento de poder dos membros do partido; 2) o 

aumento de poder da elite. 

Linkage também é um assunto proposto por Löfgren e Smith (2003) para analisar a 

prática da democracia partidária. Este termo é bastante tradicional na política liberal e 

consiste em um mecanismo político responsável por conectar os eleitores com o partido. Ele 

se propõe discutir a ligação ou linkage entre as pessoas e o governo na democracia digital. A 
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linkage pode ser dividida em quatro tipos: 1) participativa; 2) representativa; 3) clientelista; 4) 

diretiva.  Dois destes tipos merecem esclarecimento: a participativa, que se refere aos partidos 

de massa, e, a representativa, que faz uma ligação com os partidos de quadros. Em suma, os 

autores fazem uma reflexão sobre o reposicionamento da prática da democracia, incluindo 

neste pensamento questões relativas às comunidades em rede como uma estratégia de 

interatividade e de descentralização.  

Gibson e Ward (2003) não acreditam na potencialidade da internet como ferramenta 

para a democratização da informação. Ao analisarem os partidos australianos, encontraram 

algumas tentativas de utilização da democracia interna: a) relativo às questões internas – a 

intranet, uma ferramenta de comunicação entre os líderes, funcionários e ativistas; b) relativo 

às questões externa - o e-mail e a WWW.  Dispositivos comunicacionais que possibilitam a 

disseminação da informação, da interatividade, da network e dos fóruns. As áreas internas e 

externas têm aplicações com o poder interno do partido, todavia,  o potencial democrático 

depende da tecnologia utilizada para o feedback do partido. Seguindo o debate, nas eleições 

mexicanas de 2000, mesmo com baixo acesso, a internet facilitou a presença dos partidos 

pequenos na internet (equalização). Nessas eleições, o ambiente digital possibilitou a 

interação entre eleitores e partidos (WILLIS, 2003). Apesar deste meio proporcionar um 

contato entre o cidadão e o partido, somente uma parcela da população faz uso para fins 

políticos. Para Morgan e seus colegas (2003), na internet, a democratização da informação é 

descentralizada, uma vez que nem todos recebem atenção. 

Na visão de Villalba (2003), as tecnologias de comunicação e informação mudaram a 

forma de mediação da política. Segundo os resultados apontados, foi identificado que a elite é 

quem dá mais atenção para a internet. Deve-se levar em conta que os websites de partidos 

ainda estão em fase inicial, de aprendizado. Na internet, as competições interpartidárias 

acontecem no contexto da intranet; um lugar mais reservado para os membros dos partidos. Já 

as formas de interação com o público em geral são feitas por meio de ferramentas como ICQ, 

FAQ e e-mail. O primeiro é uma ferramenta de interação pouco usada atualmente, pois foi 

substituída pelo Face Book, Google Talk, Skype etc. 

Retomando a discussão proposta por Norris (2000), a mudança das campanhas é uma 

forma revolucionária de modernização pensada a partir de estratégias de comunicação 

interpessoal entre os candidatos e o partido. As campanhas pré-modernas dependiam da 

imprensa partidária como fonte de mediação entre o cidadão e o partido. Quando ela se 
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moderniza através principalmente do meio televisivo, que a eleição passa a ser em grande 

medida passiva, pois não aproxima o eleitor do candidato distanciando-o eleitor do processo. 

Esta fase ainda é marcada pela profissionalização das campanhas, que passam a ser pensadas 

e controladas por profissionais de marketing, de publicidade e de jornalismo. Nesse momento, 

as campanhas começam a ser pós-modernas; os canais de comunicação dão suporte para a 

interação entre o político e o eleitor. E a internet se caracteriza com o principal meio de 

comunicação. Mesmo assim, Norris (2000) ressalta que o uso da internet nas campanhas 

ainda é baixo, principalmente nos países da Europa meridional. 

Ao analisar os websites dos partidos, Norris (2003) traz para o debate a participação e 

o pluralismo. Para a autora, a interação entre os cidadãos e os partidos acontece da seguinte 

forma: 1) interação pessoal (face a face); 2) impressos (jornais e revistas); 3) Broadcasting 

(Rádio e televisão). Estes meios de comunicação são os responsáveis pela modernização das 

campanhas. Diferentemente destes canais, a internet, mais precisamente os websites, concede 

visibilidade aos partidos pequenos, um canal de participação, de interlocução para aqueles 

partidos que não possuem recursos para apostarem nas mídias tradicionais. Nos Estados 

Unidos, o site é usado como uma ferramenta para conquistar votos, embora tenha outras 

funções, tais como: mobilizar eleitores para a campanha, doações financeiras e debate 

político. Desse ponto de vista, os websites têm contribuído para a pluralização das campanhas. 

Apesar destes avanços, a autora concorda que existe uma dificuldade de equalização entre 

pequenos e grandes partidos, uma vez que partidos majoritários naturalmente têm mais 

recursos financeiros para investir em sofisticação.  

A democratização da informação é discutida por Margolis e seus colegas (1997) para 

abordar a democracia participativa usada pelos partidos menores para mobilizar filiados e 

simpatizantes. As pesquisas de Gibson e Ward (2003), contudo, discordam desse potencial 

democratizante da internet.  

  A partir destas investigações, observamos a existência de uma democracia 

participativa escassa. Ferramentas que concedem participação do eleitor e debate político 

entre ele, os candidatos e os partidos, como o e-mail, ainda são usadas de maneira bastante 

limitada. Cabe mencionar também que as pesquisas são obsoletas em relação ao avanço 

tecnológico. Dispositivos como o e-mail, o websites, o ICQ, a FAQ e os fóruns são 

substituídos por ferramentas mais modernas como YouTube, Twitter, Facebook.  O foco das 

pesquisas se concentram na forma como os candidatos em Períodos eleitorais se apropriam 
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das mídias digitais como um espaço de interlocução com seus eleitores. A discussão da 

campanha de Barack Obama trouxe bastante contribuição para as pesquisas de mídias sociais 

como um exemplo de participação da sociedade civil. O Twitter, YouTube e outras 16 redes 

sociais, inclusive a rede social desenvolvida para a campanha My Barack Obama (MYBO), 

foram estratégias colaborativas desenvolvidas com o intuito de envolver o eleitor na 

campanha.  Os processos não foram pensados somente no modelo colaborativo, mas de 

acordo com a necessidade do eleitor, uma vez que nos Estados Unidos o foco não se 

concentra somente na conquista do voto, mas também em incentivar o eleitor a comparecer à 

urna (GOMES, 2009; 2011).   

Mesmo com estas técnicas avançadas, os cidadãos não são representativos na 

participação política partidária como seria esperado. Isto pôde ser visto nas análises de 

Villaba (2003), pois o acesso aos sites ainda é bastante elitizado, isso não é uma realidade só 

na França,  é uma característica encontrada em várias localidades. 

 

 

2.4 PARTIDOS POLÍTICOS: O ELO FRÁGIL 

 

Em resumo, a revisão bibliográfica feita até aqui mostra que, de maneira geral, as 

reflexões são bastante rasas em relação ao uso da internet pelos partidos políticos sob uma 

perspectiva organizacional. Os resultados apurados neste capítulo mostram que estes estudos 

dão ênfase apenas ao potencial da internet para propagar campanhas políticas, sendo que duas 

questões são discutidas por grande parte dos autores: as hipóteses da equalização e da 

normalização. As pesquisas mostram que o potencial de equalização entre os partidos maiores 

e os menores poderá ser substituído pela hipótese da normalização através de um processo 

que tenha como elemento fundamental a sofisticação e o avanço dos recursos tecnológicos. 

Elementos como: design, arquitetura de informação, acessibilidade, navegabilidade e 

conteúdo são características bastante discutidas pelos autores, o que nos leva a observar que 

os partidos estão preocupados com questões relacionadas à forma do website, e não com a 

função que este pode exercer. A estética do excesso foi considerada uma estratégia para 

conquistar o eleitor; quanto mais informação, mais cores, mais atenção chamaria e mais 
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destaque teria o website. A preocupação das reflexões de maneira geral não recaiu sobre o 

conteúdo, mas sim sobre a quantidade de informação, principalmente porque alguns sites de 

partidos encaravam a internet como um lugar de reprodução das mídias tradicionais. (Braga et 

al., 2009).  

 Retomando a questão da democratização do debate e da informação no contexto 

político, outro questionamento deve ser tomado como referência: “quem efetivamente usa a 

internet para o debate político?” Neste caso, o website tem sido usado como objeto de 

mediação entre os líderes e o partido. Na época do desenvolvimento da internet, as 

ferramentas de mediação entre o eleitor, o candidato e o partido eram limitadas ao e-mail e ao 

site. Atualmente, outros dispositivos foram incorporados à forma de comunicação, tais como 

os blogs e as redes sociais, o que vem modificando a forma de contato do receptor com o 

debate político. Porém, as primeiras pesquisas mostraram que a participação do eleitor nos 

sites de partidos políticos era bastante baixa. 

 

 

2.5 O DESIGN COMO  REPRESENTAÇÃO DO DISCURSO POLÍTICO 

 

Tendo como referência o site partidário, pode-se afirmar que os elementos gráficos 

representam significados específicos para os partidos. O design, por exemplo, tem como 

objetivo solucionar um problema político através de elementos gráficos. Ele apresenta uma 

produção estrutural de sentido, organizando partes em torno de uma proposta de conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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O Papel do Website 

 

Os bastidores políticos possuem informações que são transformadas em elementos 

gráfico através das técnicas que permitem ao público conhecer a estrutura partidária de um 

determinado partido. As técnicas são responsáveis por apresentar soluções para os problemas 

políticos no que diz respeito à organização do partido ao público.  
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Figura 4 

 

 

Bastidores Políticos 

 

 

Figura 5 

 

O papel da Comunicação Organizacional  
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As questões que devem ser discutidas nos sites partidários não dizem respeito à teoria 

da equalização ou da normalização, e sim à institucionalização, ou seja, as formas utilizadas  

para consolidação da organização. Isto será interpretado utilizando as teorias discutidas por 

Sarti (1996) e Panebianco (2005) no terceiro capítulo, que mostram  como o modelo genético 

é importante para a institucionalização. Sendo assim, os dilemas dos incentivos coletivos e 

seletivos nos ajudarão a interpretar os sites dos partidos sob o viés organizacional. 
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3 PARTIDOS POLÍTICOS: REFLEXÕES SOCIOLÓGICAS 

 

 

 Partidos políticos são fenômenos oriundo do capitalismo, fazem parte da sociedade 

moderna, segundo Viana: “Os partidos políticos são organizações burocráticas que visam à 

conquista do Estado e buscam  legitimar esta luta pelo poder através da ideologia da 

representação e expressam os interesses de uma ou outra classe ou facção de classe existente” 

(2003, p. 12). Sendo assim, partidos são organizações burocráticas, como as igrejas, os 

sindicatos, tendo como objetivo a conquista de poder. Para isto sua estrutura é composta por 

dirigentes e dirigidos e possuem uma sólida estrutura financeira. Por outro lado, a formação 

de partidos muitas vezes é marcado pela desigualdade social, porém, indivíduos sem poder 

aquisitivo não conseguem criar Partido.( VIANA, 2003).  

 O que predomina na formação de um partido é a burocracia partidária. O burocrata é o 

profissional do partido que confunde o seu interesse pessoal com o do partido. O burocrata é 

controlado por seus superiores, mas também controla seus inferiores. O Burocrata, é um 

grupo encontrado dentro do partido, não fez parte da formação. Ribeiro (2010) classifica da 

seguinte forma: a) profissionalizado pelo partido – atua como dirigente e é remunerado pelo 

partido; b) profissionalizado em movimento sindical/social – trabalha em sindicado e 

associações, recebe remuneração; c) profissionalizado pela tendência: tendência interna é a 

responsável pela remuneração; d) mandatário – eleito exercer funções publicas, parlamentar 

ou executiva; e) quadro ocupante de cargo de confiança - nomeado para trabalhar como 

assessor ou cargos administrativos de governos petistas.  
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 Na história sobre os partidos é possível observar que os sindicatos foram as primeiras 

manifestações de resistências proletárias,  contavam com a presença de outras classes. Este 

grupo dava o passo para o nascimento do socialismo utópico, segundo Viana (2003), era a 

sociedade vista como ideal, que vinha substituir a sociedade capitalista. Em seguida, o 

socialismo utópico foi substituído pelo anarquismo e pelo marxismo. O marxismo atacava o 

capitalismo. Este foi “ divido em duas correntes: a social-democracia que formaria os partidos 

social-democratas e socialistas e o bolchevismo que formariam os partidos leninistas, 

Trkotskistas e stalinistas , comunistas”. (p.44). Teve seu início na Rússia, e os líderes deste 

momento foram Lênin, Stalin e Trotski. O embrião dos primeiros partidos foram os 

movimentos operários. O primeiro partido de massa foi o Partido Social-democrata Alemão, 

formado pelos seguidores de Lassale e de Marx.  

 Em suma, partido possuem funções específicas para cumprir, são organizações que 

representam a ligação entre Estado e Sociedade Cívil . (MAIR 2007, p. 115), por fim, o autor 

define partidos “como3 um grupo de líderes que competem por cargos governamentais e 

assumem responsabilidade de serem vitoriosos nas próximas eleições procuram oportunidades 

para ocupar cargos governamentais pensando também em eleições futuras”. Segundo o autor, 

os estudos sobre partidos apresentam várias vertentes: a) os partidos a partir das funções que 

desempenham; b) da  estrutura organizacional; b) da caracterização (tipos); c) questões 

ideológicas; d) papel histórico.  Outra definição é apontada por Sartori: partidos “são equipes, 

e equipes coesas e unificadas, e não coalizões em grande parte pouco unidas e com várias 

facetas (...) partido é qualquer grupo político capaz de apresentar candidatos a cargos públicos 

numa eleição” (MAIR, 2007p. 357) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 party are groups of leaders who compete for the opportunity to  occupy government office and to take 
responsibility at the next election for government performace 
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3.1 OS PARTIDOS MODERNOS E AS TENDÊNCIAS OLIGÁRQUICAS 

 

A discussão dos websites de partidos políticos sob um prisma organizacional requer 

que se considere com mais cautela o modo como os próprios partidos políticos se estruturam 

como organizações. A este respeito, uma vigorosa tradição de investigação vem se 

desenvolvendo há mais de cem anos no seio da ciência política. Em particular, três autores se 

apresentam como imprescindíveis ao debate: Michels (1982), Duverger (1957) e Panebianco 

(2005). Neste capítulo, consideraremos a contribuição de cada um destes autores em 

particular, antes de passarmos a outras contribuições, mais recentes, que ajudam a esclarecer 

algumas das questões que os websites apresentam aos partidos políticos entendidos como 

organizações. 

O texto de Michel (1982) se baseia no fato de que os partidos sofrem dos efeitos da 

tendência das Oligarquias. O debate começa com um estudo sobre os chefes nas organizações 

democráticas. Nela, uma pequena elite de chefes é formada sobre as massas,  algumas causas 

são decorrentes disto: a) causas determinantes de ordem técnica e administrativa; b) causas 

determinantes de ordem psicológica; c) fatores intelectuais.  

Sendo assim, estes fatores mostram que o papel dos partidos na democracia podem 

falhar, já que o comando acaba sendo por uma pequena elite de chefes do partido. Quando 

Michels (1982) traça uma discussão sobre a formação dos partidos modernos. Para ele, dois 

personagens são importantes na formação deste tipo de partido: 1) as massas; 2) os chefes. 

Para o autor, os partidos modernos são formados por uma massa, que é comandada por um 

chefe, muitas vezes, em momentos de protestos, dependendo da causa, a massa poderá 

abandonar o seu chefe.  Michels (1982, p.18) relata que “o princípio democrático garante a 

todos, na gestão dos interesses comuns, uma influência e uma participação iguais”, por outro 

lado, a coletividade não tem condições de resolver os problemas do partido, muitas vezes, a 

multidão anula a opinião do indivíduo. A estrutura organizacional dá ao partido uma estrutura 

sólida, dividindo-o em minoria dirigente e maioria dirigida, por exemplo. Neste caso, o chefe 

é um empregado que é comandado pelas massas, com o crescimento do partido, esta estrutura 

tende a terminar. 

Nas histórias dos partidos democráticos, as massas são responsáveis por eleger os 

chefes. Para Michels (1982, p. 65), um dos defeitos da democracia é a falta de estabilidade, 
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“um partido que muda com muita frequência seus chefes corre o risco de não poder, no 

momento oportuno, contrair alianças úteis”. Em partidos, “onde a organização e a força do 

partido ainda são fracas, a influência do chefe é direta e pessoal” (MICHELS, 1982, p.83). 

Porém, Michels está desencantado com este sistema democrático apresentado pelos partidos 

operários, pois a proposta de democracia não funcionou como o autor imaginava, o cidadão 

não tinha voz no partido, ele era comandado por uma elite de chefes. Este funcionamento de 

democracia fez com que Michels pensasse na teoria da lei férrea das oligarquias, isso 

acontece quando um partido é comandado por uma elite formada pelos chefes sem a 

participação efetiva das massas. Esta tendência era formada por uma base conservadora. O 

autor tinha a seguinte questão em mente: “a doença oligárquica dos partidos democráticos é 

incurável?” (1982, p.221). Para ter essa resposta, era necessário a organização apresentar 

manifestações oligárquicas na política externa. Ele comenta que para alguns chefes, as 

oligarquias foram utilizadas como estratégias para educar as massas para prepará-las caso 

acontecesse uma revolução. Porém, isto está em contradição com a proposta do partido. O que 

o partido operário precisava era somente de uma organização vasta e sólida. Um partido não 

depende só do comando das massas, “um partido supõe o acordo de todos aqueles que 

compõem sobre a direção a seguir para atingir fins objetivos e práticos comuns” precisa ser 

reconhecido como uma organização simples e pura. (p.224). 

Para Michels, apesar de estar desacreditado com a democracia, apresenta o seguinte 

raciocínio:  

Ainda que a maior parte das escolas socialistas acreditem que será possível, 
num futuro mais ou menos distante, realizar uma verdadeira democracia e 
que a maior parte dos que professam em política ideias aristocráticas 
estimem que a democracia, apesar dos perigos que apresenta para a 
sociedade, não seja por isso menos realizável, existe, por outro lado, no 
mundo da ciência uma corrente conservadora que nega resolutamente e para 
sempre a possibilidade deste gênero. (MICHELS, 1982, p. 225) 

 

 Os que não acreditam, desqualificam a democracia, dizem que não passa de um conto 

infantil e que as palavras como dominação das massas, Estado, direitos do cidadão, 

representação popular, nação, não passam de propostas, não apresentam um estado de fato 

real. Isto é a pior das propostas para os regimes burgueses. A proposta do socialismo não se 

preocupa somente na distribuição igualitária de riqueza, ele pensa num problema de 

administração, de democracia, de direito. É a questão individualista que o socialismo quer 

solucionar. O perigo do socialismo está em cair nas mãos de homens que sejam contra a 
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proposta do programa operário. Isto pode acontecer em países em que o partido precisa de 

ajuda financeira. O autor acredita que as organizações têm uma potência oligárquica sobre 

uma base democrática, “as massas, dizem eles, estariam ainda contaminadas pelo vírus 

oligárquico, pois foram oprimidas durante longos séculos de escravidão e nunca gozaram de 

uma existência autônoma”. (p.239). Para reverter, o regime socialista deverá reagir 

rapidamente para proporcionar aptidão às massas.  Por outro lado, muitas vezes no 

desenvolvimento da democracia, ela acaba adotando as formas da aristocracia que ela 

combateu no passado. De grosso modo, a proposta que Michels (1982) era tentar discutir a 

real possibilidade de um partido de massa. 

 

 

3.2 A GENÉTICA DOS PARTIDOS POLÍTICO  

 

Mair (1997) para entender os partidos como organização, e a ligação deles entre o 

Estado e o cidadão é imprescindível conhecer a bibliografia sobre Partidos Político Duverger, 

Panebianco, kirchheimer  são autores que discorrem sobre o tema. Cada um destes 

apresentam modelos de partidos políticos. O primeiro autor fala sobre os partidos de massas. 

O segundo autor com a teoria do partido profissional-eleitoral e burocrata de massa, o último 

com o partido Catch All. Esta categoria “Catch All Party foi cunhado por Kirchhmeir para 

falar do funcionamento de partidos políticos na democracia representativa. Esta nomeclatura é 

bastante utilizada no debate sobre partidos políticos.  

Diferente de Michels (1982), Duverger (1957) apresenta uma discussão sobre a 

origem genética dos partidos. Parte do pressuposto que até 1850, somente os Estados Unidos 

conhecia partidos políticos. O que havia nesta época eram tendências de opiniões, clubes 

populares, associações de pensamento, grupos parlamentares, estes tinha uma função política, 

mas não propriamente de partidos. Em 1950, a maioria das civilizações começam a seguir a 

mesma ideia dos Estados Unidos, momento em que surgem os partidos políticos. Para 

Duverger, assim como a infância influencia tem uma influência importante no 

desenvolvimento do homem, o autor acreditava que os partidos políticos também teriam uma 

influência de suas origens. Por exemplo, era impossível compreender a diferença de estrutura 
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do Partido Trabalhista Britânico em relação ao Partido Socialista Francês se não conhecer a 

sua origem desde o período de seu nascimento.  

O desenvolvimento dos partidos políticos parece ligado ao da democracia. O 

nascimento dos partidos está relacionado com a formação de grupos parlamentares, de 

comitês eleitorais e da relação entre os dois elementos, é muito importante que haja uma 

união entre estes dois para encontrar um verdadeiro partido. Porém, a grande responsabilidade 

fica a cargo do grupo de parlamentares. O partido pode ser formado por uma instituição já 

existente, cuja atividade não tem relação com eleições e nem com o parlamento, este é um 

exemplo de partido extra-parlamentar.  

Examinando a genética dos partidos, Duverger (1957) desenvolve uma discussão 

sobre os tipos ideais de partidos, duas origens são discutidas: partidos parlamentar e extra-

parlamentar. A distinção entre ambos está relacionada à estrutura, e não ao tamanho do 

partido. O primeiro, conhecido também como partido de quadros se refere ao partido em que 

sua formação está diretamente ligada ao prestígio do membro, é denominado como partido de 

direita, composto pela sociedade burguesa, é descentralizado.  Diferente, o segundo tipo, o 

partido extra-parlamentar, conhecido como partido de massa, o público é atuante, o prestígio 

não é levado em consideração como nos partidos de quadros. Enfim, o partido de massa se 

enquadra como partido de esquerda é centralizado e formado por proletariados, sendo 

bastante aceito nas classes populares.  

Este tipo de partido é formado por grupos e associações, o exemplo mais conhecido 

são os sindicados. Duas categorias são discutidas: o partido operário (formado por 

sindicalistas, cooperativas agrícolas e camponeses) e o partido socialista (formado por 

parlamentares e intelectuais). O partido trabalhador (formado por intelectuais, movimentos 

populares, associações estudantis)  é outro grupo que se enquadra. Estas categorias de 

partidos, conhecido como partidos de esquerda, apareceram na Europa, no século XX. E este 

fenômeno foi adotado por alguns países da América Latina. 

Segundo Duverger (1957), Partidos criados por parlamentares são menos centralizados 

que partidos criados por trabalhares. O partido formado por trabalhadores são mais coerentes 

e mais disciplinados, já que são formados por organizações que já existem uma célula base de 

formação. E conquistar cadeira parlamentar não é objetivo principal deste tipo de partido, a 

luta eleitoral e parlamentar é a característica fundamental. Por outro lado, o partido de 

parlamentares tem influencia do grupo de deputados que desempenham papel importante 
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dentro do partido até porque fazem parte da elite dirigente. O objetivo principal do partido é a 

conquista de cadeiras parlamentares. Por exemplo, para o Partido Radical da França o 

importante era conquistar cadeiras parlamentares, já o Movimento Republicano Parlamentar 

tinha como objetivo promover valores espirituais e morais na vida política. Para os partido 

comunistas, a conquista de cadeiras parlametares era algo secundários. 

Duverger (1957) também discorre sobre o significado de membro, os quais são as 

pessoas que compõem o partido, são as pessoas ativas, porém, estes se distinguem dos 

simpatizantes. A evolução de membros foi quem deu origem ao que Duverger (1957) chama 

de partidos de quadros e de massas.   

Alguns críticos não concordam com o modelo analítico de Duverger (1957), quando 

ele refere-se aos partidos de massa como partidos modernos, já que nessa referência se 

enquadrava somente os partidos europeus, o tipo americano era deixado de lado 

(MENEGUELO, 1989). Por outro lado, os partidos de esquerda se correlacionam às 

principais características dos partidos de massa de Duverger, tais como: origem externa 

(organizada a partir de movimentos sociais); organização interna intensa (formada por seções 

(órgão socialistas) e células (órgãos comunistas); forte articulação estrutural; centralização 

nacional (distribuição do poder era centralizada entre as lideranças partidárias); rigoroso 

requisito para filiação (era necessário um envolvimento do membro com o partido); presença 

de doutrinarismo (participação do membro nas atividades do partido); relação entre as 

lideranças e os parlamentares. (MENEGUELO, 1989).  Os partidos de esquerda se 

aproximam do modelo analítico de partido de massa proposto por Duverger. Para Meneguelo 

(1989, p. 35), Duverger, em seu livro, não deixa clara a definição de partido, mas em outro 

trabalho é possível encontrar “que sua noção de partido de massas/partido moderno confere 

grande importância à ideologia de esquerda”. Sendo assim, o partido de massa/partido 

moderno sugere um envolvimento do membro com o partido, estes surgiram de movimentos 

operários, e sua estrutura é composta por uma complexidade organizacional e burocrática. 

Os partidos surgem a partir de situações de crises, utilizar este autor no presente texto 

é de extrema relevância, uma vez que um dos objetos de estudo desta  pesquisa é um partido 

que surgiu a partir de uma crise; o Democratas, ex-PFL. O autor desenvolve esta 

categorização de partidos a partir do conceito de cargas. Torna-se útil no momento em que 

nos anos 20 os partidos apresentavam falhas, o que impediu uma integração política. Os 

partidos de integração de massa que eram estruturados em classes e estruturas de clivagens se 
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transformam em um partido catch all. Em alemão o termo catch all é traduzido para o partido 

de todo mundo, em português pode ser partido guarda-chuva ou partido ônibus. A tradução 

em alemão começou se perdendo. O autor que traduziu o texto de Kirchheimer  (1966) 

manteve o termo original partido “pega tudo”. O que leva os partidos serem considerados 

catch all? Partidos que tentam manter  sua clientela, ou seja, a classe trabalhadora, outros, 

atraem clientelas diversificadas. A conversão deste tipo de partido está associado a 

competição, ele se acomoda aos estilo de seus eleitores para que na hora do pleito não perca 

voto. O autor acredita que os antigos partidos  classistas e os partidos de massas confessionais 

estão no caminho para se transformar em partidos populares catch all. Estas transformações 

estão acontecendo pela mudança ideológica. A militância não tem lealdade com este tipo de 

partido, por outro lado, este tipo de partido também busca clientelas mais atuantes. 

(KIRCHHEIMER, 1966)4 

Na visão de Panebianco o partido profissional-eleitoral , um espécie de partido que 

apresenta aspecto de profissionalização está implícito na definição do modelo de partido de 

massa, apresentado por Duverger, e por catch all (pega tudo) apresentada por Kirchheimer. O 

partido profissional-eleitoral apresenta algumas características:  

 

a)centralização dos profissionais (competências especializadas), b) partido 
eleitoral, ligações organizativas verticais fracas, apelo ao eleitorado de 
opinião; c) predominância dos representantes públicos, direções 
personalizadas; d) financiamentos por grupos de interesses e fundos 
públicos; e) ênfase nas issues e na liderança, centralização dos carreiristas e 
dos representantes dos grupos de interesses no interior da organização 
(PANEBIANCO, 2005, p. 514). 

 

  Para o partido ter sucesso é necessário profissionais , ou seja, novas figuras 

profissionais que garantes um peso freqüente. Por exemplo, podemos citar a perda de espaço 

do militante. Ribeiro (2010), comenta que o PT atualmente configura como um partido 

profissional-eleitoral, o militante, perde espaço para profissionais qualificados, conforme o 

autor “um vazio de identidades coletivas, agrava a legitimidade dos sistemas políticos (..) Por 

outro lado , contribuindo para tornar firmemente multidimensional o espaço político da 

disputa) (2005, p. 532) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 O texto original foi publicado em 1966. Este é uma tradução apresentada na Revista Brasileira de Ciência 
Política, n  7. Brasília, Janeiro-Abril de 2012, PP. 349-385. 
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Outra classificação feita por Panebianco (2005, p. 514) é o partido burocrático de 

massa que apresenta as seguintes características: “ centralização da burocracia (competência 

político-administrativo), partidos de memberships, ligações organizativas verticais fortes; 

apelo ao eleitorado fiel; predominância dos dirigentes internos, direções colegiais; 

financiamentos por meio da filiação e atividades colaterais; ênfase na ideologia; centralização 

dos crentes no interior da organização. O que diferencia de um partido para outro é a mudança 

organizativa.  A discussão do objeto empírico apresentará como o site dos partidos políticos 

esquematizam os modelos organizacionais e a distribuição de incentivos. 

