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O ESTADO EM AÇÃO: REGIMES E 
SISTEMAS DE GOVERNO  

• O ESTADO de forma inquestionável, interessa 
à Ciência Política. O fato se explica pela sua 
ligação histórica com a filosofia política que 
sempre esteve voltada aos ordenamentos 
políticos.  

 



• O Estado interessa enquanto detentor máximo 
do poder político, como centralizador e 
catalisador das relações de poder;  

• a ele convergem todas as relações de poder e 
dele depende a sustentabilidade da esfera 
política;  

• a Ciência Política considera que ele tem o poder 
como elemento constituinte central, uma vez 
que sua atribuição é garantir a continuidade da 
ordem social, o que implica na adoção e 
execução de políticas institucionais.  



• E, para ter eficácia, a ação política do Estado, 
basicamente voltada à sociedade, dispõe e 
faz uso da coerção (imposição legal) e 
hegemonia (persuasão, argumentação), 
elementos típicos da atividade política da 
instituição Estado (Wolgang Leo Maar). 

 

 



• Por ser o Estado Moderno hoje concebido 
como uma espécie de “pessoa artificial, cujos 
representantes estão autorizados a portar os 
direitos de soberania em seu nome”, a 
análise do poder, então, recai sobre quem, de 
fato, o detêm “em nome do Estado” (quem o 
representa).  

 



FORMAS DE ESTADO 

• Os Estados nacionais se apresentam das mais 
variadas maneiras institucionais, o que re-
sulta na possibilidade múltipla de 
classificação, cada uma segundo um critério 
diferente.  

 



• Existem Estados marítimos, centrais e 
insulares, quanto à situação do território. Sob 
a ótica da população, temos os populosos e 
os de baixa taxa demográfica, ou de acordo 
com a etnia (Estados brancos, negros, latinos, 
anglo-saxões, americanos, etc). Já quanto à 
atividade econômica é possível separar os 
Estados em agrícolas, industriais, de 
capitalismo  central ou periférico. 



WELFARE STATE 

• Assim, emerge no século XX uma postura crítica 
frente ao Estado liberal clássico, que é o Estado 
de bem-estar social (Welfare State) que 
centraliza suas prioridades na redução das 
desigualdades econômicas, priorizando o direito 
de cada pessoa participar da riqueza produzida 
pelo país, através da promoção de mecanismos 
de acesso a ela (cidadania social). Na prática, 
trata-se de políticas de redistribuição de renda, 
a partir do pressuposto de que a dignidade de 
vida é um direito fundamental e, por isso, deve 
ser garantido pela sociedade política. 



ESTADO UNITÁRIO E ESTADO PLURAL 

• Paulo Bonavides explica que o esquema de 
classificação dupla das formas de Estado, 
segundo critérios constituintes internos, 
basicamente são: forma singular ou 
individual (Estado unitário) e a forma plural, 
que envolve tanto o modelo clássico (união 
de vários Estados como o caso dos EUA) 
como outros tipos de uniões federativas.  



ESTADO UNITÁRIO 

• A forma unitária “é a mais simples, a mais 
lógica, a mais homogênea. A ordem jurídica, 
a ordem política e a ordem administrativa se 
acham aí conjugadas em perfeita unidade 
orgânica, referidas num só povo, num só 
território, um só titular do poder público de 
império”. Esta forma, centralizadora e 
unitarista, esteve na raiz do nascimento do 
Estado Moderno.  



ESTADO PLURAL 
• “A antítese do estado unitário emergindo para 

dar resposta institucional a dois problemas: o da 
heterogeneidade dos grupos nacionais e o da 
concentração excessiva do poder”.  

• Este modelo se propagou para outros lugares, 
sendo adotado pelo Brasil, Argentina e México, 
por exemplo, cada um com suas variantes. 
Basicamente, um Estado federal implica a 
coexistência de dois ordenamentos estatais, o 
que se constitui de um Estado soberano cujo 
poder emana de seus Estados-membros, todos 
conectados a uma unidade ou união 
(BONAVIDES). 

   



AZAMBUJA 

• Vale ressaltar, então, em sintonia com 
Azambuja, que interessa à Ciência Política 
esmiuçar em detalhes como o poder se 
organiza para exercer o domínio sobre 
determinada população dentro do seu 
território, além de interagir com outros 
países.  