 

    

3.3 O MODELO ORGANIZACIONAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

  

Considerando que estes autores foram os gestores desta discussão, Panebianco (2005) 

ainda vê os estudos sobre as abordagens organizativas de partidos políticos como incipientes. 

O autor leva em consideração que para entender um partido é necessário conhecer a estrutura 

e a forma como o poder é distribuído dentro da organização. Segundo ele, isto acontece 

devido a dois problemas: o preconceito sociológico e o preconceito teleológico. 

O preconceito sociológico considera os partidos políticos como meras manifestações 

de interesse de grupos sociais específicos. A partir deste ponto de vista, os partidos se 

dividiram em “Partidos Operários”, “Partidos Burgueses” ou “Partidos Camponeses”, de 

acordo com a base social de seus membros e/ou eleitores. A base social deve ser levada em 

consideração para entender o desempenho do partido político, o preconceito sociológico 

acaba simplificando este papel, de modo que o partido passa a ser visto pela face política de 

interesses sociais mais profundos. Por outro lado, o preconceito teleológico julga o partido a 

partir de seu propósito fundamental. Há duas versões em relação a este preconceito. A 

primeira se concentra no objetivo específico de cada partido, neste sentido, a ideologia do 

partido é a melhor forma de julgá-lo. Por exemplo, o Partido Verde, sua ideologia está na 

defesa de causas ecológicas. A outra versão está relacionada ao objetivo genérico do partido, 

como a vitória eleitoral, consequentemente, a conquista do governo. Para o autor, este modelo 

ainda apresenta limitações, já que não explica o correto funcionamento dos partidos, e, sim, 
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enfoca em objetivos predeterminados.  Em ambos os preconceitos, o que deveria ser 

considera um problema é tratado pelo autor como dado da investigação. 

Além dos preconceitos sociológico e teleológico, Panebianco (2005) propõe entender 

os partidos a partir de quatro dilemas organizativos. O primeiro dilema apresenta uma 

distinção entre o modelo organizacional e o sistema natural. No modelo organizacional, a 

organização busca atender os objetivos mais específicos. Diferente disso, no sistema natural é 

levado em consideração que haja um equilíbrio entre as diferentes demandas. Para o autor, 

deve-se levar em consideração os “objetivos oficiais” já que estes são fundamentais para 

manter a identidade da organização, por outro lado, nem sempre há acordo entre os agentes 

para implementar os objetivos os quais a organização deverá seguir. 

O segundo dilema diz respeito aos incentivos coletivos versus incentivos seletivos: no 

primeiro, os benefícios ou promessas são distribuídos para todos os participantes. Já no 

segundo existe uma restrição, a distribuição é somente para alguns participantes, 

normalmente, ocorre de forma desigual. Os incentivos coletivos podem ser classificados de 

três tipos: incentivo de identidade (identificação com a organização), incentivo de 

solidariedade (solidariedade com outros participantes) e incentivo ideológico (identificação 

com uma causa do partido). Os incentivos seletivos estão relacionados ao poder, status, e, 

principalmente, à disputa por controle de cargos.  Em suma, nos incentivos seletivos a 

organização tem um caráter mais burocrático e hierarquizado. E os incentivos coletivos se 

referem, sobretudo, a incentivos de solidariedade e ideológicos. Sarti (1996) acredita que  

Panebianco (1995) percebe que a ideologia é uma característica relevante para a identidade 

coletiva dos partidos socialistas e comunistas. Os incentivos coletivos e seletivos colaboraram 

para explicar a forma de como são organizadas as lealdades dos eleitores fiéis. Partidos de 

classes burguesas possuem menos militância, contudo, menos participação que os partidos 

populares. O eleitorado fiel é o que mais se integra ao partido. Por outro lado, temos no 

partido aqueles participantes que somente pagam a cota de filiação, chamado de “defensores” 

por Panebianco. Já o núcleo participante do partido (“núcleo duro”) reúne os mais ativos, 

alguns dedicam mais tempo livre ao partido, principalmente em período eleitoral. Este grupo, 

com sua intensidade participativa, acaba influenciando no desenvolvimento organizativo do 

partido. 

Dentro do partido existe uma hierarquia, uma divisão interna de trabalho,  importante 

para a distribuição de incentivo seletivo. Cada militante se identifica com um determinado 
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tipo de incentivo, uns se aproximam mais do tipo carreiristas (os que querem uma carreira 

dentro do partido) e outros do tipo crente. Porém, o autor afirma que o militante crente é o 

mais encontrado, é alguém que se identifica com a ideologia do partido, mas, não se envolve 

nas atividades organizativas. 

O terceiro dilema explica a forma como os partidos lidam com seus ambientes 

externos. Panebianco (1995, p. 22) discute a adaptação ao ambiente versus o predomínio e 

duas questões são apresentadas: a primeira, “o ambiente influencia a organização” e, a 

segunda, “como a organização modifica o ambiente”. A forma de dominação ou adaptação 

vai depender das características do ambiente. Em ciência política, a arena eleitoral é o 

ambiente de adaptação do partido. Cada partido possui diferentes estratégias de domínio do 

ambiente externo, tentando adaptá-los de alguma forma, já o objetivo do partido é definir a 

sua função; o “território de caça”. Cada organização estabelece a própria identidade 

organizativa, seja externa (pessoas que não participam da organização) ou interna (pessoas 

que participam da organização).  

 Para conseguir atingir um território de caça, a revisão bibliográfica de  Sartori 

complementa esse terceiro dilema. O autor comenta que na visão de Downs, os partidos 

apresentam estratégias persuasivas para  conseguirem votos . Esta reflexão pode ser vista na 

teoria espacial da competição partidária, apresentada por Downs e criticada por Sartori. Na 

questão do comportamento eleitoral, depois da teoria discutida por Downs, pesquisador norte-

americanos apresentaram três conceitos que se destacam para entendermos a votação de um 

determinado eleito: 1) questão; 2)identificação; 3)imagem. O que seria de fato uma questão, 

na visão de Sartori “questão significa também uma série delimitada de problemas que podem 

ser isolada e é compreendida isoladamente, não só em sua peculiaridade, mas também por 

causa de sua peculiaridade” (p. 358). O segundo conceito, identificação, resume-se na 

identificação partidária ligada à ideologia, eleitores votam pelo candidato ou pelo partido. 

Neste caso, os eleitores podem ser fracamente identificados (eleitores instáveis) ou fortemente 

identificados (eleitores muito estáveis). Além destes dois conceitos, um outro complementa: a 

imagem do partido. Apesar de não ser muito utilizado, uma das comunicações dos partidos 

com os eleitores é através da imagem partidária. Uma imagem é “um vago pacote de políticas 

e programas condensado numa palavra ou frase, e por ela transmitido” (p.360). Este três 

conceitos são necessários para entender o comportamento do eleitor. 
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O último dilema refere-se à liberdade de ação em relação às necessidades 

organizativas do partido. Cabe aos líderes definir a liberdade de ação em relação às decisões 

de ordem interna do partido. As reações dos adversários limitam as massas de manobras dos 

líderes, e para manter uma relação com outras organizações é importante que haja uma 

maleabilidade para que a organização se mantenha. Para isso, é interessante trabalhar com 

uma liberdade de manobra ampla para que as estratégias de domínio possam ser alternadas, ao 

contrário, se a liberdade de manobra for restrita poderá não alcançar as estratégias 

estabelecidas. 

A ordem organizativa irá variar de partido a partido, a história passará pelo ambiente 

de atuação. Para descrever a hipótese de evolução organizativa, Panebianco (2005) adota duas 

teorias: a primeira é baseada em Michels (1982, p. 34-35 , que aborda o desenvolvimento 

oligárquico dos partidos. Um partido parte de uma base genética, pensando em uma 

realização de causa, após uma base sequente “a)crescimento das dimensões do partido; b) a 

burocratização; c) a apatia dos inscritos depois da entusiástica participação inicial; d) a 

vontade dos dirigentes em preservar o próprio poder transformam o partido numa organização 

cujo o fim real é a sua própria organização, a sobrevivência organizativa.”.  A segunda teoria 

inspira-se na teoria apresentada por Alessandro Pizzorno, na qual descreve o desenvolvimento 

da participação política baseada na distinção sociológica, entre os “sistemas de solidariedade” 

e “sistema de interesses”. No sistema de solidariedade em uma comunidade, os interesses dos 

participantes devem ser iguais. No sistema de interesse é diferente, pois os objetivos não são 

iguais.  No primeiro sistema prevalece a cooperação. Diferente, no segundo é a competição.  

Considerando o partido uma organização, este se enquadra ao sistema de solidariedade, já que 

seu objetivo é a participação igual do cidadão. Porém, com o seu desenvolvimento, acaba 

transformando-se em um sistema de interesse, dependendo do partido acontece uma 

participação profissional. 

Para falar de poder organizativo, Panebianco (2005) se espelha na Lei férrea da 

oligarquia, tese apresentada por Michels para explicar o poder organizativo. Alguns 

seguidores da teoria de Michels veem o poder com propriedade. Na questão organizativa, 

interpreta-se que o poder está literalmente nas mãos dos líderes políticos do partido. Na 

concepção de Michels, a teoria buscava apresentar um modelo de democracia possível 

(SARTI, 1996). 
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Ostrogorki, em 1902, e Michels, em 1911, foram os primeiros autores a discutirem o 

partido como “organismos complexos e diferenciados”. A obra do primeiro autor traçava uma 

discussão sobre os partidos ingleses e americanos. O segundo autor buscou apresentar uma 

reflexão sobre a democracia interna dentro das organizações complexas (SARTI, 1996). Para 

Panebianco, as teses apresentadas por Michels são insuficientes para explicar o poder 

organizativo.  

 Para falar de poder organizativo, o autor fala de dois tipos de líderes: os líderes (poder 

horizontal) e os seguidores de líderes (poder vertical), sendo o sistema de troca diferente em 

cada caso. Através da teoria dos incentivos podemos entender a relação de troca, já que 

ambos estão relacionados, sejam eles coletivos ou seletivos, por participação. De um lado se 

oferecem benefícios ou promessas de benefícios futuros. Quanto mais os líderes tiverem 

liberdade de manobra, mais condições terão de manter a ordem organizativa do partido. 

Outro elemento que Panebianco menciona é a coalizão. As coalizões dominantes 

formadas pelos partidos dependerão do tipo da organização. A principal diferença se dá com 

aqueles partidos que são divididos em Facções ou em Tendências. Existem dois tipos: As 

facções que vão do vértice à base, conhecida como facções nacionais, e, as facções que ficam 

concentradas nas periferias dos partidos. As coalizões tanto coesas como divididas dependem 

da estrutura organizacional dos grupos. Mesmo assim, uma coalizão dominante coesa tende a 

ser mais estável.  

Para entender melhor como os partidos lidam com os dilemas é preciso considerar o 

desenvolvimento organizativo. Para isso, dois conceitos são fundamentais: o modelo 

originário e o modo de institucionalização. No modelo originário três variáveis são 

consideradas: 1) a oposição entre penetração territorial (quando o partido a partir de um 

centro se difunde para a periferia) e a difusão territorial (quando o partido surge a partir de 

grupos locais); 2) a presença ou ausência de uma instituição que patrocine o partido; 3) 

influências de líderes carismáticos na formação do partido. Em relação à institucionalização, 

Panebianco (1995) propõe que a estrutura seja em torno de duas dimensões: a primeira se 

refere ao grau de autonomia do partido para desfrutar da relação com seu ambiente externo 

(quando ele depende ou não de outra organização). O segundo se refere ao grau de 

sistematização, ou seja, integração entre os subsistemas que compõem o partido. 

O partido apresenta uma estrutura que se encontra em constante evolução. Dois 

aspectos são discutidos: 1) o modelo originário; 2) a formação do partido. O primeiro 
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dependerá do nascimento e desenvolvimento do partido, já que todo o partido traz a marca de 

seus fundadores. Para Panebianco (1995), a teoria sobre a evolução dos partidos parou no 

debate de Duverger sobre partidos externo (partidos de massa) e interno (partidos 

parlamentar). O segundo apresenta um debate sobre a formação dos partidos, estes são 

formados por um grupo de políticos. Três fatores implicam no desenvolvimento deste tipo de 

organização: 1) o desenvolvimento da organização (a criação pode ter ocorrido por difusão 

territorial (quando acontece conflitos de lideranças, a estrutura é descentralizada e a coalizão 

dominante é divida) ou por penetração (quando o centro do partido é coeso deste o início, 

formando uma futura coalizão dominante); 2) a presença ou ausência de um instituição 

externa; 3) a existência de lideranças na formação do partido (uma liderança carismática pode 

influenciar no modelo originário). 

Na fase genética, em algumas organizações é o líder quem define as metas 

ideológicas, desta forma selecionando o território de caça. A zona de incerteza dependerá do 

grau de institucionalização do partido, sempre terá fatores que ameaçam a estabilidade interna 

do partido, “a estabilidade interna dependerá de como estes fatores 'zonas de incertezas' são 

conduzidos e controlados na relação com as bases” (SARTI, 1996, p.5 ). Para a negociação é 

importante que haja o processo de distribuição de recursos para que os incentivos de 

mobilização e participação sejam coletivos (de identidade) ou seletivo (status). Sendo assim, 

“a institucionalização é efetivamente o processo por meio do qual a organização incorpora 

valores e objetivos dos fundadores do partido”. (PANEBIANCO, 2005, p.100). Dois 

processos provocam a institucionalização de um partido: a) o desenvolvimento de interesses 

(para a sobrevivência da organização, é necessário que haja uma distribuição de seletivos, ou 

seja, distribuição de cargos para alguns de seus membros);  b) desenvolvimento de lealdade 

(distribuição de incentivos coletivos (processo de formação de identidades). A 

institucionalização do partido é o processo de maturidade, podendo ser debatida a partir de 

duas dimensões: 1) o grau de autonomia do ambiente; 2) grau de sistemicidade. Na primeira, 

a organização é controlada de forma forte (controla fontes de financiamento e possuem uma 

burocratização forte, por exemplo, os partidos de massa). A autonomia fraca (depende de 

grupos de interesse para o financiamento). O segundo se refere à coerência da estrutura 

interna da organização, sendo dividido em grau de sistemicidade baixo (quando subunidades 

são quem controlam, sem depender do centro da organização), e sistemicidade alta (o controle 

é centralizado, há um controle das zonas de incertezas). 
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 Nas organizações com institucionalização forte, as mudanças são mais lentas, já que é 

mais burocratizado e centralizado, grupos externo não ocupam papéis importantes, uma vez 

que as zonas de incertezas são fortemente controladas por haver distribuição de incentivos, 

pois possui um caráter coeso da coalizão dominante, o recrutamento das elites acontece de 

forma centrípeta. 

 Ao contrário, as organizações com institucionalizações fracas permitem experimentar 

mudanças, agentes externos estão mais propícios a participar dos partidos ocupando cargos 

diretivos, as zonas de incertezas não são tão controlas porque não há uma distribuição de 

incentivos, isso faz com que o recrutamento seja de forma centrífuga.  Logo, o modelo 

originário poderá influenciar o grau de institucionalização do partido. 

De acordo com as modificações externas, o grau de institucionalização do partido 

pode variar (SARTI, 1996). O grau de institucionalização depende do tipo de modelo genético 

que originou o partido. Como Panebianco (1995) considera a classificação de Duverger 

insuficiente, apresentou três fatores para falar do modelo de código genético a partir do seu 

ponto de vista, são: 1) a forma de constituição do partido por penetração territorial (o centro 

do partido é responsável por controlar as associações periféricas) ou difusão territorial (o 

partido nasce de associações locais e depois se insere em nível nacional); 2) a presença e a 

ausência de um agente externo, ou seja, a presença ou ausência de um líder carismático. Para 

Sarti (1996), as características apresentadas ajudam Panebianco a formar o tipo ideal da 

evolução do partido. Para isso, foi necessário que Panebianco usa-se como base a teoria da 

oligarquia, de Michels e a teoria do desenvolvimento da participação política de Pizzorno. 

No Brasil, estudos que discutem os partidos políticos através de uma estrutura 

organizacional são raros, ainda estão em fase embrionária. Uma exceção é o estudo de Braga 

(2008) sobre o processo de seleção para deputado federal por cinco partidos (PP, PFL, 

PMDB, PSDB, PT) no Estado de São Paulo. A autora apresenta três variáveis: 1) quem pode 

ser candidato; 2) quem os seleciona; 3) método de seleção. Para Braga (2008), diferente do 

que outros autores afirmam, os partidos brasileiros têm alto grau de influência sobre a seleção 

de candidato. Considera os partidos individualistas, devido ao sistema de lista aberta, o 

candidato acaba tendo pouco comprometimento com o partido. Seguindo nesta linha de 

raciocínio, os partidos de esquerda tendem a ter uma postura menos autoritária, enquadrando-

se aos incentivos coletivos, são considerados mais democráticos que os partidos de direita. 
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Tomando como ponto inicial as teorias discutidas acima, Lacerda (2002) divide os 

partidos políticos em 4 tipos: 1) o oligarquizado apresenta pouca participação dos filiados nas 

decisões do partido. Por exemplo, no Brasil, o partido dos Democratas apresenta uma 

organização no qual as decisões são tomadas pela cúpula do partido. A arena é representada 

pela liderança central do partido; 2) o centralizado-inclusivo possibilita o direito dos filiados 

participarem do partido. Existe uma competição entre os grupos e as lideranças internas. O 

PMDB é um partido que se assemelha a estas características, ao mesmo tempo que existe 

participação, em outros momentos há competições bastante desordenadas entre os grupos; 3) 

o centralizado-competitivo possibilita participação, mas impõe algumas restrições aos 

filiados. O PSDB é um partido que se aproxima bastante desta característica, apesar de 

apresentar um grande número de filiados com direitos, nem todos efetivamente se envolvem 

com o partido; 4) o inclusivo-competitivo apresenta alto índice de participação. Todas as 

facções têm direito de conquistar os votos dos filiados. O PT apresenta as características 

citadas (LACERDA, 2002). 

Como a presente pesquisa pretende analisar as estruturas organizacionais dos sites dos 

Partidos dos Trabalhadores, é necessário conhecer a relação entre o tema internet e partidos 

políticos com base nos autores estudados acima. Römmele (2003) traça uma discussão 

bastante sofisticada sobre este aspecto. Para a autora, não é possível analisar somente o papel 

desempenhado pelo site como um modelo único, mas sim se deve investigar a partir dos 

objetivos do partido. Nesta mesma linha de raciocino, Ström (1990) reformula os objetivos 

primários dos partidos, apresentando três tipos: 1) partidos em que o objetivo está no sucesso 

eleitoral (vote-seeking partie ), que para Downs (1990) este é o objetivo central de um 

partido; 2) partidos em que seu objetivo é a conquista de cargos políticos, participar de 

coalizões governamentais (office-seeking parties); 3) partidos com ênfase em políticas (policy 

seeking parties), neste, o principal objetivo é a influência nas políticas públicas. Além destes 

três tipos, Harmel e Janda (1994), apresentam um quarto tipo: maximizar a democracia intra-

partidária, ou seja, representar os interesses dos membros dos partidos. Römele sugere que 

partidos com objetivos primários terão que usar diferentes estratégias em seus sites, tais 

como: Partidos que buscam votos terão que usar uma estratégia de cima para baixo, devem 

dirigir o conteúdo diretamente aos seus eleitores, o enfoque do site deve ser nos candidatos e 

nas lideranças do partido; os partidos que buscam cargos deveram usar a mesma estratégia, 

porém devem atrair os partidos nos quais desejam formar coalizões;  partidos que buscam 
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políticas específicas, além de desejarem cargos, desejam que os mesmos apresentem 

resultados. 

Na organização do partido, três grupos são encontrados: os filiados; os simpatizantes; 
os militantes. Os filiados são diferentes dos militantes, tem um envolvimento maior com o 
partido, colaboram com a organização do partido. Os militantes podem ser divididos em 
crente e os arrivistas. O primeiro grupo é movido por incentivos coletivos, como a ideologia e 
o segundo por incentivos materiais e de status (Panebianco, 1995; Ribeiro 2010). Os 
simpatizantes não se envolvem com a organização do partido. 

Lacerda (2002) apresenta quatro tipos de modelo de unidade partidária: 
oliquarquizado; centralizado inclusivo; centralizado competitivo; inclusivo competitivo. Este 
último modelo explica a estrutura organizativa do Partido dos Trabalhadores. Os filiados 
participam das decisões internas dos partidos, as facções competem pelos votos dos filiados, 
este tipo de partido tem poder de criação de novas facções. Este tipo de funcionamento pode 
causar na organização partidárias inúmeros tipos de ameaças. 

Lacerda (2002, p.72) fala que o “ PT é um partido político que desenvolveu 

historicamente estruturas internas permeáveis à atuação de facções internas e uma particular 

distribuição de preferências ideológicas”. Lacerda (2002) apresenta quatro tipos de modelo de 

unidade partidária: oliquarquizado; centralizado inclusivo; centralizado competitivo; inclusivo 

competitivo. Este último modelo explica a estrutura organizativa do Partido dos 

Trabalhadores. Os filiados participam das decisões internas dos partidos, as facções 

competem pelos votos dos filiados, este tipo de partido tem poder de criação de novas 

facções. Este tipo de funcionamento pode causar na organização partidárias inúmeros tipos de 

ameaças. 

 Sendo assim, os princípios ideológicos estão relacionados com o socialismo 

democrático, Lacerda (2002) para explicar este princípio, agrupa as facções em três grupos: 1) 

trabalho de base na luta social e o PT como expressão desta ação; 2)lutas específicas e 

concretas como parte do processo global de transformação; 3) socialismo democrático e 

democracia com o valor estratégico. Estes grupos são divididos em direita e esquerda, ambos 

apresentam divergências em relação às políticas públicas. As questões de alianças com outros 

partidos é uma polêmica 

A história do poder organizativo varia de partido para partido, depende de uma 

pluralidade de fatores. Para falar da evolução organizativa, Panebianco (2005) utiliza de duas 

teorias. A primeira é de Michels, sobre o desenvolvimento oligárquico dos partidos, em que 
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na fase genética o partido passa por várias fases, “crescimento das dimensões, burocratização, 

apatia dos inscritos depois da entusiástica participação inicial, vontade dos dirigentes de 

preservar o próprio poder” (p.34), porém o único objetivo dos dirigentes é a real 

sobrevivência. Essa teoria vai ao encontro do PT em sua fase inicial, um partido formado por 

classe média, um partido que era contra as práticas clientelistas, o partido tinha uma 

institucionalização fraca, era irrelevante e conhecido como um partido radicalista que 

apresentava uma oposição retórica. 

 A outra teoria utilizada por Panebianco para foi de Alessandro Pizzorno para falar da 

participação política. Esta foi baseada na distinção sociológica entre os sistemas de 

solidariedade e de interesses. No de Solidariedade, o partido em seu início é visto como um 

associação, com objetivos específicos, no qual os interesses dos participantes são os mesmo. 

O que aconteceu com o PT até a primeira vitória do presidente Lula, em 2002, o interesse era 

conquistar um vasto território de caça. Já no sistema de interesse é ao contrario, os interesses 

dos participantes se divergem. “no primeiro prevalece à cooperação para a realização de um 

fim comum; no segundo a competição para fazer as satisfazer interesses divergentes”. Ao 

longo do tempo, os partidos deixam de lado o sistema de solidariedades e passam para o 

sistema de interesse. Isso se deve ao crescimento do partido, por exemplo, no caso do PT, a 

cada eleição a base petista aumentava sua representação no congresso, com a vitória de Lula 

começa a apresentar problemas na organização interna, como diz Ribeiro (2010), o partido se 

profissionaliza, deixa de ser um partido que pensa na sociedade civil, passa a pensar no 

Estado. Esta mudança fez com que algumas correntes não concordassem com o pensamento 

do partido, já que não corresponde com a ideologia proposta na sua fundação. E isso acaba 

levando a expulsão de alguns membros. A passagem da primeira para a segunda teoria 

significa o processo de institucionalização do partido, ou seja, o momento de consolidação da 

organização. No caso do PT, ele passa deu uma institucionalização fraca para uma 

institucionalização forte, pois começa a conquistar cargos importantes no executivo, como 

para presidente, governadores e prefeitos de grandes capitais. Na institucionalização, o partido 

no sistema de solidariedade realiza seus objetivos oficiais, ou seja, modelo racional, e mais 

adiante transforma em sistema de interesses, desenvolvem tendências oligárquicas que 

movem ao encontro do sistema natural. Neste momento há uma passagem dos incentivos 

coletivos, formação da identidade do partido; para os incentivos seletivos, ou seja, 

desenvolvimento de uma burocracia (profissionais) para uma fase e ideologia organizativa 

apresentando “objetivos explícitos e coerentes” para uma fase em que a ideologia organizativa 
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se torna latente, pois os “objetivos são vagos, implícitos e contraditórios” após passa para uma 

liberdade de escolhas dos líderes para que este defina meta e a seleção de base do partido. Por 

fim, uma fase que tenta dominar “a estratégia agressiva” e transformar o ambiente, 

característica apresentada por organizações que estão em formação pra conquistar uma 

parcela do mercado, fase em que predomina a estratégia de adaptação, própria de organização 

que já consolidadas em um sistema de interesses perdem com políticas agressivas. 

 Tomando como referências os estudos de Panebianco (2005), a transformação do PT 

tem uma proximidade com o desenvolvimento da  social democracia européia. Outra 

característica é a transição de um partido de massa para um partido profissional-eleitoral. 

Outra relação é do tipo ideal apresentada por Harmel e Janda (1994). O PT nos anos 80 era 

um partido que se aproximada do policy-seeking, nos anos 90 se tornou hibrido, tanto policy-

seeking quanto vote-seeking. Com as suas mudanças ambientais e a competição eleitoral, em 

1995 apresenta traço do tipo vote-seeking. (AMARAL, 2010 ). 
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4 O PARTIDO DEMOCRATAS E O PARTIDO DOS TRABALHADORES: ORIGENS E 
TRAJETÓRIAS 

 

 

Este capítulo se propõe entender os dilemas organizacionais do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e do Partido da Frente Liberal (PFL), atualmente Democratas (DEM), e o 

modo como eles se refletem em seus websites. Os dois partidos surgiram no período em que 

se considera a transição democrática do país. O PT é um dos partidos da primeira geração que 

se seguiu ao fim do bipartidarismo compulsório – do qual faziam parte a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA), o partido do regime, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 

estabelecido pelo regime militar, tendo sido fundado. O surgimento do PFL é o produto de 

uma dissidência do Partido Democrático Social (PDS) – o partido que sucedeu à ARENA no 

novo arranjo multipartidário – que ajudou a eleger, no Colégio Eleitoral, o candidato 

Tancredo Neves, do PMDB, o novo presidente do Brasil, pondo fim ao regime militar.  

As trajetórias dos dois partidos não apenas diferem, como podem ser consideradas 

opostas em alguns aspectos importantes. O PT se aproxima, mais do que qualquer outro 

partido brasileiro, do tipo ideal de partido de massa que constitui o modelo máximo de 

institucionalização forte proposto por Panebianco. Originado como partido de oposição ao 

regime militar e fortemente ligado às associações da sociedade civil, pode-se dizer que o PT: 
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Controla direta as próprias fontes de financiamento (por meio da afiliação), 
domina as próprias associações colaterais e, por seu intermédio, estende sua 
hegemonia sobre a classe gardée; possui um aparato administrativo central 
desenvolvido (forte burocratização); escolhe seus quadros dirigentes no seu 
próprio interior, com ou sem mínimo de aportes externos; por fim, os seus 
representantes nas assembléias são controlados  pelos dirigentes internos do 
partido (por isso, qualquer que seja o grau de institucionalização das 
assembléias eletivas, a organização partidária permanece autônoma, não 
condicionada). (PANEBIANCO, 2005, p 105) 

 Tais características propiciaram ao partido a possibilidade de crescer constantemente, 

aumentado sua bancada no Congresso Nacional, conquistando o governo de diversos estados 

e capitais importantes e, finalmente, em 2002, elegendo o presidente do país, cargo que 

manteve há três mandatos consecutivos. Ao longo de sua trajetória o partido mudou o seu 

perfil de um comportamento que se poderia designar como do tipo policy-seeking – 

comprometido especificamente com uma agenda orientada para a defesa dos direitos dos 

trabalhadores, para um perfil mais genérico, do tipo vote-seeking, relacionado às ambições 

majoritárias do partido. Ela está na base dos novos dilemas com que o partido passou a lidar, 

associados à “perda de inocência” decorrente da inserção do partido em um novo tipo de jogo 

político, do qual as alianças políticas constituem um fator inescapável. O escândalo do 

mensalão, em 2005, trouxe questões particularmente dramáticas a este dilema de identidade 

do PT. 

 Por sua vez, o PFL pode ser visto quase como um exemplo de manual de partido de 

institucionalização fraca. De origem parlamentar, o partido uniu políticos egressos da base de 

apoio do regime militar que não estavam dispostos a fazer parte da oposição e que, por esta 

razão, transferiram sua lealdade para o novo regime. Tais traços de sua origem levaram a que 

o partido se tornasse fortemente dependente do vínculo com o governo para sobreviver, e 

levaram a que ele se organizasse de maneira dispersa, a partir da convergência de interesses 

(seletivos) de suas lideranças, e pouco investimento em interesses coletivos do partido. A bem 

da verdade, este modelo de atuação se revelou bastante eficiente por algum tempo, mas 

cobrou um preço considerável. Para participar do governo, o PFL teve que se contentar com 

um papel secundário, que podemos caracterizar como office-seeking. Por outro lado, ele se 

tornou a base de apoio de sucessivos governos até 2002. Neste ano, o PFL tentou mudar o seu 

perfil através do lançamento da candidatura de Roseana Sarney à presidência. O naufrágio 

prematuro da candidatura, em face de um escândalo político, levou ao estremecimento das 

relações entre o PFL e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que detinha a 

presidência. No final, ambos os partidos foram derrotados pelo PT, que conquistou a 
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presidência e a manteve desde então. Privado do acesso aos recursos governamentais por um 

longo período, o PFL entrou em crise e, em 2007, tentou se reinventar como um novo partido, 

o Democratas. A tentativa, contudo não surtiu efeito, e o partido viu sua bancada parlamentar 

e governos estaduais se reduzirem paulatinamente. Esta crise ganhou um novo capítulo em 

2011, quando integrantes do partido aderiram ao recém-criado Partido Social Democrata 

(PSD), fundado por Gilberto Kassab, até então uma liderança do partido. 

 O capítulo se divide em duas partes. A primeira analisa a evolução histórica do PFL, 

desde sua origem, na transição do regime militar para a “Nova República”, até a sua 

reorganização como Democratas, em 2007. Resumindo,  é uma contextualização histórica 

para entender as características em que se enquadra o PFL e origem ao Partido Social 

Democrata. Por fim, os últimos sub-capítulos traçarão a história e trajetória do Partido dos 

Trabalhadores, um partido de massa, formado nos anos 80 por sindicalistas, intelectuais e 

membros da igreja católica, que chega ao poder em 2002 com Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

 

4.1  O PFL E SUA ORIGEM 

 

O fim do Estado Novo, em 1945, possibilitou o surgimento de partidos políticos de 

caráter nacional no país. Desde então, o Brasil passou por três períodos políticos distintos, 

cada um apresentou um quadro partidário diferente. O primeiro, conhecido como Terceira 

República (1945-1964), é considerado a primeira experiência efetiva de democracia no Brasil, 

que contou com um sistema multipartidário o qual funcionou até o início do regime 

autoritário. A Quarta República (1964-1985) corresponde ao período do regime autoritário, 

durante o qual o multipartidarismo foi substituído por um bipartidarismo compulsório. A 

Quinta República (1985 até hoje) corresponde à reinstalação de um regime democrático. 

A implantação do regime bipartidário não se seguiu imediatamente ao início do 

regime autoritário. Ainda em 1965 houve eleições multipartidárias com voto direto para 

governador em 11 estados. Em novembro do mesmo ano, contudo, o regime reorganizou o 

quadro partidário através do Ato Complementar 4 (AC-4). Os parlamentares que apoiavam o 

governo se reuniram para formar a Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Já o grupo de 
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oposição formou o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). As bancadas dos partidos 

extintos se distribuíram desigualmente pela ARENA e pelo MDB. Na Câmara dos Deputados, 

a ARENA herdou cerca de 90% dos deputados da União Democrática Nacional (UDN), dois 

terços do Partido Social Democrático (PSD) e um terço do PTB, enquanto os demais se 

filiaram ao MDB. No total, a ARENA nasceu com 257 deputados federais, ou cerca de 63% 

do total, enquanto os demais 37% se filiaram ao MDB  (ver tabela 1). 
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Tabela 1: Formação da ARENA e do MDB - Câmera dos Deputados 

Partidos Extintos ARENA MDB Total 

UDN 86 9 95 

PSD 78 43 121 

PTB 38 78 116 

PSP 18 2 20 

PDC 13 6 19 

PTN 8 4 12 

PRP 5 - 5 

PR 4 - 5 

PL 3 - 3 

PST 2 - 2 

PRT 2 2 4 

MTR - 3 3 

PSB - 2 2 

Total 257 149 409 

Fonte: GRINBERG, Lucia. 2009 P. 69 

 

 No Senado, a ARENA herdou a grande maioria todos representantes da UDN, com 

exceção de um, e mais 80% dos senadores do PSD, além de 36% dos senadores do PTB. No 

total, a ARENA ficou 45 senadores de um total de 65 (cerca de 70% do total), enquanto o 

MDB ficou com os demais (ver tabela 2). 
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Tabela 2:  Formação da ARENA e do MDB – Senado 

Partidos Extintos ARENA MDB Total 

PSD 17 4 21 

PTB 6 11 17 

UDN 15 1 16 

PSP 2 0 2 

PTN 1 1 2 

PL 2 0 0 

PDC 1 0 1 

PR 1 0 1 

MTR 0 1 1 

PSB 0 1 1 

S/PARTIDO 0 1 1 

Total 45 20 65 

    

Fonte: SCHMITT, 2000, p.35 

  

Nas eleições de 1970, a ARENA ficou com 227 e o MDB com 87 deputados eleitos. 

Para o cargo de senador a ARENA ficou com 41 e o MDB com 5 senadores. Nas eleições 

para deputado federal, em 1974, A ARENA elegeu 203, o MDB ficou com 161, das 364 

cadeiras. Dos 203 deputados quatro receberam o mandato de governador biônico, sete de 

senador biônico e oito pelo voto direto.  

 Com o aumento de número de senadores do MDB, o presidente Ernesto Geisel fecha 

temporariamente o congresso nacional, os jornalistas chamaram a lei de pacote de abril, 

decretada em 14 de abril de 1977,  na qual metade das vagas eram selecionadas pelos colégios 

eleitorais estaduais, sendo que um senador seria eleito pelos governadores dos Estados e o 

outro pelo voto popular, o que passou a ser chamado de senador biônico. No pleito de 1978, 

última disputa entre a ARENA e o MDB, realizado pelo governo Ernesto Geisel, mantiveram 

as eleições diretas e no congresso implementaram o senador biônico. Na câmara de 

deputados, das 410 vagas, a ARENA ficou com 231 das vagas e o MDB com 189. No senado 
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36 vagas ficaram com a arena e 9 com o MDB. Contando com as vagas das eleições de 1974, 

a Arena ficou com 42 e o MDB com 25. (SCHMIT, 2000). 

A ARENA tem merecido uma atenção muito reduzida por parte do meio acadêmico. 

Em face da sua vinculação com o regime autoritário, a ARENA foi muito freqüentemente 

considerada como uma agremiação que “não atuou, não existiu, pois não chegou a ser um 

partido” (GRINBERG, 2009, p.31), o partido do “sim senhor”, ou “a filha da UDN que caiu 

na zona”. Em face disto, desenvolveu-se uma base pouco consistente de conhecimento sobre 

o modo como o partido se organizava efetivamente, o que não ajuda muito a entender o 

quanto este modelo de partido governista influenciou na organização dos partidos que a 

sucederam, como o PDS e o PFL – vale lembrar que em 1995 recebeu de seus adversários a 

alcunha irônica de “Arenão”. 

 Em 1979, pressionado pelo crescimento constante do MDB, e temeroso de perder a 

sua maioria parlamentar, o governo deu início a uma reformulação do sistema partidário. O 

objetivo central deste processo era diluir o MDB em diversos partidos. Entre janeiro e maio 

de 1980, seis novos partidos foram organizados: o Partido Democrático Social (PDS), que 

sucedeu a extinta ARENA; o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) sucedeu 

o MDB; o Partido Popular (PP), o Partido dos Trabalhadores (PT); o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Pode-se dizer que a estratégia 

foi bem sucedida quando se considera que apenas 37 deputados da ARENA se filiaram a 

outros partidos que não o PDS, enquanto 79 deputados do MDB se filiaram a outros partidos. 

Em termos de distribuição de forças, o sistema contava com um partido hegemônico (PDS), 

dois partidos intermediários (PMDB e PP), e três pequenos partidos residuais (PDT, PTB, 

PT). A primeira eleição que retomou o processo de eleições diretas para cargos executivos 

aconteceu em 1982, com o retorno das eleições para governadores dos estados, além de vagas 

para o senado, a câmara de deputados e as assembléias legislativas estaduais.  

 Desenvolver uma abordagem teórica sobre a Arena e o PFL é importante para  

compreender a organização do Democratas, pois segundo Panebianco (1995), para entender a 

estrutura organizacional de um partido deve-se conhecer sua gênese. Em seu livro, o autor 

apresenta uma tipologia da ordem organizativa, que no caso de uma organização irá definir o 

grau de centralização e descentralização. A partir das regras internas de um partido é possível 

ver como controlam as decisões estratégicas, as disputas internas e como se diferenciam em 

relação às outras organizações institucionais, como empresas privadas.  Um partido, segundo 
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Panebianco (1995), é considerado forte quando as lideranças são as responsáveis pelos 

recursos, para conseqüentemente definirem as carreiras políticas. O PFL surge como um 

partido de origem interna, organizado por membros dissidentes do PDS, “o partido é criado 

com um forte tom ideológico e viciado em poder, devida a relação próxima entre membros do 

partido e cargos no Estado, entre eles, Antônio Carlos Magalhães” um dos principais nomes 

da política nacional nas décadas de 1980 e 1990. (BOLOGNESI, 2009, p.46). 

 O surgimento do PFL pode ser entendido como o resultado de uma crescente 

frustração experimentada por uma parcela de parlamentares e lideranças do partido em 

relação ao papel marginal que, historicamente, os membros do partido governista 

desempenhavam no processo do governo. A perspectiva de transição para um governo civil 

aumentou as expectativas dos membros do partido em relação a esta participação e, na mesma 

medida, alimentou tais frustrações e ansiedades quanto ao futuro político do partido. Em 

particular, eles alimentavam descontentamento com a política econômica adotada pelo 

ministro Delfim Neto e com a escolha de Paulo Maluf como candidato à presidência 

(TAROUCO, 1999, p. 28). Além disto, a campanha pelo retorno das eleições diretas 

produziram apreensões em relação à opinião pública. Na votação da emenda constitucional 

Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas em 1985, de um total de 237 deputados do 

PDS, 112 se ausentaram da votação, 57 votaram a favor e 65 votaram contra a ementa Dante 

de Oliveira, que propunha eleições diretas em 1985.  

 

Tabela 3: Resultados da Votação da Emenda Dante de Oliveira - 1984 

 

Fonte: FSP, 26/04/1984 (Apud TAROUCO, 1999, p. 29) 

 

Os resultados da eleição mostraram que 112 deputados estavam ausentes na votação, o 

que representou quase a metade do partido. O episódio aconteceu porque os políticos 

institucionalizados da época não queriam se comprometer com a opinião pública. O 
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movimento Diretas Já não obteve aprovação necessária e a escolha do sucessor ficou por 

conta do colégio eleitoral. Dois candidatos estavam na disputa, Paulo Maluf e o ministro 

Mário Andreazza, a escolha seria feita durante a convenção do partido, em setembro de 1984. 

Porém, o presidente general João Figueiredo não apoiou nenhum dos pré-candidatos, o que 

fez agravar a crise interna do PDS. Mesmo antes da convenção, um grupo de políticos do PDS 

resolveu romper com o partido e formar a Frente Liberal. Os dissidentes do PDS resolvem 

apoiar o candidato do PMDB, Governador de Minas Gerais, Tancredo Neves. Depois que a 

candidatura de Paulo Maluf foi confirmada, o grupo que apoiava Mário Andreazza resolveu 

se juntar ao partido que estava em formação. O PFL foi oficialmente criado em 1985, quando 

teve seu manifesto de fundação publicado. Em sua formação estavam presentes 5 

governadores: João Durval Carneiro (BA), Luiz Gonzaga F. Mota (CE), Hugo Napoleão (PI), 

José Agripino Maia (RN), 14 senadores e 77 deputados federais. Em particular, o partido se 

revelou forte na região Nordeste do país.  

 

 

4.2 A TRAJETÓRIA DO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL DO GOVERNO JOSÉ 

SARNEY AO GOVERNO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

 A aposta no apoio a Tancredo Neves na eleição de 1985 acabou se revelando bem 

sucedida, e os políticos abrigados no PFL foram capazes de fazer uma transição bem 

sucedida, do governo militar ao novo governo civil. De fato, juntamente com o PMDB, o PFL 

formou a base da chamada Nova República. Com a morte do presidente eleito Tancredo 

Neves, seu vice José Sarney assumiu o mandato e o PFL se tornou seu principal aliado. 

Durante o seu governo, o PFL recebeu ministérios importantes – Educação, Saúde, Minas e 

Energia. Os Ministérios das Comunicações, de Irrigação e de Ciência e Tecnologia 

permitiram ao partido se valer do acesso aos recursos do Estado em benefício próprio. Desde 

o princípio, o partido contou com uma cisão entre duas lideranças, Antônio Carlos Magalhães, 

da Bahia, e Jorge Bornhausen, de Santa Catarina (COBERLLINI, P. 163). Contudo, isto não 

prejudicou a capacidade do partido de fornecer uma base de apoio consistente ao governo 

Sarney. Em especial, o partido desempenhou um papel central na articulação do “Centrão”, o 

bloco conservador formado por 304 representantes durante a Assembléia Nacional 
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Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988. A importância do apoio 

fornecido pelo PFL ao governo José Sarney se revelou tão mais importante na medida em que 

a sua popularidade decaiu, após o fracasso do Plano Cruzado. 

 Em 1989, o PFL lançou como candidato para presidência, Aureliano Chaves, ex-vice-

presidente do Brasil (durante o mandato do general João Figueiredo). O candidato foi 

derrotado no primeiro turno da eleição, e o partido se juntou à campanha de Fernando Collor 

de Mello, no segundo turno. O candidato eleito não terminou seu mandato, contudo, acossado 

por inúmeros escândalos, ele renunciou, em meio a um processo de impeachment movido 

contra ele no Congresso Nacional. No seu lugar, assumiu o vice-presidente Itamar Franco. 

Sua posse significou, para o PFL, perda de espaço no governo, uma vez que o PMDB e o 

PSDB assumiram nele um papel mais importante como bases do governo. Por isso, em 

dezembro de 1993 o partido se afastou do governo. 

 A campanha eleitoral de 1994, contudo, apresentou para o PFL uma nova 

oportunidade para retornar ao governo, e de um modo ainda mais significativo do que antes. 

De fato, durante a própria campanha, o PFL formalizou uma aliança com o candidato do 

PSDB à presidência, Fernando Henrique Cardoso, cuja popularidade se encontrava em alta 

por conta de sua participação, como ministro da Fazenda, na execução do Plano Real, que 

proporcionou, segundo análises conservadoras, estabilidade econômica para o país. Mais do 

que simplesmente apoiar o candidato, o PFL indicou o candidato a vice-presidente, Marco 

Maciel. Do ponto de vista dos interesses do PSDB na campanha, esta aliança assumia uma 

grande importância por dois fatores principais: a capacidade do PFL de agregar votos na 

região Nordeste do país, além de tempo na televisão para a propaganda eleitoral – dado que a 

bancada parlamentar do PFL era substancialmente maior do que a do PSDB. Além disso, o 

PFL proporcionou ao governo de Fernando Henrique Cardoso um sólido apoio parlamentar, 

que lhe permitiu realizar inúmeras reformas constitucionais, incluindo aquela que possibilitou 

a sua reeleição como presidente. Não obstante, o PFL não dispusesse da maior bancada no 

Congresso em nenhum dos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso – foi ao 

PMDB que coube esta posição – a sua capacidade de agir disciplinadamente em favor dos 

interesses do governo fez dele um aliado imprescindível do governo, especialmente no 

primeiro mandato do presidente. 

 Durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002), contudo as 

relações entre o PFL e o PSDB se deterioraram. Motivado pelo contínuo crescimento de sua 

bancada e conquista de governos estaduais, o PFL julgou que era hora de abandonar o papel 
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de coadjuvante e se tornar protagonista do sistema político brasileiro. Em 1995, o partido 

lançou o projeto PFL 2000, no qual apresentou as metas do partido para o futuro. O partido 

pretendia se reorganizar para participar das disputas eleitorais com candidato próprio. 

Coerentemente com isto, em 2001, o partido lançou a pré-candidatura de Roseana Sarney à 

presidência da República. De fato, em um primeiro momento, a candidatura do PFL pareceu 

bastante promissora – muito mais do que a dos dois pré-candidatos do PSDB, Tasso Jereissati 

e José Serra. Em novembro de 2001, uma pesquisa5 realizada pelo Instituto Sensus mostrava 

que a candidata estava empatando com Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT. 

Contudo, em 2002, Roseana Sarney foi forçada a renunciar quando agentes da Polícia Federal 

invadiram o escritório de seu marido e sócio na empresa Lunus, e encontrou cerca de um 

milhão de dólares não declarados nos cofres da empresa. O afastamento do PFL e do PSDB 

contribuiu para a eleição do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva e deu início a um 

processo de decadência do PFL, o qual desencadeou uma crise de imagem partidária e uma 

diminuição de políticos eleitos no legislativo e executivo. 

 Entre o governo José Sarney e o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso o 

PFL foi o partido que mais participou do governo, contando com ministros ao longo de 17,5 

anos, contra 15 anos do PMDB, o segundo colocado (ver Tabela 4). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Informações retiradas do site JC Online. Disponível em: 
http://www2.uol.com.br/JC/_2001/1412/po1412_5.htm. Acessado em  Marco de 2011.  
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Tabela 4: Ocupação Partidária de Ministérios em Anos 

Partido Tempo no Governo % Governos 

PFL 17, 5 anos 97 S, C, I, FHC I e II 

PMDB 15 anos 83 S, I, FHC I e II 

PSDB 11 anos 61 I, FHC I e II 

PPB 10 anos 55 C, I, FHC I e II 

PTB 07 anos 38 C, I, FHC I e II 

Fonte: MENEGUELO Apud CORBELLINI, 2005). 

  

O PFL não apenas participou de ministérios ao longo deste período, mas o fez de 

modo bastante expressivo, demonstrando da capacidade de participar da base parlamentar 

destes governos. Como o demonstra a Tabela abaixo, o partido teve uma participação 

relativamente discreta no ministério durante o governo Itamar Franco, não obstante 

respondesse grosso modo por um terço de sua bancada parlamentar. Por outro lado, a 

influência do partido se tornou maior no último ano do governo Fernando Collor de Mello, 

quando ele passou a contar com 41% dos ministros. 
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Tabela 5: Proporção de Participação dos Partidos nos Ministérios x Participação na Base Parlamentar 

 

Ministérios Participação no 
Ministério 

Participação na 
base de Governo 

Correlação 

Tancredo (1985)    

PMDB 59% 74% 0,79 

PFL 32% 26% 1,28 

Sarney (1987)    

PMDB 68% 72% 0,94 

PFL 26% 27% 0,96 

Sarney (1989)    

PMDB 40% 66% 0,60 

PFL 27% 34% 0,79 

Collor (1992)    

PFL 41% 37% 1,1 

PPB 08% 16% 0,5 

PTB 08% 16% 0,5 

Bloco (PRN, PL, 
PSC, PDC) 

16% 30% 0,5 

Itamar (1992)    

PMDB 22% 36% 0,6 

PFL 16% 32% 0,5 

PSDB 16% 14% 1,2 

PTB 5% 14% 0,4 

PSB 5% 04% 1,4 

FHC (1995)    

PSDB 28% 20% 1,3 

PFL 16% 31% 0,6 
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PMDB 11% 37% 0,3 

PTB6 5% 10% 0,5 

FHC (1998)    

PSDB 25,7% 30% 1,1 

PFL 28% 25% 0,9 

PMDB 21% 10% 0,4 

PTB 8,1% 5% 0,6 

PPB 15,8% 5% 0,3 

Fonte: Meneguello, 1998; Nicolau 1996, TSE e Página Oficial da Presidência da República na 
Internet (Apud COBERLLINI, 2005) 

  

Não apenas o PFL ocupou uma boa parcela dos ministérios, como obteve ministérios 

importantes, capazes de produzir bons proventos políticos para os seus ocupantes, como o 

Ministério de Minas e Energia, que ele controlou por onze anos, o Ministério da Educação, 

que controlou por oito anos, o Ministério da Previdência e o Ministério da Comunicação (vide 

Tabela 6). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 PTB deixa de fazer parte no primeiro Governo de Fernando Henrique Cardoso. E o PPB recebe a indicação de 
um ministério.  
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Tabela 6: Ocupação de Ministérios Selecionados por Partido, Em Anos: 

 PFL PMDB PSDB 

Previdência 7,5 6 0 

Saúde 2,5 3 6 

Trabalho 1 5 0 

Educação 8 1 8 

Transporte 0 10 0 

Comunicação 6 0 8 

Minas e Energia 11 0 1,5 

Ação Social 1 0 1 

Int. Região 1,5 3,5 0 

Rec. Hídricos 4 0 0 

Fonte: Meneguello, 1998 e Página Oficial da Presidência da República na Internet.  (Apud 
COBERLLINI, 2005). 

 

 

4.3 O PFL NAS URNAS 

 

Durante o período compreendido entre o governo José Sarney e o segundo governo de 

Fernando Henrique Cardoso, o PFL se mostrou capaz de converter o seu acesso a postos no 

governo em votos e vice-versa. Consideraremos aqui dois aspectos do desempenho eleitoral 

do PFL, relativos a sua atuação nas eleições municipais, isto é, sua capacidade de eleger 

prefeitos nas diversas regiões do país e nas eleições para o Congresso Nacional. 
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4.3.1 O PFL NAS CAMPANHAS MUNICIPAIS 

 

Em 1985 o partido teve sua estréia nas urnas, nas eleições extraordinárias para prefeito 

das capitais, estâncias hidrominerais e das áreas de segurança nacional, nas quais não havia 

eleições diretas durante o regime militar. O PMDB se saiu amplamente vitorioso destas 

eleições, com 127 prefeitos eleitos entre os 201 cargos em disputa. O PFL elegeu 25 prefeitos 

e participou de coligações que resultaram em mais 16 prefeitos eleitos, um desempenho 

melhor em relação ao do PDS, que conquistou apenas 22 prefeituras. O PFL teve um maior 

número de vitórias na região nordeste, como o demonstra a seguir: 

 

Tabela 7: Distribuição de Prefeitos Eleitos pelo PFL, por região – 1985 
 

 

Fonte: TSE (APUD TAROUCO, 1999, p. 36) 

 

Nas eleições de 1988, o PFL melhorou seu desempenho eleitoral, elegeu 

aproximadamente um quarto dos prefeitos do país, e conquistou vitória em 4 capitais: Maceió 

(AL), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Cuiabá (MT). Mais uma vez o partido confirmou a 

vocação nordestina, conquistando metade das prefeituras nesta região do país.  
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Tabela 8: Distribuição dos Prefeitos Eleitos do PFL por região - 1988 

 

Fonte: TSE (APUD TAROUCO, 1999, p. 36) 

 

 Este padrão se manteve nas eleições seguintes. Em linhas gerais, o partido se manteve 

fortemente enraizado na região nordeste. Nas eleições de 1992, por exemplo, o Nordeste 

respondeu por 470 prefeituras ou quase metade das prefeituras conquistadas pelo partido – a 

Bahia, com 134 prefeituras, o Piauí, com 74 e Rio Grande do Norte, com 52. (TAROUCO, 

1999).  

 

Tabela 9: Distribuição dos Prefeitos Eleitos pelo PFL. Por REGIÃO – 1992 

 

 Fonte: FSP, 17.11.1992 e Nicolau, 1998. ( Apud TAROUCO, 1999, p. 40) 

 

Nas eleições de 1996, os resultados foram consideravelmente parecidos, embora o 

número de prefeituras conquistadas no nordeste tenha diminuído, enquanto o número de 

prefeitos eleitos no sudeste tenham aumentado. Em particular, o PFL se provou um partido 

particularmente bem sucedido na disputa de prefeitura de cidades pequenas, nas quais os 
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recursos provenientes do poder público assumiam um papel fundamental. Tal perfil de voto é 

coerente com um modelo neo-patrimonialista de representação, no qual o acesso aos recursos 

públicos se transforma em fonte de poder para o partido (COBERLLINI, 2005). 

 

 

4.3.2 A EVOLUÇÃO DA BANCADA NO CONGRESSO NACIONAL 

 

A estréia do PFL nas eleições legislativas se deu em 1986, quando o partido elegeu 

118 deputados federais e sete senadores. Embora do ponto de vista quantitativo este tenha 

sido o melhor desempenho da história do partido, o PFL conquistou aproximadamente um 

quarto das vagas em disputa. Sua importância se viu de algum modo eclipsada pelo 

desempenho extraordinário do PMDB, que favorecido pelo entusiasmo provocado pelo Plano 

Cruzado, lançado pelo presidente Sarney no mesmo ano, que ajudo a eleger os 260 deputados 

federais (mais da metade das vagas em jogo) e 38 senadores (de um total de 39). A bancada 

do PFL veio a desempenhar um papel importante na construção de uma base de 

governabilidade para o governo José Sarney e, principalmente, no que se refere à Assembléia 

Nacional Constituinte, formando parte importante do chamado “Centrão”, o bloco 

conservador à frente da Constituinte. Mais uma vez, o partido se revelou particularmente bem 

sucedido na região Nordeste do país, na qual ele conquistou metade das vagas para a Câmara. 
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Tabela 10 : Número de Parlamentares Eleitos Por Partido – 1986 

SIGLA DO PARTIDO N DE DEPUTADOS FEDERAIS % 

PMDB 260 53,4 

PFL 118 24,2 

PDS 33 6,8 

PDT 24 4,9 

PTB 17 3,5 

PT 6 1,2 

OUTROS 19 3,8 

Fonte: TSE e Nicolau, 1988. (Apud TAROUCO, 1999, p. 52) 

 

 Dos 118 deputados eleitos, 59 tinham sido eleitos pela região nordeste e 25 pela região 

sudeste. Nas eleições de 1990, o PFL diminui seu número de eleitos comparado ao pleito de 

1986. Elege somente 16, 5%, no total de 503 deputados eleitos. Nestas eleições, o número de 

partidos que participaram do processo aumentou, de 13 nas eleições de 1986 para 17 nas 

eleições de 1990. 
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Tabela 11:  Número de Parlamentares Eleitos Por Partidos – 1990 

SIGLA DO PARTIDO N DE DEPUTADOS FEDERAIS % 

PMDB 108 21,5 

PFL 83 16,5 

PDT 46 9,1 

PDS 42 8,3 

PRN 40 7,9 

PTB 38 7,5 

PSDB 38 7,5 

PT 35 6,9 

OUTROS 78 14,6 

Fonte: TSE e Nicolau, 1988. (Apud TAROUCO, 1999, p. 52) 

 

Novamente, o maior número de eleitos está concentrado na região nordeste; 50 

deputados eleitos e uma pequena parcela na região sudeste. Em 1994, o PFL mantém o 

segundo maior partido, elegendo 17,3 que representou 89 deputados eleitos. Nesta eleição, o 

PSDB passa o PDS e assume o terceiro maior partido. 
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Tabela 12: Número de Parlamentares Eleitos por Partido – 1994 

SIGLA DO PARTIDO N DE DEPUTADOS FEDERAIS % 

PMDB 107 20,8 

PFL 89 17,3 

PSDB 62 12,1 

PPR 52 10,1 

PT 49 9,5 

PP 36 7,0 

PDT 34 6,6 

PTB 31 6,0 

OUTROS 53 10,9 

Fonte: TSE (Apud TAROUCO, 1998). 

  

Neste pleito, o número de eleitos no nordeste deve um pequeno aumento, mas o 

diferencial está na região sudeste que elegeu 6 candidatos a mais comparado a última eleição. 

Já nas eleições de 1998, o PFL passa a ter o maior número de eleitos na bancada com 20,7 %, 

representando 106 deputados federais. O PSDB passa a ser o segundo colocado e o PMDB cai 

para terceiro lugar, conforme mostra a tabela abaixo. 
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Tabela 13: Número de Parlamentares Eleitos por Partido – 1998 

SIGLA DO PARTIDO N DE DEPUTADOS FEDERAIS % 

PFL 106 20,7 

PSDB 99 19,3 

PMDB 82 16,0 

PPB 60 11,7 

PT 58 11,3 

PTB 31 6,0 

PDT 25 4,9 

OUTROS 52 10,2 

Fonte: FSP, 08/11/98. (Apud TAROUCO, 1998). 

 

O diferencial desta eleição para congresso nacional está no aumento de candidatos 

eleitos na região sudeste. As tabelas também mostram o fortalecimento da legenda em outras 

regiões, por exemplo, no sudeste e no nordeste. Em 1986, o PFL elegeu 7 senadores, 

equivalente à 14% conquistando o segundo maior partido do congresso. Como mostra a tabela 

abaixo, quase todos os senadores eleitos vieram da região nordeste. Na eleição de 1986, o 

partido se consolida no cenário político nacional e junto com o PMDB formam o “Centrão”. 
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Tabela 14: Número de Senadores Eleitos , Por Partido – 1986 

SIGLA DO PARTIDO NÚMERO DE DEPUTADOS % 

PMDB 17 77,3 

PFL 7 14,6 

PDS 2 4,2 

PDT 1 2,1 

PTB 0 0,0 

PT 0 0,0 

OUTROS 0 0,0 

Fonte: TSE, NICOLAU, 1998 e FSP, 16.10.20 e 27.10.90 (apud TAROUCO, 1999) 

  

Destes 6 senadores, 6 são representantes da região nordeste e 1 da região sudeste. Nas 

outras regiões não houve nenhum eleitos. Nas eleições de 1990, o PFL aumentou seu 

desempenho no senado. O partido elegeu 8 dos 31 senadores, seu desempenho se igualou ao 

do PMDB. Nestas eleições houve um aumento no número de partidos  que participaram do 

pleito, subiu de 13 para 19, o que explica a redução de algumas agremiações na bancada, 

como o PMDB, que passou de 17 para 8. 
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Tabela 15: Número de Senadores Eleito por Partido - 1990 

SIGLA DO PARTIDO NÚMERO DE SENADORES % 

PMDB 8 25,8 

PFL 8 25,8 

PDT 1 3,2 

PDS 2 6,4 

PRN 2 6,4 

PTB 4 12,9 

PSDB 1 3,2 

PT 1 3,2 

PDC 2 6,4 

OUTROS 0 0,0 

Fonte: TSE, NICOLAU, 1998 e FSP, 16.10.20 e 27.10.90 (apud TAROUCO, 1999) 

Nesta eleição, o eleitos ficaram divididos entre a região norte e nordeste, ambas 

elegeram 3 candidatos. Centroeste e Sudeste elegeram 1 candidato e no sul não houve eleito. 

Nas eleições de 1994, o PFL novamente se manteve como segundo maior partido, elegeu 11 

senadores, que representa 63,6%. Neste pleito, o PSDB se destacou, passou a ser o terceiro 

maior partido, passa o PDS/PPR. 
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Tabela 16: Número de Senadores Eleito por Partido – 1994 

Fonte: TSE (apud TAROUCO, 1999) 

Novamente, o nordeste volta a liderar o número de eleitos, elege 7 senadores, o norte 

que havia eleito 3 no pleito anterior, elege somente 1. E o sul que não tinha nenhum 

representante no congresso, elege 1. E o sudeste continua com o mesmo número: um 

candidato eleito. Nas eleições de 1998, o PFL se torna o maior partido do congresso. Mesmo 

o número de senadores sendo menor, 5 eleitos, que representa 18,5 a bancada de deputado 

federal é de 106 deputados eleitos.  

 

 

 

SIGLA DO PARTIDO NÚMERO DE SENADORES % 

PMDB 14 25,9 

PFL 11 20,4 

PSDB 9 16,7 

PPR 2 3,7 

PT 4 7,4 

PP 4 7,4 

PDT 4 7,4 

PTB 3 5,5 

OUTROS 3 5,5 
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Tabela 17: Número de Senadores Eleito por Partido – 1998 

SIGLA DO PARTIDO NÚMERO DE SENADORES % 

PMDB 14 25,9 

PFL 11 20,4 

PSDB 9 16,7 

PPR 2 3,7 

PT 4 7,4 

PP 4 7,4 

PDT 4 7,4 

PTB 3 5,5 

OUTROS 3 5,5 

Fonte: FSP, 08/11/98 (apud TAROUCO, 1999) 

O PFL, em 1986, elegeu menos candidatos dos que os pleitos de 1990 e 1994. O ano 

de 1990 foi excepcional, quando elegeram 8 senadores. Na eleição de 1998, o partido volta a 

regredir, passa a eleger um candidato no norte e sul, e somente três candidatos na região 

nordeste. 

O partido teve um número alto de deputados eleitos em 1986. Porém, este número caiu 

nas eleições de 1990 e se recupera nas eleições de 1994, e volta a aumentar nas eleições de 

1990. Em 1994 e 1998, no entanto, este número volta a cair.  

 O PFL queria apagar a sua imagem de partido ligado à feições regionais. Para isso, foi 

necessária uma reorganização interna para apagar essa preocupação, que foi inclusive 

registrada em reunião. Na arena eleitoral, o nordeste é visto como o território de caça do PFL, 

pois é o lugar onde o partido possui controle entre as bases, principalmente porque impera 

uma relação clientelista com o eleitor de baixo poder aquisitivo. Nas eleições de 1986, 50% 

da bancada era do nordeste, em 1990 passa para 60%, em 1994 este número cai para 57% 

(COBERLLINI, 2005; TAROUCO, 1999).  
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  O motivo de sucesso é decorrente do seu desempenho eleitoral e da participação em 

quase todos os governos desde sua fundação. Deve-se ressaltar que os motivos de sucesso 

compreendem uma herança do PDS. O PFL teve seus momentos de crise. A primeira foi 

durante as eleições para o congresso em 1986, a agremiação enfraquece sua popularidade, um 

dos motivos foi a ligação com o governo Sarney e a implantação do Plano Cruzado. O outro 

momento foi a crise entre o PFL e o governo Fernando Henrique, no seu segundo mandado, 

com a redução de cadeiras ministeriais. 

Nas eleições de 1990, o PFL diminui seu número de eleitos comparado ao pleito de 

1986. Elege somente 16, 5%, no total de 503 deputados. Nestas eleições, o número de 

partidos que participaram do processo aumentou, de 13 nas eleições de 1986 para 17 nas 

eleições de 1990. 

Em resumo, nas eleições de 1986, o PFL teve sucesso, diferente do que aconteceu nas 

eleições de 1990 e de 1994 para o cargo de deputado federal. Nos resultados para senador 

houve um aumento de eleitos que caiu temporariamente, mas que se recuperou em 2002. 

Concluímos que para deputado federal, o PFL teve um declínio nas eleições de 1990 e 96, 

recuperando-se nas eleições de 1998, depois caindo nas eleições de 2002 e 2006. Nas eleições 

de 2010, como Democratas, o número despenca, fragilizando ainda mais o partido, que ainda 

encontra-se em oposição, já que seu principal opositor – o PT, vence novamente as eleições 

para a presidência da república.  

O PFL, por estar ligado a base governista, até a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, 

teve um sucesso mais rápido que o PT. Isso deve-se ao fato do PFL já ter possuído cargos, ele 

manteve um poder deste a arena, e este só foi rompido na metade do segundo mandato de 

Fernando Henrique Cardoso pela base governista formada por Antônio Carlos Magalhães. 

Neste momento, o partido tinha plano de ser o maior partido do país, nesta época, Antônio 

Carlos Magalhães e Luis Eduardo Magalhães comandavam o congresso. Além disso, Antônio 

Carlos Magalhães tinha uma grande conversão de poder regional e nacional. 

 Na eleição de 2002, o país teve uma mudança na política brasileira, pois o principal 

antagonista político do PFL, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência. Desde a 

eleição de Lula que o PFL, junto com o PSDB, passou a ser oposição ao governo petista. 

Além da oposição, o partido também viu o número de eleitos despencarem nas últimas 

eleições. Em 1986 foram 118 deputados eleitos, em 1990 caiu para 83 deputados, em 1994 

consegue aumentar para 89. Em 1998, o PFL elegeu 106 deputados federais, em 2002 este 
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número caiu para 84 e em 2006 para 65, e nas últimas eleições, em 2010, foi reduzido a 43 

deputados eleitos. O número de senadores também teve um declínio, em 1986 foram 7, em 

1990 aumentou para 8, em 1994 conquistou 11 cadeiras, em 1998 foram 5, em 2002 foram 14 

senadores eleitos, em 2006 foram 6 e em 2010, como democratas, caiu para 2 senadores7. 

Com a posse de Lula, o PFL se mantém como porta-voz da oposição, acontece uma 

reorganização partidária, momento em que nasce o Partido Democratas (DEM).  

 O DEM, no ano de 2007 utilizou a propaganda partidária gratuita (PPG)  para 

posicionar a nova legenda, enfatizando a nova identidade que estão deixando de ser PFL para 

virar Democratas. O método de gestão foi o elemento que contribuiu para a formação da 

identidade partidária apresentada nos programas partidários veiculados nas mídias massivas. 

Conforme a pesquisa de Tenório (2011, p. 8), apresentar elementos sobre a estrutura do 

partido e os métodos de gestão são peças fundamentais para falar de identidade partidária, 

uma vez que a primeira fala diretamente sobre ele, e a segunda específica “um jeito democrata 

de governar”. Os programas temáticos são os que mais explicam a posição do partido frente a 

sua ideologia. Conforme fala o pesquisador, no caso pefelista, o PPG foi uma oportunidade de 

mediação da nova legenda com a sociedade civil, “indicando suas lideranças, orientações e 

prioridades políticas” (p. 14).  

 A pesquisa de Tenório mostra que a estrutura do partido é um objeto utilizado no 

PPG, o que vai ao encontro desta tese que defende a hipótese de que o site do partido é um 

lugar de fala, um lugar de mediação do partido com seus diversos públicos (simpatizantes, 

militantes, jornalista e políticos). 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Os dados referentes as eleições de 1986, 1990, 1994 e 1996 foram apresentados na pesquisa de Tarouco (1999). 
Já os dados das eleições de 2002, 2006, 2010 foram retirados dos sites Uol. Disponível em: 
http://eleicoes.uol.com.br/2010/raio-x/deputados-federais-eleitos/composicao-congresso. Acessado em: 01 Nov 
2010. 
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4.4 A CRISE DO PFL E O SURGIMENTO DO DEM 

  

 O Partido Democratas (DEM) atualmente vivencia um crise de identidade partidária 

em virtude do nepotismo que impera em sua estrutura interna. Para entender sua trajetória foi 

necessário descrever a sua origem, partido oriundo da transição democrática (PDS), ligado ao 

regime militar (ARENA), levou políticos a permanecer no governo até 2002.  

 O PFL nasceu e evolui como um partido forte, por estar ligado ao governo. Com a 

vitória de Lula, em 2002, o partido entra em um momento de crise que vem se aprofundado a 

cada eleição, principalmente com a reeleição de Lula em 2006, o que faz com que o PFL crie 

um novo partido: o democratas. Estratégia que não foi bem sucedida, mesmo com uma nova 

identidade partidária, a crise continua, principalmente com a vitória de Dilma Rousseff, 

candidata sucessora do presidente Lula. 

  Um partido que em sua trajetória apresentava-se como forte e moderno no sistema 

partidário brasileiro, o qual teve uma representação direta no governo até 2002. A crise é 

oriunda de uma fase em que vive um dilema: ser o maior líder no executivo. O PFL se 

reinventa e cria um partido com uma nova identidade: O Democratas.   O DEM foi criado em 

2007, como estratégia para reestruturar um partido que estava se desestruturando a cada 

eleição, principalmente com a reeleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para isso, as 

principais lideranças resolveram reconfigurar à identidade e colocaram no comando os 

herdeiros políticos.  

 A fragilidade do DEM aumentou com o segundo turno das eleições de 2010,  brigas 

internas entre algumas lideranças abalaram a imagem do Partido. Rodrigo Maia8 ex-

presidente da sigla, afirma que após a derrota de Serra, o então Prefeito de São Paulo Gilberto 

Kassab, queria fazer uma fusão do DEM com o PMDB. Maia comentou que Kassab falou : 

“O PMDB só tem político velho, rapidamente a gente toma o poder”.  O comentário de 

Kassab fez gerar uma crise interna que se estendeu até o dia da convenção do partido, em 

março de 2011. Para o prefeito, a sigla DEM não estava tendo força política, a cada eleição o 

número de eleitos tanto para câmara federal quanto para o senado estava diminuindo. 

 A eleição do senador José Agripino (RN) para a presidência do Democratas foi uma 

estratégia para salvar o partido, com a saída de Kassab, outros políticos aliados ao prefeito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/poderonline/tag/rodrigo-maia/ Acessado em: abril de 2011. 
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deixaram a sigla, como o ex-deputado federal Índio da Costa; Raimundo Colombo, 

governador de Santa Catarina; a senadora Kátia Abreu (TO); Deputado Federal Irajá Abreu 

(TO). 

 Os pessedistas conseguiram com rapidez o registro da justiça. Em outrubro de 2011 já 

eram o quarto maior partido da bancada. No UOL notícias, dois cientistas políticos falam do 

enfraquecimento do DEM9: Claúdio Couto acredita que o “O PSD consolida ainda mais o 

enfraquecimento do DEM. Para sobreviver, deve procurar ganhar um pouco mais de 

consistência, mas não tem muita escapatória. O DEM deve seguir rumo ao desaparecimento.”  

  

 Para Fernando Abrúcio:  

O DEM entra em uma crise gigantesca. Deve escolher ser um partido menor, 
com  um perfil mais liberal à direita, um partido de nicho. Essa é a opção 
que cabe ao DEM. Do ponto de vista regional, esse perfil é difícil de 
emplacar. Tende a ter mais votos nos centros urbanos, onde há uma classe 
média mais conservadora. O DEM precisa buscar uma identidade, pelo 
menos no curto prazo, para depois tentar crescer um pouco mais.  

 
 A criação do novo partido rendeu muitas análises. Cientistas políticos chamam o PSD 

de um PMDB repaginado10. Gilberto Kassab afirma que o partido não irá apoiar e nem 

compor a base de oposição.  O PSD foi criado em março de 2011, pelo prefeito de São 

Paulo, Gilberto Kassab; Afif Domingues, vice-governador de São Paulo e pela senadora Kátia 

(TO). Durante os primeiros seis meses recolheu mais de 500 mil assinaturas, cerca de 50 

deputados federais e alguns senadores se aliaram ao novo partido, fazendo este se tornar o 

quarto maior partido. Em entrevista ao UOL notícias, Nobre acredita que PSD queria ser uma 

dissidência do DEM, já que se sentiam isolados, pois o partido era comandado pelos herdeiros 

dos “caciques” com AM Neto e Rodrigo Maia.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/politica/2011/10/02/efeito-psd-veja-o-impacto-que-o-novo-partido-
causara-nas-principais-siglas-do-pais.jhtm.  Acessado em: 02/10/2010.   
10Disponível em: http://noticias.uol.com.br/politica/2011/10/02/psd-nao-passa-de-um-pmdb-repaginado-avaliam-
cientistas-politicos.jhtm Acessado em: 02/10/2010.   
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4.5 A ORIGEM DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

 

 Entre os partidos brasileiros atuais, nenhum outro recebeu tanta atenção do meio 

acadêmico quanto o PT. De fato, há várias razões para isto. Em boa medida, o PT atendeu a 

muitas das expectativas difundidas no meio acadêmico acerca do que um partido deveria ser: 

um partido de massas, com perfil à esquerda e origem extra-parlamentar, com sólidas bases 

no movimento operário (LEAL, 2005; AMARAL, 2010; RIBEIRO, 2010). Além disso, o 

partido se provou muito bem sucedido: ao longo das diversas eleições ele aumentou 

sistematicamente a sua representação parlamentar (SAMUELS, 2004), se transformou na 

legenda dotada de maior popularidade do país (BRAGA, 2011) e, em 2002 conquistou a 

presidência do país – com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva – que manteve o cargo nas 

duas eleições seguintes (em 2006, com a reeleição de Lula e, em 2010, com a eleição de 

Dilma Rousseff). 

 Desde o seu surgimento, em 1979, o PT se confrontou com diferentes tipos de 

desafios, o que de algum modo se refletiu em ciclos de pesquisas sobre ele. Segundo Leal 

(2005), as primeiras investigações apresentaram debates sobre os primeiros passos do partido, 

momento em que o PT não tinha se tornado um partido eleitoralmente significativo. Outro 

enfoque foram os desafios de um partido de esquerda disputar as eleições. Sendo assim, um 

vasto número de trabalhos relatavam os primeiros anos de construção do partido, deram 

ênfase a democracia que representava uma novidade e também diferenciavam o PT dos 

partidos comunistas. Durante a trajetória, a política de aliança era um ponto dominante, pois o 

partido nos seus primeiros anos recusava-se ampliar a aliança com outras agremiações. Outra 

vertente foi a nacionalização do PT nos estados, as pesquisas não se limitaram somente as 

regiões ricas e industrializadas.  Os primeiros governos petistas, como a primeira prefeitura 

conquistada, em 1982, em Diadema; as administrações petistas na cidade de Porto Alegre, em 

1998, com a implantação do Orçamento participativo; a eleição de Luiza Erundina para 

prefeitura de São Paulo, estes foram considerados marcos de crescimento do partido.  

 Outra linha de estudo foi a transformação do partido e a crise de identidade. Com o 

sucesso do PT, começaram-se as discussões sobre o rumo que estava tomando. Os mandatos 

do presidente Lula e as diversas campanhas políticas fizeram com que os aspectos partidários 

se alterassem e assim desencadeassem alguns conflitos internos. Por fim, a degeneração do 
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PT foi outro marco nas pesquisas acadêmicas, pois o partido abandonou sua proposta 

revolucionária e o seu discurso democrático. Para muito, o PT estava se tornando autoritário. 

 Nesta tese pretendemos explorar alguns aspectos relativos à origem e à evolução do 

PT como partido político, de uma perspectiva organizacional. Para tal, estruturamos nossa 

análise em quatro partes. A primeira diz respeito à origem do partido e abrange o período até 

1982, quando ele disputou as suas primeiras eleições. A segunda dá conta da evolução do 

partido ao longo da década de 1980, entre as eleições de 1982 e a eleição presidencial de 

1989, quando Lula se transformou em uma figura nacional. A terceira cobre o período entre 

esta eleição e a de 2002, quando, depois de mais duas tentativas frustradas, Lula finalmente 

chegou à presidência. Nesta época o partido começa a crescer, conquistando várias prefeituras 

de capitais,  governos de Estados e também aumentou significativamente a sua base 

parlamentar. A quarta parte, enfim, engloba o período em que o PT esteve à frente da 

presidência. 

 

 

4.5.1 OS PRIMEIROS PASSOS PARA A FORMAÇÃO DO PT ATÉ 1982  

 

 Juntamente com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), o Partido Trabalhista Brasileiro – ainda existentes – e o 

Partido Democrático Social (PDS), que sofreu inúmeras reorganizações partidárias até se 

transformar no atual Partido Progressista (PP) – o PT faz parte da primeira geração de 

partidos surgidos a partir da lei 6.767 de 20 de dezembro de 1979, a qual extinguiu os dois 

partidos até então existentes, criados compulsoriamente pelo regime militar, a Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 

Diferentemente dos demais partidos, cuja origem está fortemente relacionada a lideranças 

políticas e parlamentares, a formação do PT tem origem no novo movimento sindical que 

eclodiu na região do ABC paulista em 1978. 

 Desde a instauração do regime militar em 1964, o movimento sindical havia se 

tornado bastante frágil, em decorrência da política de perseguição – líderes sindicais foram 

cassados e presos. Em decorrência disto, os sindicatos se viram limitados à função de prestar 

serviços assistencialistas aos seus filiados. Estes acontecimentos levaram os trabalhadores a 



! 93!

perder “o seu mais poderoso instrumento de luta: o direito de greve” (MENEGUELLO, 1989, 

p. 44). Desta forma, as greves que eclodiram no país entre 1978 e 1980 representaram uma 

nova tendência do movimento sindical. A greve de 1978, em particular, teve uma grande 

importância para os trabalhadores brasileiros, visto que ela proporcionou um debate de uma 

regulamentação trabalhista, possibilitando que houvesse reajuste salarial para os trabalhadores 

das 30 empresas metalúrgicas. As outras greves ajudaram para que o novo sindicalismo 

desenvolvesse força política. Além do novo sindicalismo, outra tendência também tinha força: 

a unidade sindical. No processo de redemocratização política, o novo sindicalismo redefiniu 

suas estratégias com o intuito de tomar parte mais ativamente da arena política e lutar pela 

redemocratização do país 

.           Não obstante sua base entre os sindicatos operários, os primeiros documentos do 

partido já indicavam que ele contaria com a participação de intelectuais e outros trabalhadores 

assalariados. A principal fonte de mobilização para a criação do PT foram os estados do 

sudeste e do sul, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul. Desde o princípio Lula, o 

presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Diadema, se tornou 

a principal referência do partido. Em uma reunião que contou com a participação de Fernando 

Henrique Cardoso e Almino Afonso, ex-lideranças do MDB, foi acertada a participação de 

políticos na criação do novo partido. O PT foi oficialmente fundado em 10 de fevereiro de 

1980, no colégio Sion em São Paulo, contando com a presença de 750 líderes e 14 

parlamentares do MDB. Desde a sua formação, o PT paulista contou com um grupo de 

sindicalistas que participava desde a formação do partido. Este grupo era majoritário, possuía 

cerca de metade dos membros do partido. O restante era divido em membros de agremiações 

de esquerda 25% de grupo de esquerda, 13% parlamentares, 12% movimentos parlamentares. 

(MENEGUELLO, 1980) 

Embora estruturado com base na Lei Orgânica de Partidos Políticos (LOPP) em vigor, 

o PT adotou uma estrutura organizacional diferente do formato padrão estabelecido por ela. 

Para além dos Diretórios Municipais, o partido implantou núcleos de base concebidos como 

espaços para a militância e também para a educação política dos filiados, além de servir como 

meios para reforçar a ligação entre o partido e a sociedade civil.  Também em outros níveis da 

sua organização, o PT adotou um modelo mais complexo do que os demais, que envolvia a 

criação de secretarias sindicais, de movimentos sociais, agrária, estudantil, cultural e de 

formação política em suas seções estaduais e na Comissão Executiva Nacional (CEN). Este 

aparato estrutural contava com uma dinâmica de intensa participação interna que não se 
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resumia somente a períodos eleitorais. Segundo Ribeiro (2010), a vida partidária ativa só foi 

possível pela forte articulação orgânica, que definia as atribuições e os lugares exatos das 

instâncias no organograma do partido. “Essa forte articulação estrutural permite a 

centralização nacional dos processos, outra singularidade do PT no quadro partidário 

brasileiro” (p.75). 

Outro elemento importante da organização do PT diz respeito ao modo como ele 

 institucionalizou o papel das facções – ou tendências – no interior do partido. Que serão 

aprofundados no sub-capítulo 4.7.3. 

 

 

4.6 De 1982 A 1989 

 

 Este período é marcado pelo crescimento do PT em eleições municipais, estaduais e na 

banca federal.  

 

 

4.6.1 A EVOLUÇÃO NA BANCADA 

 

 Em setembro de 1981, o PT tinha 5 deputados federais e 27 vereadores em nível 

municipal. Em 1982, o partido participa das eleições e elege 8 deputados federais. O que 

equivale a 1,67 % das vagas.  
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Tabela 18 : As Primeiras Cadeiras na Câmara Federal 

Ano Cadeiras Percentual Região Nº de Deputados 

Norte - 

Nordeste - 

Centrooeste - 

Sul - 

1982 8 1,67% 

Suldeste 2 

Norte - 

Nordeste - 

Centrooeste - 

Sul 2 

1986 16 3,28 

Suldeste 14 

Fonte: Wikipédia e TSE 

  

A tabela acima mostra que O PT começou a crescer como partido a partir das eleições 

para deputado federal de 1986 que foram 16 eleitos, sendo que 14 do região sudestes e dois do 

sul. 
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4.6.2 A CONQUISTA NO GOVERNO 

 

 As primeiras conquistas de governo começaram com a prefeitura de Diadema, em 

1982, com Júlio Assis. Em 1985, o PT ganhar a primeira prefeitura de capital: Fortaleza. A 

cidade passa a ser comandada pela petista Maria Luiza Fontenele. Mas, o marco de 

crescimento do partido foi a vitória de Luiza Erundina, nas eleições de 1988, para a prefeitura 

de São Paulo. Outras duas prefeituras de capitais também foram conquistadas pelo partido: 

Porto Alegre, com Olívio Dutra e Vitória, com Vitor Buaiz. Duas cidades de São Paulo 

também tiveram representantes do PT: São Bernardo do Campo, Mauricio Soares e 

Campinas, Jacó Bittar.   

Tabela 19 : As primeiras Prefeitura Petistas 

Eleição Cidade Candidato 

1982 Diadema Júlio Assis 

1985 Fortaleza Maria Luiza Fontenele 

1988 São Paulo Luiza Erundina 

1988 Porto Alegre Olívio Dutra 

1988 Vitória Vitor Buaiz 

 

 O governo de Olívio Dutra foi referência para os estudos acadêmicos, pois o seu 

governo implantou em 1989 o Orçamento Participativo (OP), um mecanismo de democracia 

participativa em que a população poderia ajudar nas escolhas do orçamento público. O ano de 

89 também foi um marco para o PT, Lula teve um ótimo desempenho eleitoral na campanha 

presidencial indo para o segundo turno com Collor de Melo. 
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4.6.3 AS RELAÇÕES INTERNAS 

  

Em 1982 começa a fase de institucionalização do partido, movimento para realizar o 

registro oficial, pois o PT desprendeu mais tempo nas lutas internas do que em sua 

consolidação. Um dos princípios divulgados no nascimento do novo partido é que este deveria 

respeitar “o direito a fração e as tendências, ressaltando que as inscrições serão individuais” 

(RIBEIRO, 2010, p186). 

 A formação efetiva do partido começou a partir da implantação dos núcleos, antes da 

criação dos diretórios. Os núcleos foram importantes para os primeiros anos do partido, 

principalmente para cumprir a legislação, como também para a filiação de eleitores para poder 

formar os diretórios municipais. São Paulo era o Estado com maior número de núcleos. Com 

as divisões dos cargos, houve uma dispersão na zona de incerteza, uma perda de coalizão no 

núcleo dirigente. Quanto menos coeso se torna o núcleo, mais precário era o equilíbrio entre 

as posições dos membros.  Após a formação dos diretórios, o partido se estruturou a partir de 

facções (tendência). Facção é um grupo que pode ser identificado dentro do partido, porém 

toda a facção pode se separar do partido, pois no sistema político as facções têm poder 

político (LACERDA, 2002). O partido se estruturou em tendências, ou seja, facções formadas 

por um grupo de filiados. Para a formação da tendência era necessário submeter o programa e 

a resolução ao partido para a aprovação. A abordagem sobre as tendências (facções) serão 

tratadas de forma simplista, destacando que o mais importante da formação está concentrado 

no poder em torno de uma tendência dominante.   

 A internacionalização era um elemento discutido dentro das correntes, o alvo eram as 

linhas trotskistas, bastantes atuantes e organizadas. As tendências se formaram da seguinte 

forma: A Articulação dos 113 (surgida a partir do grupo dos 113), composta por sindicalistas, 

intelectuais e personalidades políticas, a tendência se reuniu em torno de Lula. O manifesto 

dos 113 marcou o surgimento da corrente, tinha como objetivo defender a classe trabalhadora 

e transformar o PT em um partido estratégico. A articulação se caracterizou como “uma 

espécie de governabilidade do PT” foi uma corrente que tinha uma estrutura organizativa 

própria, era vista como um grande centro petista, os sindicalistas eram presenças forte 

(LACERDA,2002, RIBEIRO, 2010). As tendências Trotskistas eram a Convergência 

Socialista (CS), a Causa Operária (CO) e O Trabalho (OT). A CS e a OT foram consideradas 

ambíguas, porém A CS e a OT foram aceitas depois das adaptações solicitadas. Já,  o CO teve 
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o pedido indeferido. O Partido Revolucionário Comunista (PRC) também foi um grupo 

problemático.  

 A fundação da articulação em 1983 marcou a primeira coalizão dominante dentro da 

história petista. As tendências de esquerda se reuniram em três chapas para combater a 

Articulação e garantir sua presença junto ao Diretório Nacional. As vagas eram dividas 

conforme o peso de cada chapa. A chapa liderada por José Genuino era a Luta Socialista; e a 

liderada pelo Deputado Eduardo Jorge era a VS, formada por dissidentes da Articulação.  

 Em 1983, no 5º encontro municipal, a Articulação, principal corrente de 1985 a 1993, 

tenta extinguir as tendências e organizações que não reconheciam a estratégia do PT, 

principalmente aquelas que tinham comportamento autônomo dentro e fora do partido, pois 

algumas destas tinham nomes de partidos.  

 Neste mesmo ano é fundada a CUT, em São Bernardo do Campo, no Estado de São 

Paulo. A Central Única dos Trabalhadores é considerada a maior central sindical brasileira. 

No PT, os sindicalistas eram privilegiados na estrutura, somente a este setor era permitido o 

envio de representantes aos encontros estaduais, era uma estratégia para incentivar a 

participação do movimento ao partido, já que estava sendo estruturada a CUT (Central Única 

dos Trabalhadores) e havia a possibilidade de muitos filiados perderem o interesse pelo 

partido.  

 Para o funcionamento do partido, o PT colocou como obrigatório desde seu primeiro 

estatuto, em 1980, a contribuição do seu filiado. O CEN estipulou o valor de um cafezinho 

como referência de contribuição mínima mensal, isto teve validade até 1988, depois, o valor 

foi corrigido para 1% do salário mensal do filiado. Isto foi mantido no estatuto de 2001, 

somente para o filiado que ganhasse até 6 salários mínimos, para os demais foi implantado 

duas faixas de contribuição. Os parlamentares do partido também eram obrigados a pagar 

40% do rendimento líquido. Depois passou para 30 % e, em, 1995 os parlamentares da 

articulação conseguiram reduzir para 15%. 
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4.7 A TRAJETÓRIA DO PT: DE 89 A 2002 

 

 O aumento significativo da banca federal durante as eleições de 1990, 1994, 1998 e a 

vitória de Lula nas eleições de 2002 retratam o crescimento de um partido que evoluiu a cada 

pleito. 

 

 

4.7.1 A EVOLUÇÃO DA BANCADA 

 

 O crescimento do partido nos anos 90 começa com essas eleições, na qual foram 35 

deputados federais. No pleito de 1994, o número aumentou para 49, em 1998 subiu para 58.  

 

Tabela 20: Deputados Federais 

Ano  Cadeiras Percentual 

1990 35 6,95% 

1994 49 9,55% 

1998 58 11,30% 

  

A tabela mostra que o partido foi crescendo a cada pleito. A cada ano o partido 

conquistava a confiança dos eleitores. 

 Nas eleições dos anos 90, o partido não conquistou muitas cadeiras no senado. Nas 

eleições de 1990, Eduardo Suplicy foi eleito pelo PT de São Paulo. Nas eleições de 1994, 

Marina Silva foi eleita pelo PT do Acre. Em 1998, houve um aumento para 3 senadores; Tião 

Viana, Acre; Heloisa Helena, Alagoas e a reeleição de Eduardo Suplicy, São Paulo.  
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4.7.2 CONQUISTAS DE GOVERNO 

 

 Nas eleições municipais de 1992, o PT elege Patrus Ananias, em Belo Horizonte; 

Darcy Accorsy, em Goiânia; Tarso Genro, em Porto Alegre; Jorge Viana, Rio Branco.    Nas 

eleições de 1994, o PT começa a sua conquista nos governos estaduais, elegeu  Cristovam 

Buarque, no Distrito Federal e Vitor Buaiz, no Espírito Santo. Em 1996, duas prefeituras de 

grandes cidades foram conquistadas, a reeleição do PT pelo terceiro mandato em Porto 

Alegre, com Raul Pont e Edmilson Rodrigues, em Belém, Pará. Nas eleições de 1998, o 

partido elege os governadores, Jorge Viana, do Acre; Zeca do PT, no Mato Grosso do Sul.  

 

 

4.7.3 RELAÇÕES INTERNAS 

 

 Os encontros dos partidos eram bastante representativos, a participação dos 

parlamentares eram restritas para que houvesse uma maior participação da base,  liderada 

pelos delegados, representantes dos filiados. O diretório tinha poder de escolher os membros 

da executiva, menos o presidente que era eleito. Nos anos 90, começou a luta para a reforma 

das regras internas, depois de dez anos de discussão o diretório nacional aprova um novo 

estatuto que foi reprovado no encontro nacional.  

  No ano de 1990, 10 grupos foram registrados como tendências: Articulação, a CS, a 

DS (Democracia Socialista), a FS (Força Socialista), Luta pelo Socialismo, a TM (Movimento 

por um Tendência Marxista, OT, VS (Vertente Socialista), Voz Proletária e Nova esquerda 

(ex- PRC). Em 1991, houve uma tentativa para normatizar as tendências no 1º congresso. A 

Articulação em conjunto com os membros que apoiavam a tese por um projeto para o Brasil, 

composta pelos militantes da VS e Nova Esquerda queriam que as tendências virassem grupos 

provisórios para serem constituídos e diluídos nas eleições internas. A ala da esquerda da 

Articulação (futura AE) não concordaram com a proposta, sendo assim se juntaram com as 

correntes de esquerda, como a DS, FS e TM , em conjunto apoiavam uma emenda a favor das 

tendências. Esta ganhou com uma margem pequena e recomendava que as reuniões das 

tendências acontecessem somente nos espaços partidários. Foi proibida a participação das 
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correntes em espaços estrangeiros. Para o militante participar de cargos do partido era 

obrigatório a participação em uma tendência. Algumas divergências entre as correntes 

marcaram a expulsão da tendência Convergência Socialista, em 1992, os integrantes se 

juntaram com o Partido da Frente Socialista e fundaram o PSTU. 

 No 8º encontro do partido, em 1993, algumas tensões levam a cisão da Articulação. 

Neste, o quadro das facções acabam se formando da seguinte forma: 1) Na Luta PT – mais a 

esquerda do partido, tinha chapa própria no encontro de 1993 e em 1995 fazia composição 

com a chapa Socialismo e Democracia. Acaba se extinguindo depois de 1995. 2) Democracia 

Socialista (DS) - sua origem trotskista tentou fazer do PT um partido revolucionário e 

estratégico na luta pelo socialismo, em 1993, integrou-se a chapa Uma Opção de Esquerda, 

junto com a Articulação de Esquerda e grupos regionais. Já, em 1995 e 1997 fez composição 

com as chapas Socialismo e Democracia e Luta Socialista, em 1999 tinha uma chapa única, 

intitulada: nosso tempo. 3) Articulação de Esquerda – Grupo formado por dissidentes da 

corrente majoritária, queriam compor uma nova hegemonia no partido, a principal facção da 

chapa era conhecida como Uma Opção de Esquerda. Em 1995, fizeram composição com a 

chapa Socialismo e Democracia, os setores e grupos ligados ao presidente interino do PT, Rui 

Falcão, fizeram composição a ala mais direita. Em 1999, integraram-se a chapa Socialismo ou 

Barbarie. 4) Articulação Unidade na Luta – setor que agrega políticos mais conhecidos do PT, 

que fizeram composição no núcleo dirigente da antiga Articulação, possui uma aliança com a 

corrente Democracia Radical; 5) Democracia Radical – Situada à direita do partido, originária 

das tendências Nova Esquerda e Tendência Socialista que existiram entre as décadas de 80 

para 90. (LACERDA, 2002; RIBEIRO, 2010). 

Nas eleições de 1993, 1997 e 1999, as correntes à esquerda eram bastante reservadas 

em relação à escolha de partidos para coligação, diferente, as correntes à direita tinham 

divergências, pois o objetivo era fazer o partido chegar ao poder, para isso seria interessantes 

o PT se coligar com partidos da direita como o PMDB, PSDB. 
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 Porém, ao longo do tempo os objetivos ideológicos podem mudar dependendo dos 

dilemas e conflitos dos quais as organizações se deparam durante os ambientes competitivos 

externos. Foi o que aconteceu com o PT após alguns anos. A mudança de ideologia fez com 

que algumas correntes não concordassem mais com a nova proposta do partido, sendo assim, 

acabaram fundando outro partido, por exemplo, o PSTU, que se formou com dissidentes da 

Convergência Socialista e o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). 

 Em 1995 é definida uma nova Lei de Partidos Políticos (LPP) que dava abertura para 

o partido determinar a própria organização, a estrutura interna e o funcionamento. Além disso, 

a Lei obrigava a filiação de um ano no partido para poder participar de uma eleição. O PT não 

seguia as regra da LPP, desde a sua fundação ele já havia construído sua própria estrutura e 

organização. No mesmo ano, o PT estava com problemas organizativos e necessitava 

reorganizar os filiados, pois um partido de massa precisa que seus filiados sejam localizáveis. 

O que dificultava o aumento de filiados não era a proposta política do partido, mas sim 

recursos financeiros para realizar campanhas. (AMARAL, 2011)   

 Outra zona de incerteza do partido era a comunicação interna. Para distribuir incentivo 

em qualquer coalizão dominante é necessário controlar a forma de distribuição de informação. 

Um meio de comunicação próprio significa uma autonomia ao partido, pois a falta deste pode 

acarretar uma dependência estatal para efetuar a comunicação. O Estado é responsável por 

intermediar a comunicação entre o partido e o eleitor. O PT tem os órgãos independentes de 

mediação, entre os anos 80 e 90, os jornais, Em tempo, da Democracia Socialista e O 

Trabalho, da corrente homônima. Em 1993, a Articulação de Esquerda lança o página 13. 

Porém, o primeiro jornal foi lançado em 1992, chamado de Jornal dos Trabalhadores, era 

distribuído quinzenalmente, a diferentes opiniões. O PT queria um veículo que atingisse 

diretamente o militante, uma comunicação interna, então criam o Boletim Nacional. Já que o 

Jornal dos trabalhadores era possível encontrar nas bancas. Por dificuldades financeiras, não 

foi possível a produção dos dois jornais, então O jornal dos Trabalhadores é extinto e o 

Boletim Nacional acaba herdando os assinantes. Em 1996, o Diretório Nacional lança o PT 

Notícias. Ele deixa de ser semanário e passa a ter uma veiculação irregular. A comunicação 

interna do partido só passou a ser centralizada e fortalecida com o avanço das tecnologias da 

comunicação e da informação. O PT investiu em um portal do partido e na criação de uma 

rede intranet para comunicação interna para circulação de documentos e informações para os 

membros do partido e para interligar os diretórios municipais e regionais. (RIBEIRO, 2010) 
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 Apesar das transformações nos anos 90, o partido ainda continua com o seu objetivo 

de atrair filiados e manter o vínculo com a sociedade civil. (SAMUELS, 2004). Nesta década, 

o PT tinha força nos Estados do sul e do sudeste, nos outros anos ocorreu um aumento no 

norte, nordeste e centro-oeste. Em resumo, o PT se estruturou em uma concepção de bases, 

mas se torna governo somente nas eleições de 2002, quando o partido redefine suas alianças. 

 

4.8 DA PRIMEIRA VITÓRIA PARA A PRESIDÊNCIA ATÉ OS DIAS DE HOJE 

 

4.8.1 EVOLUÇÃO DA BANCADA 

 

 As eleições de 2002 representaram em um aumento significativo de deputados, foram 

91 eleitos. Cabe ressaltar que em 2003 os deputados Luciana Genro (RS) e João Batista (PA) 

e a senadora Heloisa Helena (AL) foram expulsos do partido por não concordarem com o 

rumo em que o PT estava tomado. 

 Nas eleições de 2006 houve uma queda no número de eleitos, foram 83 deputados. 

Porém, o PT foi o partido que mais elegeu deputados. Em 2010, este número aumenta para 88 

deputados. 

Tabela 21: Deputados Federais Eleitos 

Ano  Cadeiras Percentual 

2002 91 17,73% 

2006 83 16,17% 
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Tabela 22: Deputados Federais Eleitos - 2010 

Ano Cadeiras Percentual Região Nº de Deputados 

Norte 20 

Nordeste 16 

Centrooeste 7 

Sul 17 

2010 88 1,67% 

Sudeste 28 

Fonte: Wikipédia e Site do PT 

  

A Tabela mostra que o sudeste foi o Estado que mais elegeu representantes, seguido 

do norte e sul.   

 

 

4.8.2 CONQUISTA NO GOVERNO 

 

 No ano de 2000, o PT conquista 5 prefeituras de capitais: Marcelo Déda (Aracaju – 

SE); Edmilson Rodrigues (Belém – PA); Pedro Wilson Guimarães (Goiânia-GO); Tarso 

Genro (Porto Alegre – RS); João Paulo (Recife – PE); Marta Suplicy (SP) 

 O ano de 2002 foi o da grande conquista, Lula é eleito presidente do Brasil. Nesta 

eleição 10 senadores foram eleitos: Marina Silva (AC); Cristovam Buarque (DF); Serys 

Slhessarenko (MT); Delcídio Amaral (MS); Ana Júlia Carepa (PI);  Flávio Arns (PR);  Paulo 

Paim (RS); Fátima Cleide (RO); Ideli Salvatti (SC); Aloizio Mercadante (SP). E três 

governadores foram eleitos, Jorge Viana (AC); Zeca do PT (MS); Wellington Dias (PI). 



! 105!

 Nas eleições municipais de 2004, o PT reelegeu Marcelo Déda (Aracaju – SE), e 

ganhou em outras capitais: Fernando Pimentel (Belo Horizonte – MG); Luizianne Lins 

(Fortaleza –CE); João Henrique Pimentel (Macapá – AP); Raul Filho (Palmas- TO); Roberto 

Sobrino (Porto Velho –RO); João Paulo (Recife – PE); Raimundo Angelim (Rio Branco – 

AC); João Coser (Vitória – ES) . 

 Em 2006, Lula é reeleito como presidente. E dois senadores são eleitos: 2 senadores 

eleitos - Sebastião Afonso Viana Macedo Neves – Tião Viana (AC). Nos governos dos 

Estados foram eleitos 5 candidatos: governadores eleito - Binho Marques (AC); Jacques 

Wagner(BA); Wellington Dias (PI); Marcelo Déda Chagas (PI); Ana Júlia Carepa (PA) 

 Nas eleições municipais de 2008, o PT elegeu Luizianne Lins (Fortaleza – CE); Raul 

Filho (Palma – TO); Roberto Sobrinho (Porto Velho –RO); João da Costa (Recife – PE); 

Raimundo Angelim (Rio Branco – AC); João Coser (Vitória – ES). 

 Já nas eleições de 2010, o PT se elege pela terceira vez, Dilma é eleita a presidente. 

Para governador, o partido elegeu Marcelo Déda Chagas (SE); Tarso Genro (RS); Agnelo 

Queiroz (DF); Jacques Wagner (BA); Sebastião Afonso Viana Macedo Neves – Tião Viana 

(AC). E o número de senadores aumenta comparado com os outros pleitos. Os eleitos foram; 

Jorge Viana (AC); Anibal Diniz ( AC); João Pedro (AM); Walter Pinheiro (BA), José 

Pimentel (CE); Ana Rita (ES); Delcídio do Amaral (MS); Gleisi Hoffmann (PR), Humberto 

Costa (PE); Wellington Dias (PI); Lindbergh Fárias (RS); Paulo Paim (RS); Angela Portela 

(RR); Marta Suplicy (SP); Eduardo Suplicy (SP) . 

 

 

4.8.3 RELAÇÕES INTERNAS 

 

 O PT tem características de partido de massa, apresenta estrutura, objetivo e trajetória 

diferente de outros partidos, como o PFL, por exemplo. A mudança estrutural leva a rumo 

diferente, o PFL se tornou partido de oposição, diminui o número de cadeira na câmara de 

deputados e se caracteriza como um partido de quadro. Por outro lado, o PT é um partido 

historicamente estudado, frequentemente é considerado como modelo de partido de massa, 

porque se tornou bem sucedido entre 1989 e 2002, aumentou o número de deputados federais, 
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senadores, governadores e venceu as três últimas eleições para presidente, teve um longo 

período na oposição. 

   O PT, um partido em que sua perspectiva estava em intervir na vida social, porém, 

alguns anos depois, com o objetivo de se tornar Governo se profissionaliza e deixa de ser um 

partido que pensa na sociedade e passa a pensar no Estado.  

 O PT hoje é muito diferente dos anos 80, ele cresceu, transformou e conquistou o 

poder. Para muitos, a derrota de 1994 se deu por um problema de imagem, aspecto que foi 

bastante trabalhando durantes os outros pleitos com o intuito de conquista de poder.  

Conforme vai crescendo no executivo, é possível ver a presença de policy-seeking. 

(HARMEL E JANDA, 1994). Seguindo a proposta desta teoria, o que o partido passava ao 

eleitor não era a relação com a ideologia do PT, mas sim a relação personalista com Lula. 

Com a eleição de lula nasce um novo petista, com nível menor de escolaridade e com ligação 

personalista à Lula e não ao partido. (SAMUELS, 2004a) 

 Um partido novo, caracterizado como fraco e visto como uma novidade na política 

brasileira, pouco institucionalizado, do tipo catch-all, origem de base externa. Porém nos anos 

1990 houve uma transformação na organização. Algumas descrições sobre estas mudanças 

foram apresentadas por Amaral (2010): a)Partido se encaminha para o centro, principalmente 

na área financeira; b) desideologização do programa e ênfase em questões concretas do 

governo, deixou de lado sua proposta socialista e passou a pensar em solução para problemas 

com apoio de outras forças políticas; b) compromisso com a democracia representativa passou 

a ser aceita sem restrições; c)mais ênfase na disputa eleitoral, preocupou-se com o 

crescimento do partido no âmbito institucional; d)profissionalização da estrutura e autonomia 

das lideranças, as campanhas foram entregues aos especialistas de marketing; e) flexibilização 

da política de aliança, o partido fez política de aliança com outros partidos durante as eleições 

como nos governos federais e estaduais. Nas eleições de 2002 fez aliança com o PL, partido 

de centro-direito, não tinha semelhanças ideológicas.  

 A partir de 2000, o PT começou uma nova captação de recursos, as doações de 

empresas para o Diretório Nacional, sem elas não era possível trabalhar as modernizações das 

campanhas. Esta captação começa na gestão de Delúbio Soares, que estava na secretaria de 

finanças. As doações eram de grandes empresas como construtoras, bancos e empresas que 

podiam prestar serviços públicos. Em 2005, o PT chega ao colapso financeiro, a crise começa 
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em 2000 e cresce entre 2001 e 2003, e em 2004 estoura com uma dívida de quase 50 milhões 

de reais. (RIBEIRO, 2010). 

O PT era um partido que dialogava com sua base, para isto, ele institui em 2001 o 

PED (processo de eleição direta), organizou e revolucionou o sistema partidário interno que 

elegem representantes (eleitos pelos militantes do partido através do voto direto) para 

participar da convenção onde irão eleger os futuros candidatos para os pleitos nacionais 

(presidente, senadores e deputados), regionais (governadores e deputados estaduais) e locais 

(prefeitos e vereadores). (BOLOGNESI, 2009; RIBEIRO, 2010). Este processo de 

institucionalização do partido é um feito ao poder das elites, a distribuição do poder não fica 

concentrada nas lideranças. Diferente do PFL que faz exigências básicas, como ser maior de 

16 anos, o PT faz algumas ressalvas aos seus filiados: “combater todas as manifestações de 

discriminação; contribuir financeiramente com o partido, renunciar o mandato eletivo no caso 

de desligamento do Partido” (BOLOGNESI, 2009, p.53). Com a implantação do PED 

algumas tendências enfraqueceram e os filiados isolados tiveram mais poderes. (RIBEIRO, 

2010). 

No 2002, além de ganhar as eleições para presidente, o PT aumenta seu número de 

eleitos no congresso, foram 91 deputados. Nas eleições de 2006 houve uma redução para 83 

eleitos, tendo um aumento no último pleito, em 2010, para 88. Nas eleições de 2002, o 

número de senadores aumenta para 10, e em 2006 somente dois são eleitos, e em 2010 esse 

número aumenta para 11 eleitos11. O aumento do número de eleitos deve-se à forma de 

construção do partido, em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo12, especialistas como André 

Singer e Maria D´alva Kinzo comentam que duas características diferenciam o PT dos outros 

partidos: a primeira é a estrutura de um partido de massa, uma organização de baixo para 

cima, e a segunda é a estratégia oposicionista que colaborou para a consolidação da atual 

imagem do partido. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, mesmo o partido tendo perdido apoio 

durante o mensalão, a reeleição em 2004 do presidente Lula é um exemplo de recuperação, 

hoje é considerado o partido de preferência de 25% dos eleitores13.                                                                                                  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11  Os dados referentes as eleições de 1986, 1990, 1994 e 1996 foram apresentados na pesquisa de 
Tarouco (1999). Já os dados das eleições de 2002, 2006, 2010 foram retirados dos sites Uol/Folha. Disponível 
em: http://eleicoes.uol.com.br/2010/raio-x/deputados-federais-eleitos/composicao-congresso. Acessado em: 01 
Nov 2010. 
12  Material disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/776148-organizacao-de-massas-explica-
popularidade-do-pt-dizem-especialistas.shtml Acessado em: 02 Nov 2010. 
13  Informações retiradas do site Uol/Folha. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/776207-
aprovacao-mais-alta-do-pt-projeta-bancada-recorde.shtml. Acessado em 02 nov 2010. 
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 Em 2002, ano em que o partido conta com as doações de empresas para a campanha. 

A campanha não fica mais a cargo do militante, ela passa a ser profissionalizada. O colapso 

financeiro faz parte da modernização das campanhas eleitorais, foi necessário terceirizar a 

mão de obra, investir em campanhas eletrônicas de televisão, de rádio e o uso das estratégias 

de marketing político-eleitoral, como pesquisas de opinião, planejamento das campanhas, 

estratégias para aproximar eleitor e candidato. Porém, Com a falta de verbas, as primeiras 

campanhas municipais foram realizadas com a participação da militância, isto ficou definido 

no 5º EM, em 1987. O Diretório Nacional promoveu o 1º seminário de propaganda eleitoral 

para os secretários de comunicação e outros profissionais da área de comunicação dos 

diretórios municipais e regionais. O seminário tinha como objetivo capacitar os dirigentes que 

iriam comandar as campanhas municipais.  

 A campanha de 89 para a presidência foi considerada a campanha de maior 

mobilização e engajamento de militantes. A campanha de rua e a fiscalização das urnas foi 

toda realizada com a ajuda dos militantes e simpatizantes, porém foi necessário contratar uma 

equipe para o desenvolvimento do material para veicular no rádio e na televisão, já que era 

necessário conhecimento técnico. Mas não houve sofisticação nas peças, o partido não tinha 

recursos financeiros.  

 Com a eleição de José Dirceu para a presidência do partido, no próximo ano, o 

deputado estadual Elói Pietá elaborou um manual para organizar as campanhas políticas 

municipais. Só que mais tarde chegam à conclusão de que era necessário contratar um expert 

de marketing, principalmente para televisão e para as pesquisas. Além das mídias massivas, o 

militante era visto pelo partido como uma mídia, pois ele era uma peça importante para a 

campanha. O PT criou um Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional para organizar as campanhas 

municipais. Com a tecnologia era possível enviar uma infinidade de recursos para os 

diretórios municipais mais distantes. (RIBEIRO, 2010) 

  A campanha para as eleições de 2002 era a última chance de Luiz Inácio Lula da 

Silva, então a contratação de um especialista de publicidade e marketing era imprescindível. 

Para se tornar candidato, ele fez a exigência de uma estrutura com recursos e profissionais 

renomados. O candidato exigiu a contratação de Duda Mendonça. Em 1994, Lula já havia 

tentado contratar Duda Mendonça para a campanha, não foi aceito por questões internas do 

partido, pois o publicitário havia desenvolvido várias campanhas para o Paulo Maluf. 

(RIBEIRO, 2010)  
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 As solicitações de Luiz Inácio Lula da Silva foram atendidas e a campanha de 2002 

foi bem estruturada, contando com os melhores profissionais, “uma extensa rede de apoio nos 

Estados (Jornalistas, assessores de imprensa etc), programas de televisão sofisticados, 

centenas pesquisas qualitativas e quantitativas etc.” (RIBEIRO, 2010, p. 123). O Grupo de 

Trabalho Eleitoral (GTE) oficializou a modernização das campanhas políticas do partido, 

contou com publicitário contratado e diversas apostilas e cadernos foram produzidos pela 

agência de Duda Mendonça com o objetivo de orientar a campanha. 

 A profissionalização do PT na política acarretou no afastamento da militância petista 

em relação à sociedade. Um partido que se profissionalizou em busca de voto, o que 

Panebianco classificou como modelo partido profissional-eleitoral, uma similaridade ao 

modelo catch-all, a substituição do discurso, doações de empresas para as campanhas, 

contratação externa de profissionais especializados. O PT hoje é descrito como partido de 

distribuição de incentivos seletivo. “De partido de massa a partido profissional-eleitoral, o PT 

segue a evolução das agremiações contemporâneas”. (RIBEIRO, 2010, p 288).  

 As mudanças acima levaram o PT a apresentar um novo perfil de filiados desde as 

eleições de 2002. Os filiados do PT eram mais escolarizados e politizados. A partir de 2002 os 

filiados e simpatizantes passaram a ter um nível menor de escolaridade e de renda, como 

também estão mais espalhados pelo Brasil.  

 Após as eleições de 2002, o partido concluiu que era necessário fazer uma campanha 

de filiação, o slogan era: “coloque nossa estrela no lugar certo: no coração de um amigo”; “Se 

você é PT de coração queremos falar com você”. A campanha disponibilizou um telefone 

gratuito e informações no site para aquelas pessoas que queriam mais informações. Os 

diretórios distribuíram brindes e manual para os novos filiados. “ o partido saltou de 420 mil 

filiados em 2003 para 800mil em 2005”. (AMARAL, 2011, p. 18).           

 A inclusão de novos filiados não aconteceu somente pela campanha, mas também por 

dois aspectos “a) redução das barreiras ideológicas; b) efeito Lula” Conforme discute Amaral, 

o partido ampliou seu território de caça aproximando mais do centro, pois conquistou 

eleitores que não concordavam com a postura radical, identidade que o PT passava. 

(AMARAL, 2011, p. 20). O autor concorda quando Ribeiro diz que “O PT chega ao final do 

governo Lula está muito mais próximo do Estado do que aquele que perdeu as eleições de 

1989”. Porém, Amaral discorda que o partido se afastou dos movimentos sociais. (P.36) No 

partido, o personalismo teve mais impacto que a ideologia, essa que foi abandonada, tem 



! 110!

pouca influencia na identificação do eleitor com o PT, segundo Samuels (2004), a ideologia é 

limitada porque os brasileiros têm posturas ideológicas fracas. A formação do Governo Lula 

contou com os seguintes partidos: PT, PSB, PC do B, PPS, PV, PDT e PL, na metade se 

aliaram ao PMDB, PTB, PP. Os partidos PFL/DEM e PSDB ficaram na oposição, PPS se 

uniu aos dois partidos e PDT ficou pouco tempo do lado da oposição.  

 Em 2005, o episódio de corrupção dentro do partido, conhecido popularmente como 

mensalão causaram um escândalo para o PT. José Dirceu saiu da casa civil, José Genuino 

pediu demissão da presidência do PT e  Delúbio Soares foi afastado da executiva nacional. 

Uma crise interna se formou e criou uma resistência entre militantes e governo, abolando um 

dos pilares defendido pelo partido: a ética. O mensalão “revelou o vote-seeking”. As 

necessidades de se aliar com outros partidos grandes para ganhar a eleição e financiar a 

campanha fizeram parte das estratégias de crescimento do partido. Isto provou um debate 

dentro do partido, já que as bases não foram consultadas, os descontentes foram expulsos e 

formaram o PSOL (AMARAL, 2010, p.118). 

 Sendo assim, para fortalecer em termos de organização partidária, o PT precisava 

valorizar as bases, para reeleição do presidente Lula, o partido se aproximou dos movimentos 

sociais, pois foi um objeto de crítica a relação do governo com o partido. 

 Em 2005 houve uma fragmentação do sistema político do PT, Ribeiro (2010) aponta 

cinco causas para este fenômeno: 1) sistema eleitoral intrapartidário – o sistema interno do 

partido foi o que levou à fracionalização interna. 2) sistema eleitoral externo – o sistema 

eleitoral brasileiro representado pela lista aberta estimula a competição entre candidatos do 

mesmo partido. Para obter uma vaga, a agremiação obriga uma votação nas correntes internas. 

3) Articulação com organização colaterais – buscas de recursos para fortalecer os 

concorrentes internos. 4) indefinição ideológica -  a ideologia foi o que resultou na 

permanência das tendências no partido, porém o “socialismo democrático nunca avançou. 5) 

Estratégias das elites partidárias na era Campo Majoritário – As estratégias das elites, depois 

do sistema eleitoral interno, são vistas como o principal fragmentação interna. Os principais 

cargos da  Comissão Executiva Nacional (CEN) estavam concentrados no campo majoritário. 

O PT proliferou facções de poder que buscavam disputas de cargos. Entre as facções, as mais 

conhecidas: Nova Democracia (1997), Movimento PT, PTLM, Novos Rumos (corrente ligada 

à Marta Suplicy), Partido que muda o Brasil (2005). Mas a mais representativa era o PT de 

Luta e de Massas, com formação Paulista, cresceu e atingiu 6% dos votos do PED de 2005. 
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 A oligarquização do PT se concentrou nas mãos de alguns dirigentes.  O que se 

aproxima da proposta de Michels da lei férrea da oligarquia, na qual o partido é comandado 

por lideranças.  

No PT, a Lei de Ferro de Michels assumiu contornos peculiares, numa 
espécie de oligarquização “cirúrgica”, já que afetou principalmente os 
cargos estratégicos da máquina, centrais no controle da zona de 
incerteza. Na teoria de Panebianco (p.316-323) a oligarquização é o 
resultado previsível de um período em que a coalizão dominante 
desfruta da elevada coesão – caso do PT entre 1995-2005. (RIBEIRO, 
2010, p. 233).    

  

 Com o poder concentrado nas mãos de alguns lideres, possibilitou com que ele se 

inserisse em localidades onde a representatividade do PT era quase nula, como, por exemplo, 

entre os anos de 2000 a 2005, nas prefeituras do Nordeste, local em que não costumava ter 

representantes. Em 2004, passou a ter representação em 529 cidades, que significou 30% da 

câmara da região. No Estado da Bahia a conquista de espaço foi mais lenta. No sul e Sudeste 

tinha bastante capilarização, pois foram os Estados responsáveis pela sua origem. 

  Em 2005, a crise do Valerioduto fez com que a fisionomia organizacional do partido 

mudasse. O PT não era mais controlado por um único grupo. Os escândalos atingiram quase 

que todos da corrente ex-Campo Majoritário. O PT estava em uma crise, em que muitos 

falavam de uma fusão do partido com outros, ou até mesmo em uma extinção. Com a crise, 

uma campanha de recuperação de imagem e de novos filiados foi lançada em 2006. 
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5 O WEBSITE COMO REPRESENTAÇÃO DA POLÍTICA PARTIDÁRIA 
 

 

 

Como já analisado, as funções dos websites não se resumem à conquista de novos 

eleitores nem a servir como veículo para a participação dos militantes. Os sites dos partidos 

devem ser entendidos fundamentalmente como lugares de fala institucional dos partidos. 

Como eles são bastante distintos entre si, sustentamos que essas diferenças têm relação com 

as características organizacionais e os diferentes graus de institucionalização dos partidos 

políticos. Para ilustrar esse argumento, este capítulo vai desenvolver uma análise comparativa 

entre os sites do Partido dos Trabalhadores e do Democratas. Tal análise se dará em três 

níveis. Em primeiro lugar, consideraremos aspectos relativos à estrutura de produção dos sites 

nos dois partidos. Em seguida abordaremos o design dos dois sites, tendo em vista o tipo de 

informação que cada um deles presta acerca do partido e a importância que atribuem a ela. 

Finalmente, na parte final do capítulo discutiremos questões relativas ao conteúdo dos sites 

tendo em vista a distribuição dos incentivos coletivos e seletivos,  teoria discutida no terceiro 

capítulo por Panebianco (2005). 

 

Para entender a estrutura de produção dos websites dos partidos políticos e mapear o 

tipo de investimento de cada partido para a construção do website, foram realizadas visitas às 

sedes do Partido dos Trabalhadores e do Partido Democratas. Além disso, foram realizadas 

entrevistas com os coordenadores de cada partido que permitiram identificar as semelhanças e 

diferenças entre ambos. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores possui uma equipe 

formada por 14 funcionários que trabalham somente no desenvolvimento do website. O marco 

de início do setor de multimídia foi um curso de fotografia, organizado por Lula na CUT 

antes da inauguração oficial do PT. Hoje, a equipe ocupa o terceiro andar da sede nacional do 
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partido. Diferentemente, o Democratas não possui uma equipe exclusiva; os três assessores de 

imprensa do partido são responsáveis pela atualização do site. A equipe não tem uma sede, 

ocupa apenas uma sala que fica no 26º andar, no Anexo 1, do Senado Federal, e as  demais 

questões referentes ao site são de responsabilidade de uma empresa de webdesign 

A segunda parte do capítulo tem por meta discutir questões do design como 

instrumento de reprodução de um discurso do partido. Cada parte do site dá conta de funções 

comunicativas específicas dentro de um discurso mais abrangente e, desta forma, a função 

que o design desempenha não se limita ã questões estéticas. Ele organiza as informações de 

forma inteligível, uma vez que constitui uma estrutura espacial de produção de sentido. Ao 

observamos os sites de ambos os partidos, podemos perceber que eles representam uma 

leitura de cada partido: enquanto o PT apresenta um site altamente estruturado, o site do 

DEM  parece elaborado de forma menos orgânica. 

A última parte do capítulo, por fim, vai elaborar uma análise de conteúdo de ambos os 

sites. A questão fundamental a ser investigada diz respeito ao modo como os partidos 

distribuem incentivos coletivos e seletivos em seus sites. Por incentivos coletivos entendemos 

o investimento na marca do partido como patrimônio comum dos seus membros e 

simpatizantes, tais como símbolos, referências aos feitos do passado, ao estilo e ao modo de 

atuação compartilhados no presente e as metas para o futuro. Os incentivos seletivos, por sua 

vez, dão conta da distribuição desigual dos recursos do website – isto é, de visibilidade – entre 

as lideranças ou grupos particulares que integram o partido. 

 

 

5.1 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DO WEBSITE DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES E DO PARTIDO DEMOCRATAS 

 

 Os dados apresentados aqui foram desenvolvidos a partir de entrevistas realizadas com 

os responsáveis pelos sites dos partidos. As entrevistas foram feitas no ambiente de trabalho 

desses funcionários. Os entrevistados foram Ricardo Weg, coordenador nacional de 

comunicação do Partido dos Trabalhadores, e Larissa Freitas, assessora de comunicação do 

Partido dos Democratas. A visita às sedes dos partidos ofereceu elementos que permitiram 
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conhecer o investimento de cada partido na infraestrutura, ou seja, nos espaços de produção 

do site, nos recursos de produção, nos equipamentos e na formação da equipe envolvida. 

A área de comunicação multimídia, setor responsável pelo desenvolvimento do site do 

PT, está localizada no 3º andar da sede nacional do partido, em Brasília. O andar é exclusivo 

para este setor e conta com uma sala ampla onde se concentra a equipe desenvolvedora do 

site, além de uma sala de reunião e à frente desta, uma sala pequena com uma mesa e um 

computador. Em linhas gerais, o setor se estrutura de maneira semelhante a uma assessoria de 

imprensa. O seu trabalho não se resume à divulgação de material produzido por outras fontes, 

mas valoriza a produção de material próprio, seja na forma de textos escritos, fotografias, 

arquivos sonoros e vídeo. Em contraste, a equipe responsável pelo site do Democratas fica em 

um sala na sede do Senado Federal, no 26º andar do Anexo 1. A equipe é responsável pelo 

site e por toda a assessoria de comunicação do partido, além de atuarem como assessores 

pessoais de alguns parlamentares. A localização do DEM no prédio do Senado pode ser 

considerada como uma evidência da origem parlamentar do partido. 

A composição das equipes responsáveis pelos sites dos dois partidos também difere 

substancialmente. A equipe responsável pelo website do PT é composta por uma equipe de 

profissionais que, não obstante possuam formação especializada, atuam como comunicadores 

multimídia. A equipe consiste em um cineasta, sete jornalistas (dos quais três são 

especializados em rádio), dois publicitários e três repórteres de campo – dos quais dois são 

responsáveis pela cobertura das coletivas do Palácio do Planalto, Congresso Federal e 

Esplanada dos Ministérios, sempre com ênfase nos membros do PT -, além de um 

profissional, sem formação superior específica que se responsabiliza pelas mídias sociais do 

partido. Além disso, o PT usa o serviço de quatro produtoras de vídeo para gravar imagens. 

Por sua vez, o Democratas conta com uma equipe diminuta, composta por três jornalistas que 

acumulam a  função de assessor do partido  e de parlamentares. Outros assessores de 

parlamentares também colaboram quando necessário. 

  

5.2 O DESIGN COMO INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO DOS PARTIDOS 

 

 Para entendermos o modo como os websites constroem uma representação específica 

dos partidos políticos não basta considerarmos o conteúdo neles veiculado. É preciso ter em 
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vista também o modo como ele organiza graficamente este conteúdo, atribuindo maior 

importância a alguns aspectos em detrimento de outros, ou seja,é preciso considerar aspectos 

relativos ao design dos sites.  

A análise do design dos sites será feita tendo em vista o seu formato mais recente – o 

material de análise foi colhido entre 2009 e 2012. Contudo, é preciso considerar que os 

websites são objetos dinâmicos, sujeitos a significativas transformações ao longo do tempo. 

Assim, apresentaremos aqui alguns dados que dão conta da evolução dos sites durante o 

período da análise. Antes, porém, convém indicar alguns aspectos relativos às questões 

técnicas envolvidas no desenvolvimento de um website. 

Como regra geral, os manuais técnicos que lidam com a produção de websites 

apontam a definição do objetivo e o público-alvo da instituição em questão como o ponto de 

partida para o estabelecimento do projeto de arquitetura de informação conforme a 

necessidade da empresa. A arquitetura de informação é responsável pela organização do site 

em termos de conteúdo e imagem. Sua ênfase está na usabilidade e na experiência do usuário 

e, em função disto, elementos como o funcionamento das telas e conteúdos são itens que 

devem estar relacionados no projeto do website. A navegabilidade é um item igualmente 

importante, pois concede oportunidade para o usuário explorar ligações de hipertexto com 

outros documentos, que são representados pelos links. Este, por sua vez, é responsável pela 

navegação. O sistema de busca facilita o navegador ao simplificar a busca de determinados 

elementos. (MEMÓRIA, 2005; NIELSEN, 2000).  

Outras características também devem ser levadas em conta, como a identidade 

visual, normalmente pensada para padronizar o layout de todas as páginas, o que permite que 

o internauta saiba que continua no mesmo site. Inicialmente, os sites eram projetados em 

tabela; posteriormente, com a criação da tecnologia flash, hoje pertencente a Adobe, os sites 

receberam uma maior sofisticação estética, mas eram pesados, ou seja, difíceis de serem 

carregados. O uso excessivo do flash contrariava o ideal no webdesign, baseado na 

simplicidade e na eficácia com o intuito de não "afugentar" o usuário, pois o site com flash é 

mais um ícone estético do que funcional.  

Em relação ao conteúdo dos websites, o design leva em conta a legibilidade, ou seja, o 

cuidado com os contrastes de cores e dos elementos gráficos que ficam ao redor dos textos Já 

estes devem trabalhar com o hipertexto para complementar a informação, não esquecendo de 
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utilizar as convenções relacionadas aos links, como o uso do azul (maneira de indicar que há 

link) e do roxo (mostra que o link já foi visitado).  

Tendo essas questões em mente, o design de um site deve ser simples e funcional 

prioritariamente para atrair eleitores e então guiá-los através da informação. Ele é responsável 

por conectar todas as fases da estrutura de informação. Nele, o conteúdo deve ter uma redação 

bem elaborada, o desenho deve ter um emprego de cores que obedeçam a uma determinada 

identidade visual. O design de conteúdo deve apresentar textos sucintos e cuidar da 

legibilidade em relação ao tipo, tamanho e cor das fontes.  

Segundo Nielsen (2000), a navegação deve responder a três questões básicas: onde 

estou? onde estive? aonde posso ir? Para isso, o menu é um parte importante da navegação e 

tem como principal objetivo localizar o usuário, para que este não se perca no site. Neste 

sentido, Memória (2005) e Nielsen (2000) destacam algumas convenções de navegação 

comumente utilizadas como referência ao se construir um site: global, local, breadcrumbs e 

rodapé. Estas têm como objetivo ajudar na distribuição da informação, ou seja, na navegação, 

na arquitetura de informação e na usabilidade. A navegação global organiza a hierarquia dos 

links (é recomendado que se use de cinco a sete links), apresenta todas as páginas do site, , 

sendo muitas vezes utilizada para desmembrar seus links. A navegação local, ou 

subnavegação, detalha a navegação global, podendo estar em baixo desta ou  no lado 

esquerdo na vertical, e pode apresentar uma variedade de links. O terceiro tipo  de navegação, 

o breadcrumbs ou "migalhas de pão", é uma navegação estrutural que fica localizada abaixo 

da navegação global. Nela é possível visualizar todos os links visitados . É uma convenção 

desenvolvida para que o usuário saiba o caminho percorrido e não se sinta perdido. A 

navegação de rodapé, finalmente, é o lugar no qual o usuário encontra apoio ao serviço de 

navegação, onde está disponível informações importantes para o cliente como o número do 

SAC, contatos nas redes sociais, endereço da empresa, política de privacidade e mapa do site. 

A figura abaixo representa as convenções de navegação de um site. 
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Figura 6 

 

Fonte: Padrão para o posicionamento de elementos de interface gráfica 

Fonte: MEMÓRIA (2005, p.59) 

 

A partir dessas questões, Nielsen (2000) e Memória (2005) nos permitem apresentar a 

descrição da evolução do website do Partido dos Trabalhadores e do Partido Democratas. 

Contudo, levando em conta que  a organização dos elementos gráficos também representa o 

discurso do partido e a distribuição dos incentivos seletivos e coletivos. 

 

 

5.2.1 O PAPEL DO DESIGN NA ESTRUTURAÇÃO DO DISCURSO DO 

PARTIDO DOS TRABALHADORES E DO PARTIDO DEMOCRATAS 

  

 

a) A evolução do site do Partido dos Trabalhadores: 

Para dar conta da evolução do site do PT, será realizada uma análise que tem como 

intuito mostrar de que maneira o design do site vai além da comunicação gráfica, ou seja, 

como  o website utiliza os elementos gráfico para reproduzir um discurso do partido. Este 
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objeto é efêmero e está sujeito à mudanças dinâmicas que justificam em torno de uma série de 

fatores, como tecnologia e design.  

O Partido dos Trabalhadores já desenvolveu quatro versões de seu website. O número 

de atualizações está relacionado ao desenvolvimento tecnológico em termos de design e de 

segurança. A última versão tentou simplificar as anteriores, que eram bastante poluídas por 

causa do excesso de informação disponível, e teve como objetivo melhorar a segurança do 

site. Conforme o coordenador, Ricardo Weg. 

 

A equipe é quem desenvolve o site, mas o pessoal do partido opina, é um 
trabalho em conjunto que se baseia no modo petista de governar, tanto no site 
dos diretórios como das prefeitura que governa. Veja o caso da prefeitura de 
Betim,... a última versão entrou em agosto do ano passado. Neste último caso 
foi segurança, pois na campanha presidencial tiveram furos; ataques... 
(RICARDO WEG, 02 de Fevereiro, 2012.) 

 A atualização do site é feita em média oito vezes por dia.  Há também uma equipe 

preparada para cobrir eventos e disponibilizá-los nos site. Durante o final de semana, um 

robô14 publica as notícias, mas os coordenadores ficam de plantão. As versões a seguir 

representam a evolução da interface gráfica do site do PT: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Sistema que publica o conteúdo mediante um agendamento. 
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Figura 7: 

 
 

Website PT – Versão de 2009 
Fonte: www.pt.org.br (31.05.2009) 
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A descrição está sendo feita a partir da teoria apresentada por Memória (2005) sobre 

usabilidade e navegabilidade. O design do site obedece à padronização da cor oficial do 

partido,  o vermelho. A navegação do site é feita por um menu global e um local que estão 

localizados à esquerda. Além disso, uma navegação de busca rápida é oferecida no cabeçalho 

do site. Abaixo do menu existem alguns banner para setores do partido. No centro, há vários 

boxes que apresentam notícias que, na ocasião, se referiam ao Governo Federal, enquanto 

abaixo destes, há uma lista de notícias com links que complementam os boxes de notícias . No 

lado direito, há o conteúdo relacionado, formado por banners em formato de links que levam 

a alguns setores do partido. Há ainda uma enquete, um espaço chamado de  "linha direta" que 

serve para o usuário enviar seu e-mail caso queira receber informações do partido e  um box 

com o webmail do partido. No rodapé localizam-se mais alguns banners referentes a outros 

setores do partido. 
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Figura 8: 

 

Website PT – Versão de 2010 
Fonte: http://www.pt.org.br (07.06.2010) 

 

Em relação à versão anterior, esta sofreu modificações no layout, no design, na 

distribuição dos links da navegação global e local e na organização do conteúdo. A marca do 

partido está posicionada no topo do lado direito. No mesmo boxe, mais à esquerda,  há um 

espaço para efetuar o acesso ao webmail e, ao lado deste, um mapa do site. Abaixo, uma 

navegação global aparece com os seguintes links internos: “o partido, no governo, no 

parlamento, secretarias, documentos, especiais, fundação Perseu Abramo”. Cada link se 
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desmembra em outros links que direcionam o internauta para outras seções. Há ainda um 

banner com uma imagem em preto e branco que retrata a fundação do partido. Logo após, 

estão disponíveis os links e a navegação local na seguinte ordem: Notícias, opinião, fotos, 

TVPT, Rádio PT, download, acesso restrito, comunidade interna Estes links também se 

desmembram em outros, levando o internauta para outras seções internas do partido. No 

centro do site estão disponíveis os conteúdos global e local que apresentam as notícias mais 

importantes destacadas em boxes. Na ocasião da coleta da imagem, as notícias destacavam a 

campanha de Dilma Rousseff para a presidência. Abaixo, as últimas notícias estão 

disponibilizadas com datas e de acordo com a ordem de importância estabelecida pelo partido. 

Na esquerda, há um conteúdo relacionado com vídeo, artigos e para os links: acesse a rede 

PT, Publicações PT, linha aberta, além de um espaço para o internauta disponibilizar as 

informações. No que concerne ao uso das cores na página, observamos o uso das cores 

vermelha, cinza e rosa, que estão relacionadas à identidade visual do partido. O rodapé 

apresenta os contatos do partido, tais como: RSS PT, Widgets PT, fale conosco, histórico do 

site, especiais, web 2.0, blogs, adicionar a favoritos, PT Twitter, Orkut e acessibilidade. 
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Figura 9: 

 

Website PT – Versão de 2011 

Fonte: http://www.pt.org.br (13.04.2011) 

  

 Na versão de abril de 2011, o site apresenta a mesma proposta de 2010, porém com 

duas novas ferramentas: Facebook e YouTube, que significaram novas formas de mediação 

com o seu público. Há uma inversão de imagens, no local da imagem preto e branco foi 
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colocado um banner (uma foto preto e branca, com efeito em vermelho feito no Photoshop, 

semelhante a uma transparência).  

 
 
b) A evolução do site do Partido Democratas: 

Desde sua criação, em 2007, o site do Democratas já teve três versões. De acordo com 

Larissa Freitas, assessora de imprensa do partido, as mudanças foram pensadas: 

 

Para atualização de layout, design, tecnologia, para inserir novos projeto; enfim, 
para atualizar o site. A principal mudança foi atualizar a tecnologia. Colocamos 
mais aparente o Facebook, as redes sociais, fotos... O partido passou a ter um 
aplicativo na App Store que é bem utilizado entre os usuários dos partidos 
(LARISSA FREITAS, 03 DE FEVEREIRO DE 2012)  

 

Como o entrevistado atesta, o site prima pelos avanços tecnológicos e foi melhorando 

em termo de design e distribuição de conteúdo. Em 28 de Marco de 2007, o Partido da Frente 

Liberal (PFL) mudou o nome para Democratas, o site refletiu essa importante mudança e 

ficou mais colorido. Como o DEM estava em uma fase inicial, a equipe trabalhou bastante em 

cima da logomarca e do slogan para que a população conhecesse o novo partido e assim se 

lembrasse do site.  

 O site transmite a mensagem de que o partido está voltado para o futuro sob o 

comando de uma nova geração de líderes. Desde a fundação do website aconteceram três 

mudanças no design e na arquitetura de informação. Em 2007, a primeira versão do site era 

mais estático (figura ), embora apresentasse uma arquitetura de informação com boa 

navegabilidade e usabilidade, na versão seguinte ele passou a ser mais interativo, como a 

figura seguinte demonstra:  
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Figura 10: 

 

Website DEM – Versão de 2009 

Fonte: http://www.dem.org.br (23.03.2009) 

  

 O design do website é bastante simples, as cores verde e azul representam as cores 

institucionais do partido. Interessante perceber que esta versão não apresenta nenhum menu 

de navegação global e local, ou seja, não há links institucionais.  No topo do site, há uma 
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imagem na qual está escrita a seguinte frase “falando sério: as verdades que não são ditas pelo 

Governo". Abaixo é possível encontrar um texto sobre o que seria a crise do Governo Federal, 

além de um espaço para comentários. Ao lado, um vídeo com Rodrigo Maia, presidente do 

partido em 2009. E, ao lado, um box com links convidando o usuário a participar das redes 

sociais do partido. No rodapé há um box para o internauta deixar seu e-mail caso tenha 

interesse em receber notícias sobre o partido. Na primeira versão do site, os conteúdos das 

notícias privilegiavam os jovens políticos, herdeiros do capital político de lideranças 

importantes do partido, como era o caso de Rodrigo Maia, filho de César Maia; Antônio 

Carlos Magalhães Neto, neto de Antônio Carlos Magalhães; e Paulo Bornhausen, filho de 

Jorge Bornhausen. (figura 11). 
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Figura 11: 

 

Website DEM – Versão de 2009 

Fonte: http://www.dem.org.br (07.06.2010) 
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Na segunda versão, as cores e a identidade visual permanecem as mesmas. O design 

tornou-se mais moderno, e o conteúdo é melhor distribuído. A cor azul, que era predominante, 

passou a dividir espaço com o verde e o amarelo. No topo, à esquerda, está o logotipo do 

partido e, à direita, um box de navegação de busca. Abaixo, um menu global com os seguintes 

links: O Democratas, Opinião, Dia-a-Dia, Biblioteca, Fale com o Democratas, Filie-se, 

perguntas freqüentes. Ao lado desse menu global há um box com outros três links: Fale com o 

Democratas, Filie-se, Perguntas Frenquentes. Abaixo destes links estão os conteúdos global e 

relacionado. O conteúdo global começa com um vídeo e, abaixo deste, há vários links que 

levam a notícias do partido. Ao lado, um box com a "frase do dia" e outro com links para as 

notícias do blog oficial do Democratas. Abaixo das notícias, há um menu local com os 

seguintes links: Leia Mais, Notícias, Artigo, Entrevista, Na mídia. Em seguida, um box no 

qual o internauta pode se cadastrar para receber informações do partido. O conteúdo global 

encerra com uma seção multimídia, na qual estão disponíveis vídeos e áudios (a Rádio23) do 

partido. O conteúdo relacionado apresenta uma seção de opinião, uma seção sobre o 

Democratas em outras regiões e, ainda, uma seção sobre o Democratas pelo Partido Brasil. 

Em seguida ha três banners menores que tematizam alguns setores do partido: Mulher 

Democratas; Juventude Democratas 25: A Força das novas idéias; Fundação Liberdade e 

Cidadania. Abaixo destes há um banner rotativo com três notícias diferentes: a primeira é 

sobre o projeto Ficha Limpa, a segundo é sobre a a Tribuna do Cidadão, a terceira oferece um 

espaço para opinião dos cidadãos. Logo após há uma enquete sobre a política brasileira. O 

rodapé apresenta um sistema de busca e dois links, o Filie-se e o Fale Conosco. 

A forma de uso das novas tecnologias é uma estratégia para mostrar as mudanças do 

DEM, que seria a partir de então um partido de cara nova, jovem, com uma nova identidade 

partidária. O slogan do partido “A força das novas ideias” é um exemplo desta mudança. No 

site não é possível encontrar a história do partido. Segundo a coordenadora Larissa Freitas, 

isso aconteceu porque era preciso “dissociar [o DEM] do PFL. O partido mudou de cara, 

mudou muita coisa.  O slogan -  A Força das Novas Idéias -  já está mudando, talvez para os 

próximos programas, para as próximas idéias”. A coordenadora acrescenta ainda que não 

acredita que essa omissão possa ser  prejudicial para a identidade do partido. O marqueteiro, 

que atua diretamente nas mudanças do site, está planejando novos objetivos e um novo plano 

de governo para o partido.  
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5.2.2 OS SITES NA ATUALIDADE 

 

Como sites são objetos dinâmicos, no subcapítulo anterior apresentamos  a evolução 

das interfaces gráficas. A partir de agora, iremos discutir  o site na atualidade para, em 

seguida, fazermos uma comparação entre os sites dos dois partidos. Cabe ressaltar que devido 

a quantidade de material que foi baixado durante os quatro anos de pesquisa,  teve que ser 

feito um recorte artificial da evolução do website ,  
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Figura 12: 

 

Website PT – Versão de 2010 

Fonte: www.pt.org.br (19.04.2012) 
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A mais recente versão do site do PT, que foi ao ar em agosto de 2011, apresenta um 

design de informação mais estruturado em relação às versões anteriores, uma versão mais 

clean, com bastante espaço em branco para separar as informações. No topo, a cor em 

vermelho é bem leve em relação às versões anteriores. Neste mesmo espaço, além do logotipo 

e do nome do partido, estão disponíveis quatro links: Rede PT; Comunidade PT; Webmail; 

Fale Conosco. Logo em seguida, há um menu global e um sistema de busca. Abaixo do 

sistema de busca há um banner rotativo com quatro repetições. Ao lado e com bastante 

destaque visualizam-se as seguintes redes sociais: Sound Cloud, YouTube, Orkut, Facebook, 

RSS. Há abaixo um espaço para o usuário inscrever seu o e-mail caso tenha interesse em 

receber o boletim eletrônico. Após, uma seção multimídia, com a TVPT, Rádio PT e Fotos e 

um banner interativo sobre o Seminário Nacional que seria realizado na cidade de Porto 

Alegre. Abaixo de todos estes itens está a navegação local, que por sua vez contém os 

seguintes links: Últimas Notícias; Notícias; Artigos e Opinião; TV PT; Rádio PT; fotos 

(álbum de fotos do PT, fotos de aniversário dos 32 anos do PT, Fotos históricas do PT na 

internet). Abaixo destes há um espaço para os comentários nas redes sociais Facebook e 

Twitter e, em seguida, três banners divulgando atividades internas: “PT em ação: acompanhe 

os programas do governo federal"; "Calendário: encontro setorial de 2012"; "Mobiliza-se ao 

Brasil: filie-se ao PT”. No rodapé, há um novo link, Novidades”, e também uma repetição da 

navegação global e local: Notícias; Artigos; Multimídias; Documentos e Downloads; Sites 

Especiais; O Partido; No Governo; No Parlamento; Secretarias. Em seguida, três banner para 

os setores Fundação Perseu Abramo, Escola Nacional de Formação, Revista Teoria e Debate. 

O rodapé é encerrado com a licença do Creative Commons e um botão para voltar para a 

primeira parte do partido. Nas demais páginas, o site muda o conteúdo global e local, só 

permanecem fixos o topo, o rodapé e os links globais e locais. 

O desenvolvimento do projeto atual do site do PT - principalmente no que concerne a 

arquitetura de informação, usabilidade e navegabilidade -  foi proposto por uma empresa de 

webdesign que apresentou um modelo. Este foi enviado para os assessores de comunicação e 

para os dirigentes do partido para aprovação. No projeto do site era imprescindível 

contemplar a história do partido e a sua estrutura, ou seja, as secretarias. Além disso, era 

importante pensar na hierarquia de egos. Alguns dirigentes importantes não poderiam ser 

esquecidos. Segundo Weg, coordenador de Comunicação , o projeto de arquitetura é feito a 

várias mãos: 
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É muito democrático,... [passa] por aprovação de pessoas envolvidas na 
comunicação, dirigentes, aprovando o que a empresa sugeriu. O arquiteto da 
empresa [contratada] fez uma proposta, uma colega nossa sugeriu o desenho, 
mas o desenho foi baseado no arquiteto da empresa contratada. [Além disso, era 
importantes que o novo layout] fosse clean, [o antigo site] tinha muito 
informação, tentamos dar uma limpada, mas ainda continua poluído. 
(RICARDO WEG, 02 de Fevereiro de 2012) 

 

O site do PT reflete a identidade e até a imagem de um partido democrático. A página 

tem hierarquia tanto na disposição dos links quanto nas distribuição de conteúdo. Em termo 

de conteúdo, o site do PT dá prioridade às ações do partido no governo. Por exemplo, no link 

"Download" encontra-se o plano de governo da Presidente Dilma Rousseff. Para conhecer 

melhor a estrutura, ao clicar no link "Partido" é possível ver outros submenus que mostram a 

organização interna do PT; em cada link ainda é possível conhecer os integrantes: Diretório 

nacional; Conselho Fiscal; Comissão de Ética e Disciplina; Comissão Executiva Nacional; 

Diretórios Estaduais (contatos dos diretórios nos diferentes estados). Já o link "Documento" 

disponibiliza as resoluções, os planos de governo, as notas e as moções, o estatuto do PT, os 

documentos históricos e o código de ética. Nos documentos históricos é possível acessar um 

documento que descreve a formação do partido. Isto mostra que o site presta atenção às 

questões institucionais do partido, ou seja, as notícias têm como sujeito o próprio partido. De 

fato, como o PT atualmente é Governo, algumas notícias estão relacionadas ao seu 

desempenho. O website também destaca a ligação do partido com os movimentos sociais, em 

especial a CUT (Central Única dos Trabalhadores). Cabe ressaltar que não são publicados 

todos os acontecimentos do governo Dilma, até porque existe a SECOM para realizar esta 

tarefa.  Algumas notícias publicadas pela mídia em geral também são mencionadas pelo site. 

O site costuma responder algumas notas divulgadas pela imprensa, evitando, no entanto, 

responder a acusações de outros partidos. Nesse sentido, a finalidade dele é somente informar 

seus integrantes sobre os acontecimentos do partido. Um dos critérios de notícias é privilegiar 

os ministros do PT.   

Interessante perceber que, no que concerne a questões de comunicação interna, o site 

não é visto como uma ferramenta que privilegia esse elemento, para isto existe um mailing 

que é enviado quando há necessidade de comunicar algo somente aos integrantes do partido. 

O mailing é enviado para 40 mil dirigentes, para as bancadas e para as secretarias (que são 

encarregadas de repassar as informações para os municípios). O partido tem intranet, mas 

atualmente este formato de mediação não está em funcionamento.  



! 133!

Para o PT, o website é uma das ferramenta de comunicação entre o partido e seu 

público. Ele foi pensado para um público em geral, não só para militantes, mas também para 

os simpatizantes. Porém, a estratégia de mediação mais utilizada atualmente são as redes 

sociais Twitter, Facebook e Orkut (mesmo com pouca popularidade em relação aos dois 

primeiros, a equipe ainda usa principalmente os fóruns e as comunidades do Orkut). Estas, 

inclusive, são as ferramentas mais utilizadas para conquistar novos eleitores. Muitas vezes 

algumas informações são disponibilizadas somente nas redes sociais, o que mostra que o 

partido acredita que atinge diretamente um relevante número de seu público-alvo através 

dessas ferramentas. Por exemplo, as "Informações Localizadas", ou seja, de municípios 

específicos, costumam ser replicadas no Twitter. Outra ferramenta de mediação é o e-mail, às 

vezes o conteúdo é respondido pelas redes sociais, sendo que ambos -  site e as  redes sociais -   

são utilizados como mecanismo para conquistar novos integrantes. Em relação a 

relacionamento com o eleitor, a rede social é mais importante que o site, agrega mais as 

pessoas, um exemplo é a ferramenta de compartilhamento do Facebook, uma foto de Lula 

cortando a barba teve milhares de compartilhamento. O partido não tem um departamento 

exclusivo de mídias sociais. Apesar de terem contratado um funcionário para fazer isso, ele 

geralmente não se dedica somente a isso por ter que desenvolver outras atividades de 

comunicação para o partido. Com a amplitude do alcance da internet, a televisão contínua 

sendo a mídia mais usada para se comunicar com os cidadãos.  

Em relação à mediação entre o público e o partido, a principal forma de mediação com 

seus diferentes públicos, de acordo com Weg, não é o site, mas as  redes sociais. O 

coordenador aponta diversas estratégias de aproximação com o público possibilitadas por 

essas ferramentas: 

O militante não acessa muito o site, mas sim as redes sociais. O site não tem o 
objetivo de prospectar novos militantes,  as redes sociais, hoje fazem este papel. 
Hoje, 100% do que está no site, está nas rede sociais. As redes sociais são mais 
do que 100%, tem coisas que está só na rede social. Por exemplo, estamos 
replicando uma notícia de um jornal ou de um site que fala bem do PT nas redes 
sociais. Isso consegue aparecer para outras pessoas que não são ainda petistas. 
Rede social, então, é mais que o site, agrega mais essas coisas, da mesma forma 
que sites externo, por exemplo G1, Terra... As redes sociais são interessantes 
para disponibilizar foto, o site não tem o mesmo acesso. No Facebook [, por 
exemplo, quando se coloca uma foto, ele] chega a ter 500 pessoas que curtiram. 
O Lula cortou a barba, deu trilhões de acesso.  A rede social é utilizada [ainda] 
para disponibilizar informações específicas. Por exemplo, o deputado Marroni 
twitou que conseguiu tantos tratores para a cidade X; não colocam [ essa 
informação] no site, mas replicam no Twitter (RICARDO WEG, 02 DE 
FEVEREIRO DE 2012). 
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A partir deste depoimento, é importante destacar que o site não é direcionado ao 

público em geral, isto fica a cargo das redes sociais. Ele é pensado para três públicos: 

parlamentares, jornalistas e militantes.  

A seleção de conteúdo do site é feita pelo critério de noticiabilidade do jornalismo. No 

PT, as pautas são dadas pela executiva de comunicação do partido. As principais notícias 

ficam na seção "Vitrine Local", que está localizada abaixo dos links globais. O número de 

acesso vai depender da noticiabilidade. O que levanta bastante a audiência, de acordo com o 

entrevistado, é qualquer notícia relacionada ao ex-presidente Lula. Ele é a personalidade mais 

valorizada dentro do partido, mais inclusive que a presidenta Dilma, embora ela atualmente 

receba prioridade. Outros temas que repercutem são os polêmicos, tais como as respostas 

concedidas à Revista Veja. No site, o link “Modo Petista” permite que sejam acessadas 

informações sobre o PT em outros Estados. Weg lembra que há um ano, todas as notícias 

estão sendo apresentadas em três formatos: texto, vídeo e áudio. O site do PT é visto pelo 

partido como um produtor de conteúdo, sendo que os integrantes da equipe] produzem do 

zero e tentam privilegiar todos os setores do partido, como os movimentos sociais e 

sindicatos. Desde o início do governo Dilma, a equipe do site ainda tenta separar as notícias 

dos ministérios, pois isto é de responsabilidade da SECOM Os critérios de notícias são 

estabelecidos pela ordem de importância das lideranças. 

Tendo como referência as teorias da normalização e da equalização, já discutidas no 

segundo capítulo, o site já não acredita na normalização, ou seja, que grandes partidos terão 

privilégio na internet. A esse respeito, Weg afirma, por exemplo, que o “PC do B é bem 

menor [que o PT, contudo], o setor de comunicação é bem maior que o nosso”. A equipe do 

PC do B tem como objetivo as chamadas hard news, além disso, a produção de conteúdo do 

site é semelhante à de um portal. O PT, por sua vez, pensa na ideia de compartilhamento, por 

isso se esforça para trabalhar com o Creative Commos. Na visão do coordenador, essa nova 

maneira de trabalhar os site “foi um aprendizado da campanha da Dilma”. Aprendemos com a 

Blue State” agência responsável pela campanha do Obama. A agência veio para dar cursos, as 

estratégia desta empresa é um show" A Blue State fez vários workshop nos quais o 

coordenador foi o tradutor. 

 

Nem tudo foi aceito aqui no Brasil. Por exemplo, na televisão a gente  teve 
dificuldade porque nós fazemos uma TV bem feita. O conteúdo pode ser 
horrível,  as novelas podem ser um lixo, mas em termos de imagem é um filme 
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por dia. Televisão brasileira faz bem feito. Para capturar imagem, eles  lá 
queriam que [a gente] filmasse a Dilma por Iphone e postasse (RICARDO 
WEG, 02 de Fevereiro de 2012) 

 

Em relação ao site do Democratas, o último design desenvolvido é bastante limpo 

comparado com os anteriores. As cores e o logotipo são utilizados no desenho da páginas, 

sendo que o cinza, o verde e o amarelo compõem o layout.. As cores estão bem suaves, sendo 

agora incorporadas nos boxes e nas fontes. No topo, à esquerda, está posicionado o logotipo e 

o seu slogan. Após um banner rotativo com as fotos e notícias representa a seção de destaque 

do partido. Em seguida, o menu de navegação global, com os links: O Democratas; Opinião, 

Dia-a-Dia; Biblioteca. E ao lado, o sistema de busca no site. Como conteúdo global é 

encontrado as notícias, e ao lado, um banner com a chamada: “Filie-se”. Abaixo disso 

encontra-se a "Frase do Dia". Abaixo localizam-se três banners divulgando as ações 

partidárias: Fundação Liberdade e Cidadania;Democratas 25; Juventude Democratas 25. 

Abaixo destes está a seção de vídeos. Há ainda quatro banners divulgando as lideranças do 

partido: Democratas no Senado; Democratas na Câmara; Mapa Democratas; Promessas de 

Dilma. Depois aparece a enquete e a tribuna do cidadão. Como conteúdo relacionado 

destacam-se um espaço de cadastro para o usuário receber informações por e-mail e outro 

para receber informações por celular. Em seguida, um banner leva o usuário ao jornal online 

do partido, enquanto outros levam ao Fale Conosco, ao blog,  ao conteúdo da Rádio 25,  ao 

Twitter, ao Facebook e para as fotos. No rodapé estão os botões convidando o usuário a seguir 

o DEM nas redes sociais: Twitter, Linkedin, Facebook, Flickr, RSS, Orkut e YouTube. Esta 

parte do site encerra-se com o endereço do democratas. 

 

  



! 136!

Figura 13: 

 

Website DEM – Versão de 2011 

Fonte: http://www.dem.org.br (21.04.2011) 
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Figura 14: 

 

Website DEM – Versão de 2012 
Fonte: www.dem.org.br (19.04.2012) 
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Sabe-se que a internet é vista pelos partidos como uma ferramenta importante para 

estabelecer o contato entre eleitor e político. É possível observar que as redes sociais são hoje 

um exemplo de contato mais direto, elas contribuem em conjunto com o website para a 

estrutura organizacional do partido. Neste caso, enquanto as redes sociais são o lugar do 

compartilhamento e da troca, o site pode ser visto como um lugar de discurso do partido. 

Para entender o modelo originário de um partido, é necessário conhecer a origem do 

partido. Por isso, no início da tese foi feita uma reconstrução histórica do PFL para  melhor 

compreendermos o nascimento do DEM. A trajetória mostrou que o PFL era um partido com 

base política nordestina, sendo que depois de alguns anos, cresceu em algumas regiões do 

Sudeste e do Sul do país. Esta força em algumas regiões explica a divisão dos incentivos 

seletivos. Nas figuras 13 e 14 é possível observar que os deputados que se destacam são 

Antônio Carlos Magalhães Neto (BA), Rodrigo Maia (RJ) e Paulo Bornhausen (SC). Estes 

incentivos seletivos explicam o comportamento da elite do partido, mostrando que estes 

políticos são lideranças fortes por serem herdeiros de berço de um capital político. Nos 

incentivos seletivos, se o poder e o status não forem bem administrados, podem fragilizar o 

partido. Por exemplo, a saída de Kassab, uma das principais lideranças do partido no Estado 

de São Paulo, rompeu em 2011 com o DEM e criou um novo partido, o Partido Social 

Democrático (PSD). Alguns deputados do DEM, então, se uniram ao novo partido. Antes  

deste episódio, a eleição de José Agripino (RN) foi uma estratégia para tentar manter o 

equilíbrio interno do DEM, pois se os incentivos seletivos estivessem bem distribuídos, os 

dirigentes não sairiam do poder. Isso, por sua vez, justifica a saída de Rodrigo Maia, já que 

um dos principais objetivos dos líderes é a estabilidade organizativa do partido, o que não 

estava acontecendo. Na figura  é possível ver um vídeo do presidente José Agripino, que pode 

ser vista como uma estratégia para tentar estabilizar organizacionalmente o partido. As 

rupturas internas mostraram que o partido apresenta uma fraca institucionalização, que 

resultou em uma coalizão pouco coesa. 

Várias equipes trabalharam na criação do site do Partido Democratas. Para fazer a 

versão atual, Larissa Freitas, assessora responsável pelo site, afirma que, foi contratada uma 

empresa de webdesign, com sede no Rio de Janeiro. O desenvolvimento da navegação e da 

arquitetura foi um trabalho em conjunto dos jornalistas do partido com a empresa que 
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desenvolve o site. O novo site nasceu a partir de um brainstorm15; para isso foi analisado o 

site do Partido Conservador Inglês e da Casa Branca, que serviram de inspiração para o 

desenho do site do Democratas. A construção do novo site também usou como referência a 

campanha do Presidente Barack Obama.  

No site do DEM, o design mudou bastante em relação ao do PFL. De acordo com  

Larissa:  

 

Quando era PFL, [o site] era branco com cinza, só notícia. Quando mudou de 
nome,  buscamos fazer o design de acordo com as cores do Democratas No 
início, precisávamos a pregar o nome do partido e a arvorezinha. Precisávamos 
fixar bem a nova marca, deixar o nome bem acessível para que a população 
lembrasse” [Para chegarmos a esse resultado] analisamos [o site] dos partidos 
brasileiros e de outros países (LARISSA FREITA, 03 DE FEVEREIRO DE 
2012). 

 

O site do DEM é visto internamente como uma ferramenta de mediação entre os 

integrantes dos partidos, jornalistas e parlamentares. Ele é pensado para “os parlamentares, 

para os filiados e obviamente para os jornalistas”. De acordo com a coordenadora, uma das 

prioridades do site é o jornalista que vai replicar o que é publicado no espaço. É bastante 

nítido que o site é uma ferramenta de mediação com os integrantes do partido e com os 

jornalistas. É a principal estratégia de comunicação interna com os parlamentares e também 

com os filiados.  

O DEM fez uma tentativa de comunicação interna, desenvolveu uma rede social 

chamada “Rede 25”,  similar ao ORKUT, mas não teve o resultado esperado. Atualmente, a 

equipe está fazendo um novo cadastro para desenvolver mais uma tentativa de comunicação 

interna. Muitas pessoas deixaram o partido desde que este passou a ser Democratas, por isso é 

importante que haja um novo cadastro de atualização de todos integrantes do Brasil. A 

interação com os parlamentares é também feita pelo Facebook e Twitter. O blog é também um 

canal de comunicação, mas se concentra mais na distribuição de artigos para os 

parlamentares, para a juventude do partido e para os integrantes. O site é utilizado para 

armazenar as notícias, as fotos, os vídeos e os áudios (rádio). Interessante reforçar que, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Momento em que um grupo de pessoas se reúnem para criarem um projeto. 
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afirma Larissa, o site do DEM é visto como uma ferramenta importante de mediação com os 

jornalistas.  

A seção “Tribuna Cidadão” é composta por  mensagens da sociedade civil e parece ser 

um elemento relevante de ligação entre ela e o partido. De acordo com Larissa: 

 

Na Tribuna do Cidadão, há muitos elogios e xingamentos. Não editamos... [a 
mensagem é publicada] do jeito que a pessoa enviou, é um espaço para o leitor 
do site se pronunciar. [...] Porém, a mediação entre os  cidadãos e o partido é 
realizada pelas mídias sociais, pela instantaneidade que promove a rede social. 
O Fale Conosco é um canal que funciona mas se dedica em responder os e-mail 
pelas redes sociais. Por exemplo, Rodrigo Maia é um dos deputados que 
respondem no mesmo momento. O canal do YouTube é um espaço que recebe 
bastantes visitas e divulga o material audiovisual do Democratas. O partido tem 
uma equipe exclusiva para criar os vídeos do partido. Todas as matéria estão 
disponibilizadas em vídeo. Os links mais visitados são o mapa e as notícias. [...]  
Eu recebo um relatório semanal do Google [que me dá essas informações]. 
(LARISSA FREITAS, 03 DE FEVEREIRO DE 2012) 

 

As notícias publicadas no site do DEM em geral são estrategicamente pensadas para 

"emplacarem" na mídia em geral. Todas as matérias dos parlamentares são consideradas 

importantes pelo partido, mas o foco se concentra na informação que trará audiência, pois o 

site é pensado na forma de uma agência de notícias. No espaço do site dedicado às notícias 

principais há um revezamento entre o presidente do partido, o líder da câmara, o líder do 

senado e o líder de alguma comissão. Caso haja três notícias relevantes ao mesmo tempo, a 

ordem de disponibilidade se dá a partir do líder mais importante.  

Nem sempre a notícia mais importante fica no destaque das fotos. Se há uma foto que 

tem impacto, esta permanece por mais tempo. Releases não são inseridos nesta seção, mas na 

parte de notícias em função de não estarem acompanhados de imagens. O website tinha uma 

seção que disponibilizava as informações do partido nos outros Estados, mas foi retirado do ar 

por falta de comprometimento dos diretórios em enviar material. Existe, no entanto, um 

esquema de clipagem16, mas é limitado pelo fato justamente de os diretórios estaduais não 

enviam material. 

Ainda de acordo com a entrevistada, deputados que não são lideres, ou seja, com 

pouca visibilidade, também recebem espaço no site. É dada atenção para todos, mesmo para 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Serviços prestados por uma assessoria de imprensa para  identificar as referencias de um cliente na mídia. 
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os que são pouco atuantes. A escolha da notícia obedece o critério de noticiabilidade do 

jornalismo e costuma dar destaque para a informação que tem mais chance de chamar atenção 

da mídia, aquilo que trará audiência.. As fotos em destaques é a seção que chama bastante 

atenção, os destaques usualmente são dados para os líderes políticos. 

 

  

5.2.3 QUESTÕES COMPARATIVAS ENTRE OS SITES DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES E DO DEMOCRATAS. 

 

É Possível observar que ambas as atualizações foram pensadas em função dos avanços 

tecnológicos. O PT trabalhou em torno da segurança e design de conteúdo, enquanto o DEM 

privilegiou as redes sociais, fotografias, o logotipo e o slogan. Em relação ao design, em 

ambos os casos há o uso das cores institucionais dos partidos, o que mostra uma preocupação 

em manter a padronização da identidade visual também nas peças desenvolvidas para o 

ambiente digital. No DEM, o slogan “Partido de Cara Nova”, mostra o desejo em reforçar a 

nova identidade, além de simultaneamente representar uma estratégia de dissociação do 

partido de origem, o PFL. Em conjunto, também estava o logotipo, em formato de uma 

árvore, para tentar fixar a nova marca. Não é à toa que o logotipo e o slogan são bastante 

trabalhados, a proposta é posicionar o novo partido, mostrar as mudanças, fazendo com que as 

pessoas o desvinculem do PFL. Atualmente, o novo marqueteiro pretende mudar o slogan já 

que o partido está com novos objetivos. A proposta do site é mostrar que o partido está à 

frente das inovações tecnológicas, por isso as redes sociais estão em foco dentro do site. 

No design da página, no que diz respeito às questões de arquitetura da informação, 

ambos os sites tentam distribuir a informação dando importância para as principais lideranças 

do partido. O PT, em particular, trabalha hierarquizando os links pois precisa se preocupar 

com os egos dos políticos. No processo de construção do site, ambos os partidos contrataram 

uma empresa especializada para o desenvolvimento e  utilizaram o site da campanha do 

Presidente Barack Obama como inspiração. O PT teve workshop com a equipe responsável 

pela campanha. O DEM analisou vário sites brasileiros, como também o site da Casa Branca e 

do Partido Conservador Britânico. A diferença entre os partidos é que o PT possui uma equipe 
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especializada na área multimídia; já o DEM, conta somente com três jornalistas que dividem 

seu tempo entre o site e as atividades de assessoria de imprensa.  

Na distribuição do conteúdo, ambos contemplam notícias que envolvem as lideranças. 

O PT apresenta um foco nas notícias do governo e no ex-presidente Lula, já que ele é o líder 

de audiência do site. Um segundo tipo de notícia que gera uma grande número de acesso é 

responder a temas polêmicos, como é o caso das respostas dadas à revista Veja. O DEM pensa 

o conteúdo do site de acordo com critério de noticiabilidade do jornalismo, simulando uma 

agência de notícias. A proposta do conteúdo é pensada também em atingir jornalistas para que 

estes repliquem a informação nas mídias massivas.  

Em relação à mediação do partido com o público, o PT com o público interno utiliza o 

sistema de newsletter; já o DEM utiliza o próprio site. Todavia, as redes sociais são as 

ferramentas mais utilizadas por ambos os partidos. Para o PT, a rede social é mais que o site. 

Tanto o site do DEM quanto o do PT são pensados para os militantes, para os parlamentares , 

para o público em geral e principalmente para os jornalistas.  

 

 

5.3  O SITE COMO ESPAÇO PARA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PARTIDO 

 

 

Nesta seção consideraremos algumas questões sobre o modo como efetivamente os 

websites se constituem como recursos organizacionais a serviço dos partidos políticos, tendo 

em vista particularmente o modo como eles se constroem como recursos de distribuição de 

incentivos coletivos e incentivos seletivos (Panebianco, 2005) entre simpatizantes, membros e 

autoridades desses partidos. A análise comparativa dos sites do PT e do DEM dá conta de 

padrões muito diferentes de uso dos recursos comunicativos dos seus websites: como 

veremos, o website do PT faz um investimento considerável na distribuição de incentivos 

coletivos, ao contrário do DEM, cujo website destaca as lideranças individuais. Em face do 

caráter extremamente dinâmico assumido por este meio de comunicação, consideraremos os 

sites no período de 21 a 30 de junho de 2012. 
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5.3.1 O WEBSITE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES SOB O VIÉS DOS 

INCENTIVOS COLETIVOS E SELETIVOS 

 

 

A análise do website do Partido dos Trabalhadores revela um investimento sistemático 

no sentido de apresentar o partido como um patrimônio coletivo, uma instituição sólida e bem 

sedimentada. Este esforço se materializa de diferentes maneiras, dentre quais quatro merecem 

atenção especial: 1) a apresentação da estrutura organizacional do partido; 2) a publicização 

das decisões do partido; 3) o investimento em símbolos do partido. 

O website do PT apresenta detalhadamente sua estrutura organizacional e seu vínculo 

com outras instituições políticas. A estrutura do partido é apresentada em duas abas 

localizadas na homepage do site, denominadas “O Partido” e “Secretarias”. O vínculo com 

outras instituições políticas se expressa em duas outras abas: “No Governo” e “No 

Parlamento”. Esta estrutura pode ser vista na Figura 15. 

 
Figura 15: 

 

 
Cabeçalho do website do PT (HEAD) 

                    Fonte: www.pt.org.br 
 

A aba relativa ao partido remete a uma página  que contém uma breve descrição da 

origem do partido e links para alguns dos seus órgãos mais importantes, a saber: o Diretório 

Nacional, o Conselho de Assuntos Disciplinares, o Conselho Fiscal, a Comissão Executiva 

Nacional e Diretórios Estaduais. A Figura 16 ilustra estes itens com mais clareza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 144!

 
Figura 16: 

 

 
Website PT: O Partido 
Fonte: www.pt.org.br 

 

Os links dos diversos órgãos citados na figura acima oferecem uma listagem dos 

membros correspondentes, com indicação de meios de contato (telefone, Skype) e da Unidade 
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Federativa a que corresponde este vínculo. O link relativo ao Diretório Nacional apresenta os 

membros, como se pode perceber na figura 17. 

 

Figura 17: 

 
website PT: Diretório Nacional 

Fonte: www.pt.org.br 
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A apresentação da estrutura do partido se desdobra na aba Secretarias. Através dela é 

possível se ter acesso às quinze secretarias que compõem a estrutura do partido, que são as 

secretarias: Agrária; de Assuntos Institucionais; de Combate ao Racismo; de Cultura; de 

Finanças, de Formação política, Geral; da Juventude; do Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

de Mobilização, de Movimentos Populares, de Mulheres, de Organização, Relações 

Internacionais, Sindical. As secretarias são dispostas em ordem alfabética, o que indica um 

esforço do partido de não produzir uma hierarquização das secretarias em ordem de 

importância. Ao contrário das seções que integram a página do partido, as páginas 

particulares das secretarias se caracterizam por uma grande diversidade de formatos, o que 

sugere que as diversas secretarias contam com considerável autonomia para gerir o seu 

espaço. 

 

As páginas delas são muito distintas entre si. Por exemplo, as secretarias de Assuntos 

Institucionais, Geral, de Cultura, de Finanças, da Juventude, da Organização, do Meio 

Ambiente apresentam textos bastante extensos que dissertam acerca dos seus objetivos. Elas 

também disponibilizam os contatos (nome, e-mail, telefone, Skype, Twitter e Facebook) dos 

secretários nacionais e regionais e informações para as eleições dos secretários municipais e 

regionais. As notícias que saíram sobre essas secretarias ficam em destaque em suas páginas 

através do link “Últimas Atualizações. Outras secretarias, como a de Movimentos Populares, 

Relações Internacionais, Combate ao Racismo e Sindical apresentam informações mais 

resumidas, ou seja, um texto simplificado sobre os objetivos e  alguns links de notícias. Cabe 

ressaltar que a Secretaria Sindical é a mais antiga e sua apresentação é bastante simplificada 

em comparação a outras; a Figura 18 ilustra sua exposição. Já a Secretaria da Mobilização 

apresenta uma característica oposta: não há informações sobre seu objetivo e nem contato dos 

responsáveis, conforme mostra a Figura 19. É interessante ressaltar que algumas secretarias 

colocam as fotos dos seus secretários, como a Secretaria Sindical, enquanto outras apenas 

ilustram seus espaços com um banner divulgando informações relativas à secretaria ou 

alguma atividade relacionada a ela, como a Secretaria da Mulher, que expõe notícia sobre o 

Dia da Mulher. Ver imagem 20. 
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Figura 18: 

 
Website do PT – Secretaria Sindical 

Fonte: www.pt.org.br 
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Figura 19: 

 
Website do PT – Secretaria da Mobilização 

Fonte: www.pt.org.br 
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Figura 20: 

 
Website do PT – Secretaria da Mulher 

Fonte: www.pt.org.br 
 



! 150!

A publicização das decisões do partido pode ser interpretada como um incentivo 

coletivo na medida em que se constitui como um esforço de accountability do partido em 

relação à sociedade civil, de um modo geral, e a seus militantes, de modo particular. Deste 

ponto de vista, o website do PT se apresenta como um recurso por meio do qual os 

representantes do partido prestam contas aos seus representados (Arato, 2002). À direita da 

página estão localizados os documentos históricos do partido, os quais proporcionam aos 

leitores acesso à memória das decisões do partido. Incluem-se aí: o Código de Ética 

(apresenta um conjunto de normas detalhadas que definem a conduta do partido); 

Documentos Históricos (documentos antigos e recentes, que retratam a história do partido, 

como por exemplo O PT e os Desafios da RIO+20, Manifesto de Fundação, Carta de 

Princípio do PT, Logomarca dos 31 anos do PT); o  Estatuto do PT (manual de regimento do 

partido); ofícios (documentos contendo informações sobre os votos em separado nos 

encontros setoriais nacionais e outro para orientar o processo de prévias nos encontros de 

2012), resoluções (documentos sobre reuniões em diversos diretórios); resoluções do 3º 

congresso (documento do encontro realizado em São Paulo, em 31 de agosto e 2 de Setembro 

de 2007), dentre outros. 

Os documentos recentes, localizados à esquerda da página, representam as atualização 

dos documentos do partido. Como são várias páginas de documentos, serão citados os que 

estão localizados apenas na primeira: Prestação de Contas – Guia Prático do SPCE – TSE; 

Prazos para a Justiça Eleitoral, Resolução sobre a Política de Alianças; Cartilha Sindical; 

Treinamento – Fase I Normas Partidos TSE;  Circular para Abertura de Contas Exclusivas 

para a Campanha Eleitoral; Resolução do CEN sobre a Prévia de Recife 05/06/2012; 

Resolução  da 22 Reunião da Câmara de Recursos; Manual de Escolha e Registro dos 

Candidatos; Manual da Propaganda Eleitoral.   

O investimento simbólico se relaciona com os elementos que proporcionam adesão e 

um engajamento emocional em relação ao partido, tais como a História do PT e a Fundação 

Perseu Abramo, a Escola Nacional de Formação, a Revista Teoria e Debate e o Instituto de 

Cidadania, atualmente Instituto Lula de Cidadania. A história do partido é contada por meio 

de documentos históricos e de fotografias. No link Documentos Históricos há dois arquivos 

importantes. O primeiro é a Carta de Princípios, lançada publicamente em 1º de maio de 

1979, a qual apresenta a ideia da formação de um partido composto somente pela classe 

trabalhadora, pois a sociedade naquela época era baseada na desigualdade e exploração entre 

as classes. Nessa carta, o PT “declara-se comprometido e empenhado na tarefa de colocar os 
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interesses populares na cena política e de superar a atomização e dispersão das correntes 

classistas e dos movimentos sociais  as classes dominantes” (CARTA DE PRINCÍPIOS, 

1979). Em 1980, é aprovado o Manifesto de Fundação, pelo movimento pró-PT, em 10 de 

fevereiro de 1980, no colégio Sion, em São Paulo. O documento descreve a proposta 

ideológica do PT, um partido que estava  nascendo a partir do resultado das Lutas Sociais, um 

partido de massa que tinha como objetivo ser “um partido amplo e aberto a todos aqueles 

comprometidos com a causa dos trabalhadores e de seu programas” e que valorizava a 

participação política dos trabalhadores  (MANIFESTO DE FUNDAÇÃO, 1980). As fotos 

também ajudam a contar a história do partido. No link Fotos, há uma galeria de fotos que 

retratam os diversos encontros do partidos, sendo que o destaque é a seção de fotos históricas 

do PT.  

 

Figura 21: 

 
Website do PT: Fotos Históricas 

Fonte: www.pt.org.br 
 

 A Fundação Perseu Abramo foi criada pelo Partido do Trabalhadores em 1996. Seu 

objetivo é cuidar da memória histórica do partido, bem como desenvolver atividade de cunho 

político-ideológico que contribuam para a construção de uma cultura política da sociedade 

civil. A fundação desenvolve uma série de atividades, como a Editora Fundação Perseu 
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Abramo, a Biblioteca Digital (livros publicados pela editora  para download), a Revista 

Teoria e Debate, A Escola de Nacional de Formação, a Memória e a História (documentos 

históricos, textos e fotografias que relatam a memória política do Brasil e do partido) e 

Pesquisas de Opinião Pública (pesquisas sobre: “Mulheres Brasileiras nos Espaços Públicos e 

privados 2010”, “Discriminação Racial”etc.), Artigos e Boletins (publicações de alguns 

políticos que foram divulgados na mídia massiva), Multimídia (arquivos em áudio, vídeo e 

fotos relacionados à trajetória política do PT ).  

 

Figura 22: 

 

Website Perseu Abramo 

Fonte: www.fpabramo.org.br/ 
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A Escola Nacional de Formação foi criada no 3º Congresso do PT e, desde sua 

fundação,  é um espaço de formação política de políticos, militantes e filiados. Em seu site é 

possível encontrar cursos de formação para pré-candidatos às eleições de 2012, orientações 

jurídicas para a campanha de 2012 e um manual da propaganda eleitoral. Há também um 

espaço de gestão do conhecimento, uma espécie de sala de ensino à distância restrito a 

filiados do partido ao Instituto Cidadania (hoje Instituto Lula; tem o propósito de cuidar do 

acervo histórico e da experiência política do ex-presidente) e a revista Teoria e Debate 

(reflexão e debate sobre a esquerda brasileira, tem como principio a pluralidade de opiniões). 

Estas instituições representam o investimento feito pelo partido na cultura e representam 

elementos simbólicos através dos quais o PT se constrói como um partido diferenciado. Os 

sites oficiais podem ser vistos a seguir: 
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Figura 23: 

 

Escola Nacional de Formação 

Fonte: www.enfpt.org.br/ 

 

A revista Teoria e Debate apresenta matérias que refletem a esquerda brasileira e tem 

como princípio a pluralidade de opiniões. Ela se divide nas seguintes editorias: Em Debate; 

Nacional; Política; Economia; Sociedade; Internacional; Cultural. O foco da edição de 2012 

gira em torno dos resultados da RIO+2017, do Pré-sal; de Tecnologia;  do Voto Secreto;  da 

Reforma Política etc.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Conferência realizada pela ONU e com a participação de movimentos organizados. 
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Figura  24: 
 

 
Revista Teoria e Debate 

Fonte: www.teoriaedebate.org.br/ 
 
 

O Instituto da Cidadania foi criado para elaborar propostas políticas até as eleições de 

2002. Após o final do segundo mandato de Lula, transformou-se em Instituto Lula e  passou a 

cuidar do acervo político e das experiências políticas do ex-presidente. Atualmente, o instituto 

pretende estimular a realização dos projetos que foram implantados no Governo Lula em 

países da América Latina e África. 



! 156!

Figura 25: 

 
Instituto Lula 

Fonte : www.icidadania.org.br 
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A análise da distribuição de incentivos seletivos pelo website do Partido dos 

Trabalhadores teve como base uma amostra de quinze dias colhida aleatoriamente entre os 

dias 7 de julho e 3 de agosto de 2012. Embora não seja significativa do ponto de vista 

estatístico, esta amostra pode oferecer pistas que nos ajudam a formular algumas hipóteses 

provisórias sobre a distribuição seletiva de recursos pelo site. No período analisado, 38 

personalidades ligadas ao PT foram objetos de cobertura por parte do site. Destes, 26 foram 

mencionados apenas uma vez, ao passo que seis apareceram duas vezes. Quatro personagens 

receberam um tratamento mais destacado no período: o presidente nacional do partido Rui 

Falcão, com quatorze menções, os deputados federais Assis Carvalho e Jilmar Tatto, com 

doze e dez menções, respectivamente , e a presidente do país Dilma Rousseff, com oito 

menções. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mencionado quatro vezes no período 

(ver Tabela 23). 

 

Tabela 23: Menções de Personalidades Políticas - PT 
 
Político Destaque Vídeo Rádio Redes Sociais Total 
Rui Falcão  
(Pres. PT) 

8 6 - - 14 

Assis 
Carvalho 
 (Dep Fed) 

- - 12 - 12 

Jilmar Tatto  
(Dep. Fed) 

2 8 - - 10 

Dilma 
Rousseff 
 (Pres. Brasil) 

5 - - 3 8 

Lula  
(ex Pres. 
Brasil) 

4 - - - 4 

Demais (33) 37 - 4 -  
Total 56 14 16 3 89 
 

Fonte: www.pt.org.br 

 

De maneira geral, estes dados indicam que a distribuição de incentivos seletivos 

obedece a uma lógica institucional. Isto ajuda a entender o maior destaque atribuído ao 

presidente nacional do partido no período. Neste contexto, a atenção dispensada aos 

deputados federais Assis Carvalho e Jilmar Tatto se apresenta claramente como um ponto fora 

da curva. Longe de refletir o seu prestígio pessoal dentro do partido, o destaque dispensado a 

estes candidatos obedece a uma lógica temática. As doze referências a Carvalho acontecem 
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dentro do âmbito da categoria “rádio”, relacionadas ao tema "Adesão das micros e pequenas 

empresas ao supersimples", do qual ele se apresenta como um interlocutor. De modo análogo, 

oito das dez referências de Tatto foram veiculadas na categoria “vídeo”, relacionadas ao tema 

"Crítica ao comportamento da grande imprensa no caso do mensalão" – seis das catorze 

referências ao presidente do PT Rui Falcão também se inserem nesta categoria. A presidente 

Dilma Rousseff foi a única personalidade a merecer atenção diferenciada nas redes sociais. 

Quando consideramos apenas os destaques oferecidos às figuras públicas, constatamos 

um maior destaque oferecido à bancada parlamentar: são 42 referências a deputados federais e 

uma a um senador. Membros da burocracia partidária receberam dez destaques – dos quais 

oito conferidos ao presidente do partido. Oito menções foram feitas aos integrantes do 

Executivo Nacional, sendo cinco à presidente Dilma Rousseff e três a seus ministros. Além 

disso, candidatos a prefeito e a vice receberam quinze destaques no período, o que reflete um 

fator sazonal: o engajamento do partido nas eleições municipais a serem realizadas no dia 7 

de outubro de 2012. Em seu conjunto, os dados dão conta de uma distribuição equilibrada dos 

recursos entre as figuras públicas, embora seja possível notar um viés parlamentar por parte 

do website do partido. 

 

 

5.3.2 O WEBSITE DO PARTIDO DEMOCRATAS SOB O VIÉS DOS INCENTIVOS 

COLETIVOS E SELETIVOS 

 

O Democratas, diferentemente do PT, não apresenta um investimento sistematizado 

em incentivos coletivos. Mesmo assim, para analisar o partido sob este âmbito utilizaremos as 

mesma categorias adotadas pelo PT: 1) a apresentação da estrutura organizacional do partido; 

2) publicização das decisões do partido; 3) investimento em símbolos do partido. A 

apresentação de narrativas relativas à história do partido não será analisada, uma vez que o 

partido não disponibiliza informações detalhadas sobre sua criação. 
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Figura 26: 

 
Website DEM –Versão 2012 

Fonte: www. dem.org.br 
 



! 160!

Conforme a figura acima nos mostra, o website é bastante simplificado. A estrutura 

organizacional é apresentada no link “O Democratas”, o qual apresenta subdivisão sobre a 

história do partido. O primeiro link é a Carta do Presidente; nele, Agripino Maia, atual 

presidente do DEM, faz uma apresentação do partido, intitulado “Projeto Democratas para o 

Brasil”. O link Propostas está dividido em 26 tipos, tais como: agenda familiar, agronegócio, 

bases, democracia, desenvolvimento, educação, empreendedor individual, emprego, esporte, 

ética, família, favela-bairro, idosos, impostos, internet, jovens, meio-ambiente, municípios, 

oposição, populismo, renovação, saúde, segurança, somar, trabalhador e vereadores. Em 

seguida, ao clicar nos outros links, é possível encontrar documentos em PDF sobre o código 

de ética do partido, sobre o ideário do partido (Compromissos do Democratas), sobre as 

diretrizes sociais, econômica, políticas e administrativas. Os links Princípios e Estatutos 

também levam a um documento em PDF sobre os princípios do Democratas e outro sobre o 

estatuto que foi aprovado na convenção de 12 de dezembro de 2007. 

 

Figura 27 

 
Website DEM – O Democratas  

Fonte: www. dem.org.br 
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Por ultimo, no link “O Democratas”, conforme ilustra a figura abaixo,  é possível 

acessar o "quem é quem", ou seja, conhecer as personalidades que compõem a Executiva 

Nacional, o Diretório Nacional, o Conselho Ética, o Conselho Fiscal, as diretrizes regionais, 

os governadores, os vice-governadores, os senadores, os deputados federais e estaduais e os 

prefeitos e vereadores que foram eleitos nos últimos pleitos. No Fale Conosco está um 

formulário que possibilita entrar em contato com o partido além de ícones que direcionam 

para as redes sociais do partido. 
Figura 28 

 
Website DEM – O Democratas: quem é quem  

Fonte: www. dem.org.br 
 

Conforme a figura 30, a publicização das decisões do partido e o investimento 

simbólicos são encontrados na mesma seção. Nela, é possível ter acesso às resoluções do 

partido e aos documentos oficiais que apresentam o estatuto e a ata da convenção nacional do 

PFL, de 14 de agosto de 2008.  
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Figura 29 

 
Website DEM – Biblioteca  
Fonte: www. dem.org.br 

 

A análise da distribuição de incentivos seletivos pelo website do Partido 

Democratas se fez com base na mesma amostra de dias utilizada no website do PT. O 

primeiro dado que chama a atenção é o menor número de personalidades que se tornam objeto 

de atenção por parte do site do Democratas: são treze, ou aproximadamente um terço do 

número de personalidades representadas no site do PT. Se considerarmos o conjunto das 

referências feitas a elas, temos um pequeno grupo de personalidades que se destacam em 

relação aos demais. São eles o deputado federal Ronaldo Caiado, com vinte referências, o 

senador (e presidente do partido) José Agripino e o deputado federal ACM Neto, com 

dezenove, e os deputados federais Onyx Lorezoni, com dezessete, e Felipe Maia, com doze. 

No total, os quatro parlamentares respondem por 87 menções, ou aproximadamente dois 

terços do total do partido. Estes dados podem ser visualizados na tabela abaixo: 
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Tabela 24: Menções de Personalidades Políticas – DEM 
 

Político Destaque Notícia Video Rádio Redes 
Sociais Total 

Ronaldo Caiado 
(DF) 10 2  4 4 20 

José Agripino (S/P) 10 7 1  1 19 
ACM Neto (DF) 7   2 10 19 
Onyx Lorezoni (DF) 5  3 7 2 17 
Felipe Maia (DF) 9   1 2 12 
Luiz Henrique 
Mandeta  (DF)  3 5   8 

Jayme Campos (S)  6  1  7 
Rodrigo Garcia 
(DF)PL  2  5  7 

Mendonça Prado 
(DF)  7    7 

Dorinha Resende 
(DF)  6    6 

Abelardo Lupion 
(DF) 3     3 

Efrain Filho (DF)    5  3 
Augusto Coutinho 
(DF)    1  1 

Total      131 
Fonte: www.dem.org.br 

 
Legenda: Presidente (P) Deputado Federal (DF), Deputado Estadual (DE), Ministro (M), Candidato a 
prefeito (CP), Candidato a vice-prefeito (CV-P), Senador (S) 
 

A concentração do foco do site do Democratas em um pequeno número de lideranças 

é ilustrada de modo ainda mais evidente quando consideramos apenas a categoria “Destaque”. 

Neste caso são apenas seis as lideranças mencionadas: Ronaldo Caiado e José Agripino 

receberam dez menções, Felipe Maia recebeu nove, ACM Neto sete, Onyx Lorezoni cinco e 

Abelardo Lupion três. As redes sociais também se revelaram espaços fortemente 

discricionários no tocante à distribuição de incentivos seletivos. Apenas cinco lideranças se 

tornaram objeto de atenção por parte delas, com destaque para ACM Neto, que recebeu dez 

menções. O caráter fundamentalmente parlamentar do partido é demonstrado pelo fato de que 

todas as lideranças citadas ocupam cargos na Câmara Federal ou no Senado. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente tese se propõe discutir o papel do website de partidos políticos. Para 

isso, realizamos um mapeamento da literatura existente. Constatamos que o tema se tornou 

objeto de um considerável volume de pesquisas, em países da Europa, Asia, Oceania, 

América do Norte e America Latina. Em sua maioria, os trabalhos disponíveis têm 

considerado duas questões fundamentais: o uso dos websites como instrumentos de marketing 

político-eleitoral e, principalmente, o seu potencial como fator de democratização da vida 

partidária. Com relação a esta última questão, a pesquisa tem considerado duas hipóteses 

fundamentais, inicialmente apresentadas por Margolis et al(1997) e Resnick (1998). De 

acordo com a hipótese da equalização, os websites proporcionariam a todos os partidos as 

mesmas possibilidades de publicizar seus pontos de vista. Alternativamente, a hipótese da 

normalização argumenta que as diferenças entre os partidos tendem a se sustentar nos seus 

websites, uma vez que os partidos majoritários possuem melhores condições financeiras e 

organizacionais para manter seus websites. Outro ponto, apresentado por Blanchard (2006), 

era o website como um espaço de comunicação entre o partido e o eleitor. Em sua leitura foi 

possível verificar que o único canal de comunicação era o Fale Conosco, porém poucos 

partidos realmente usavam com precisão essa ferramenta, o que ficou evidente que o site não 

era um espaço de debate entre o partido e a sociedade civil. 

Em linhas gerais, os estudos disponíveis têm considerado os partidos políticos de 

maneira um tanto quanto superficial. Na maior parte dos casos os partidos tem sido 

considerados como objetos passivos a serem moldados ou não por seus websites. 

Alternativamente, esta tese se baseia na contribuição da sociologia dos partidos políticos e, 

em especial e autores como Duverger (1957) e Panebianco (2005) para considerar os websites 
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como um recurso organizacional a serviço dos partidos políticos. A influência de Duverger se 

manifesta principalmente na proposição de que os partidos políticos se organizam de acordo 

com diferentes princípios. O autor distingue dois tipos de partidos políticos: os partidos de 

massa e os partidos de quadros ou parlamentares. 

Panebianco, por sua vez, considera os partidos políticos sob um ângulo 

fundamentalmente organizacional. Do seu ponto de vista, a análise dos partidos políticos não 

pode se limitar à análise dos seus objetivos manifestos ou dos interesses dos grupos sociais 

que eles supostamente representariam. Paralelamente a isto, ele sustenta que os partidos 

dedicam uma grande energia ao esforço de se conservar no tempo como organizações. Em 

particular dois aspectos da análise proposta por Panebianco se revelaram bastante relevantes 

para a análise do uso dos websites como recursos organizacionais dos partidos. O primeiro 

deles se refere ao seu modelo de análise do desenvolvimento organizativo dos partidos 

políticos, tendo em vista o modelo originário e os fatores que conduzem a uma 

institucionalização forte e fraca. Em particular, o autor atribui uma importância significativa à 

origem dos partidos como governistas ou oposicionistas como uma variável significativa para 

explicar o grau de institucionalização dos partidos políticos. Outra contribuição relevante do 

autor se refere à distinção entre os incentivos coletivos e seletivos pelos partidos políticos. 

A hipótese fundamental que norteia esta tese é que diferentes tipos de partido se 

valem dos seus websites de maneiras fundamentalmente diferentes. A fim de averiguar esta 

hipótese, analisamos os websites de dois partidos políticos com trajetórias e características 

organizacionais bastante distintas. Em linhas gerais, o PT pode ser caracterizado como um 

partido mais próximo do modelo de partido de massa de Duverger, ao passo que o PFL – bem 

como o DEM, que o sucedeu – pode ser descrito como mais próximo do modelo de partido de 

quadros. Além disso, os partidos apresentam trajetórias organizacionais muito diferentes. 

Enquanto o PT se estruturou como partido de oposição, com uma forte base nos movimentos 

sociais e oferece um bom exemplo de partido com institucionalização forte. Desde 2002, o 

partido controla a presidência da república. Em contrapartida, o PFL nasceu como um partido 

de apoio do governo, e apresenta características que permitem configurá-lo como um partido 

de institucionalização fraca. Em parte por conta do seu vínculo umbilical com o governo 

federal, o partido entrou em decadência quando, em face à vitória do PT, foi obrigado a 

assumir o papel de partido de oposição. 

A análise dos websites do PT e do DEM levou em conta três aspectos fundamentais. 
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O primeiro aspecto diz respeito ao pessoal e à infra-estrutura material com que os dois 

partidos usaram para elaborar seus websites. O website do PT ocupa instalações amplas e bem 

equipadas na sede do partido, e conta com uma equipe composta por 14 funcionários para 

alimentá-lo. Por outro lado, o Democratas depende de uma empresa de webdesign, e a equipe 

se resume em três assessores de imprensa, que se dividem entre a manutenção do site e a 

assessoria de parlamentares do partido. 

            O segundo aspecto se refere ao design e a arquitetura de informação dos sites dos 

partidos. Em ambos os casos, o design da página destaca o uso das cores institucionais como 

meio para manter a identidade do partido no ambiente da comunicação digital. 

Especificamente no que se refere ao Democratas, o uso da logomarca e do slogan "Partido de 

Cara Nova"  estão bastante demarcados, por estarem construindo a imagem da marca e se 

desvinculando da marca PFL. Com relação à arquitetura da informação, diferentemente do 

que acontece com o site do DEM, o site do PT dedica um esforço considerável à apresentação 

da estrutura institucional do partido, com destaque para as unidades político-administrativas 

em torno das quais o partido se estrutura. 

Um terceiro aspecto diz respeito ao conteúdo dos sites. Aqui, optamos por focar nossa 

análise na questão da distribuição de incentivos coletivos e seletivos. Uma vez mais, notamos 

padrões bastante diferentes nos sites do PT e do DEM. No caso do PT é possível notar um 

forte investimento em elementos que podem ser caracterizados como formas de incentivo 

coletivo, tais como: 1) a apresentação da estrutura organizacional do partido; 2) publicização 

das decisões do partido, indicadora de um esforço de accountability e 3) investimento em 

símbolos do partido. Em contraste, o site do Democratas apresenta poucas informações sobre 

a estrutura do partido e um baixo investimento no seu patrimônio simbólico – o que pode ser 

parcialmente explicado pelo fato de se tratar de um partido novo. Por outro lado, o site do 

Democratas parece cumprir mais esta função. Durante o período de análise, cinco lideranças 

do partido – todos deputados federais – receberam 87 menções por parte do site – ou dois 

terços do total. Por outro lado, o PT revela um padrão muito mais equitativo de distribuição, 

sendo que nem todos são lideranças parlamentares como no DEM. Durante a análise, 38 

personalidades foram figuras de destaque no site, em um total de 89 aparições, entre elas 

estavam os candidatos para as prefeituras. Quatro personagens receberam um tratamento 

especial, o Presidente do Partido, Rui Falcão, quatorze menções, os deputados federais Assis 

Carvalho, com doze, Jilmar Tatto com dez e a Presidente Dilma com oito menções o que 

representou num total de 49, 43 % de aparições. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi 
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mencionado quatro vezes no período, o que mostra que nem todas as lideranças são 

parlamentares como no DEM. Porém, segundo o coordenador Ricardo Weg, o Lula é uma 

personalidade bastante importante para o partido, o que leva a que ele por vezes mereça mais 

atenção por parte do site do que a Presidente Dilma, pois falar das atividades do governo fica 

a cargo da  SECOM (Secretaria de Comunicação). No geral, os resultados da análise 

comparativa dos sites do PT e do DEM sugerem que a natureza dos partidos políticos – 

partidos de massa ou partidos de quadros, partidos com institucionalização forte e fraca – de 

algum modo impactam na estrutura e conteúdo dos seus websites. Deste modo, a análise dos 

sites dos partidos pode oferecer um precioso ângulo de observação para dar conta dos dilemas 

organizativos que se apresentam para eles. 

Por fim,  pensado o site como um lócus organizativo do partido, confirma-se a 

hipótese que o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democratas fazem uso deste espaço para 

disponibilizar informações sobre os acontecimentos dos partidos para seus públicos. Contudo, 

outra hipótese é encontrada,  o website partidários  como ferramenta de comunicação entre 

partido e público, principalmente por atuarem em parcerias com as redes sociais  Face Book e 

Twitter, no qual são espaços importantes de interação entre o público e o partido. Já que os 

sites partidários e as redes sociais são vista hoje como ágora públicas digitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 168!

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 
AMARAL, Owaldo. Ainda Conectado. O PT e seus vínculos com a sociedade. Opinião 
Pública, Campinas, vol. 17, nº 1, junho, 2011, p. 01-44. 
BLANCHARD, Gersend. O uso da Internet a Serviço da Comunicação do Partido. 
Libero, 2006, nº18, pp. 9-17. 
BOLOGNESI, Bruno. Candidatos e Eleitos: o recrutamento político nos partidos 
paranaenses nas eleições de 2006. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, 
2009.  

BRAGA, Maria do Socorro S. Organização Partidária e Seleção de Candidatos no Estado 
de São Paulo.  Opinião, Vol. 14, nº 2, pp. 454-4885, 2008. 

BRAGA, Sérgio Soares; FRANÇA, Andressa Silvério Terra; NICOLÁS, Maria Alejandra. 
2009. Os partidos políticos brasileiros e a internet. Uma avaliação  dos websites dos 
partidos políticos do Brasil.  Revista de Sociologia e Política v. 17 n. 34: 183-208, 2006.  
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e terra, 1999. 

CARDOSO, Antonio M. A Comunicação Política na Internet. Análise dos websites dos 
Partidos Políticos em Itália. Disponível em: 
obs.obercom.pt/index.php/obs/article/download/173/212. Acessado em: maio de 2012. 



! 169!

 

COBERLLINI, Juliano. O poder como vocação; o PFL na política brasileira (1984– 2004). 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. 

CONWAY, Matthew; DORNER, Dan. An evaluation of New Zealand political party 
Websites.  Information Research 9(4), 2004. Disponível em <http://informationr.net/ir/9-
4/paper196.html>.  
CUNHA, Carlos; MARTÍN, Irene; NEWELL, James e RAMIRO, Luis. Southern European 
parties and party systems, and the new ICTs. in GIBSON, Rachel, NIXON, Paul & 
WARD, Stephen. Political Parties and the Internet: Net gain? London & New York: 
Routledge, 2003 
DOWNS; A. Uma teoria econômica da democracia. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 1999. 
DUVERGER, M. Los Partidos Políticos. México:Fundo de Cultura Económica, 1957. 

FARMER, Rick; FENDER, Rich. E-Parties: Democratic and Republican State Parties in 
2002. Party Politics, 2005, Vol. 11, nº1, pp. 47-58.. 

GIBSON, Rachel K.; WARD, Stephen J. UK. Political Parties  and the Internet: “Politics 
as Usual” in the New Media. The Harvard International Journal of Press/Politcs. 3(3):14-38, 
1998. 
GIBSON, Rachel; WARD, Stephen. A Proposed Methodology for Studying the Function 
and Effectiveness of Party and Candidate Websites. Social Science Computer Review 
18(3): 301-319, 2000.  

GIBSON, Rachel K.; MARGOLIS, Michael, RESNICK, David; WARD, Stephen. Election 
campaigning on the WWW in the USA and UK: A comparative analysis. Party Politics 9(1): 
47-75, 2003.  
GIBSON, Raquel; WARD Stephen. Letting the daylight in? Australian parties´use of the 
word wide web at the state and territory level In GIBSON, Raquel; NIXON, Paul; WARD 
Stephen. Political Parties and The Internet. New york: Routldge, 2003. 

GIBSON, Raquel; NIXON, Paul; WARD Stephen. Political Parties and the Internet. New 
york: Routldge, 2005. 

GOMES, Wilsom. et al. Politics 2.0: a campanha de Barack Obama em 2008. Revista 
Sociologia e Política, Curitiba, v. 17, n. 34, p. 29-43, out. 2009.  

GRINBERG; Lucia. Partido Político ou bode expiatório: um estudo sobre a Aliança 
Renovadora Nacional [1965 – 1979]. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009. 

HARMEL; Robert, JANDA, Kenneth. An integrated theory of party goals and party 
changes.  Journal of  Theoretical Politics 6(3): 259-287.  

KIRCHHEIMER, Otto. A transformação dos sistemas partidários da Europa Ocidental. 
Revista Brasileira de Ciências Políticas, nº 7. Brasília, janeiro – abril de 2012, pp. 349-385. 

LACERDA, Alan D. F. O PT e a Unidade Partidária como problema. DADOS – Revista 
de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol 45, nº 1, 2002, pp 39-76.   
LANDOW, G. Hypertext 2.0: the convergence of contemporary critical theory and 
technology. Baltimore: The Johns Hopkins, 1997. 



! 170!

LEAL, Paulo. R. F. O PT e o Dilema da representação política: os deputados federais sÃo 
representantes de quem ?. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999 

LÖFGREN, Karl, SMITH, Colin. Political Parties and Democracy in the information age. 
In GIBSON, Raquel; NIXON, Paul; WARD Stephen. Political Parties and The Internet. New 
york: Routldge, 2003. 
MAIR, Peter. Party Sistem Change: approaches and interpretations. Oxford: Clarendon 
Press, 1997. 
MARGOLIS, Michael; RESNICK, David; TU, Chin-Chang. Campaigning on the Internet: 
parties and candidates on the Word Wide Web in the 1996 Primary  Season. The Harvard 
International Journal of Press/Politcs. 2(1):59-78, 1997 

MARGOLIS, Michael; RESNICK, David; WOLFE, Joel  D. Party Competition on the 
Internet in the United States and Britain. Press/Politics 4(4): 24-47, 1997 

MENEGUELO, R. PT A formação de um partido 1979-1982. Rio de Janeiro: Paz e terra, 
1989. 

MICHELS, Robert. 1876-1936. Sociologia dos partidos políticos. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, c1982. 

4(4): 24-47, 1999.  
NEWELL, James L. Italian Political Parties on the Web. Press/Politics 6(4): 60-87, 2001 

NICOLAU, Jairo M. História do Voto no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,2002. 
NORRIS, Pippa. Preaching to the Convert? Pluralism, Participation, and Party 
Websites. Disponível em: http://ksghome.harvard.edu/~pnorris/ACROBAT/Preaching.pdf . 
Acesso em: Jan 2009.  

PANEBIANCO, Angelo. Modelos de Partido: a organização e poder nos partidos 
políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

PEDERSEN, Karina; SAGLIE, Jo. New Technology in Ageing Parties: Internet Use in 
Danish and Norwegian.  Party Politics, 2005, Vol. 11, nº3, pp. 359-377. 

RIBEIRO, P. F. Dos Sindicados ao Governo: A organização nacional do PT de 1980 a 2005. 
RÖMMELE, A. Political Parties, party communication and new information and 
communication Technologies. Party Politics., 2003. 
SARTI. A utopia de MIchels e a democracia partidária em perspectiva. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais. 1996 
SARTORI, Giovanni. Partidos e Sistemas Partidários. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 
1982. 
SAMUELS, David. As Bases do Petismo. Opinião Pública, Campinas, Vol. X, nº 2, outubro, 
2004, p. 221-241. 
SCHMIT, Rogério. Partidos Políticos no Brasil (1945-2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed.,2000. 
SCHWEITZER, Eva J. Election Campaigning Online: German Party Websites in the 
2002 National Elections. European Journal Communication, 2005, Vol. 20, nº 3, pp. 327-
351. 



! 171!

SMALL, Tamara A. Equal Access, Unequal Success Major and Minor Canadian Parties 
on the Net.  Party Politics, 2008, Vol. 14, nº1, pp. 51-70.  
STRANDBERG, Kim. Online Electoral Competition in Different Settings. A 
Comparative Meta-analysis of the Research on Party Websites and Online Electoral 
Competition.  Party Politics, 2008, Vol. 14, nº2, pp. 223-244.  

STRÖM, K. A Behavioral theory of competitive polical parties. American Journal of 
Political Science, 1990. 

TAROUCO, G.abriela da S. O Partido da Frente Liberal: trajetória e papel no sistema 
político. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, 1999.   

TENÓRIO, Guiliard. G. Propaganda Partidária Gratuita: seus dilemas e implicações sobre 
os partidos politicos e a comunicação política brasileira. II Fórum Brasileiro de Ciências 
Políticas, Universidadede São Carlos, 2011. Disponível em: 
http://www.forumcienciapolitica.com.br/especific_files/papers/GT2547.pdf. Acessado em agosto de 2011. 

WALLIS, Darren.  Democratisation, parties and the net: México – model on aberration? In 
GIBSON, Raquel; NIXON, Paul; WARD Stephen. Political Parties and The Internet. New 
york: Routldge, 2003. 
VACCARI, Cristian. Research Note: Italian Parties Websites in the 2006 Elections. 
European Journal Communication, 2008, Vol 23 , nº1, pp.6 9-77. 
VIANA, Nildo. O que são Partidos Políticos? Goiânia: Edições Germinal, 2003. 

VILLABA, Bruno. Moving toward and evolution in political mediation? French political 
parties and the new ICTs. In GIBSON, Raquel; NIXON, Paul; WARD Stephen. Political 
Parties and The Internet. New york: Routldge, 2005. 
 

 

 