 



FORMAS DE GOVERNO 

• O “governo” é, na prática, a organização e o 
funcionamento do poder estatal, de acordo 
com os critérios adotados para tal. Em 
termos gerais pode se dizer que é o conjunto 
de atores políticos, tanto indivíduos, grupos 
ou partidos, que ocupam os postos oficiais de 
comando do Poder Executivo, em cada um 
dos níveis da administração pública.  



 

 Tem, por isso, papel intermediário entre a 
sociedade civil e o Estado (Sociedade Política) 
de caráter temporário, cujo exercício está 
legitimado constitucionalmente e viabilizado 
pelo órgão competente, que no caso 
brasileiro é o Tribunal de Justiça (responsável 
pela elaboração e execução das regras do 
jogo que conduzem os partidos ao poder 
através da diplomação - eleição).   

 



 

 As formas de governo, nas palavras de Darcy 
Azambuja, são “formas de vida do Estado” 
que “revelam o caráter coletivo do seu 
elemento humano, representam a reação 
psicológica da sociedade às diversas e 
complexas influências de natureza moral, 
intelectual, geográfica, econômica e política 
através da História”.  



  

 

Sob um viés semelhante, Paulo Bonavides 
esclarece: “Como formas de Governo, temos 
a organização e o funcionamento do poder 

estatal, consoante a critérios adotados para a 
determinação de sua natureza”.  

 



ARISTÓTELES - POLÍTICA 
• Pois que as palavras constituição e governo 

significam a mesma coisa, pois o governo é a 
autoridade suprema nos Estados, e que necessa-
riamente essa autoridade deve estar na mão de 
um só, de vários, ou a multidão, segue-se que 
quando um só, ou vários ou a multidão usam da 
autoridade tendo em vista o interesse geral, a 
constituição é pura e sã; e que, se o governo tem 
em vista o interesse particular de um só, de vá-
rios ou da multidão a constituição é impura e 
corrompida. 



FORMAS PURAS (INTERESSE COMUM 
É RESPEITADO) 

  

 

• Monarquia  -     Governo de um só   

• Aristocracia  -     Governo de vários   

• Democracia  -     Governo do povo   

 



 
FORMAS IMPURAS (PREVALECE O 

INTERESSE PESSOAL)   
  

 

• Tirania  -    Corrupção da monarquia   

• Oligarquia    -   Corrupção da aristocracia 

• Demogogia   -  Corrupção da democracia   

 



• Os modelos “impuros” ou corruptos, no 
entender de Aristóteles, são resultado de um 
desvirtuamento ou degeneração moral dos 
governos puros, quando o exercício se 
encaminha pela via da infidelidade ao 
interesse coletivo. Assim, quando o rei 
despreza a lei e segue seu arbítrio, 
dominando despoticamente temos a tirania.  



• Quando o governo de alguns melhores, 
aristocracia, se preocupa unicamente em 
adquirir vantagens materiais e econômicas em 
detrimento do povo, emerge, assim, o domínio 
dos ricos no poder, a oligarquia. Finalmente, 
quando a multidão ascende ao poder de forma 
incompetente e rude, a democracia se 
transforma em demagogia ou oclocracia. 
Acontece que o povo, ao se apoderar do 
governo, se deixa guiar “por demagogos 
inescrupulosos e egoístas, decretando, pois, a 
falência do princípio democrático”. 



MODELO NÃO PREVISTO POR 
ARISTÓTELES 

• A Grã-Bretanha (Reino Unido), composta pela 
Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do 
Norte. Trata-se de um país governado por uma 
rainha (chefe de Estado). No entanto, quem 
exerce o poder é a “Câmara dos Comuns”, uma 
espécie de assembléia com representantes do 
povo, em articulação com a “Câmara dos 
Lordes”, uma representação aristocrática, que 
elege o chefe de governo, o Primeiro-Ministro 
(chefe de governo). Monarquia com ideais 
democráticos – Monarquia Parlamentarista. 



CRITÉRIOS POR PAULO 
BONAVIDES 

• O primeiro critério, o quantitativo, se inspira 
em Aristóteles, podendo-se afirmar que “já 
passou incólume mais de dois mil anos na 
história da Ciência Política”. É a classificação 
segundo o número de titulares do poder 
soberano (um, alguns ou muitos).  



• Bonavides baseado em Montesquieu, uma 
segunda opção é classificar as formas de 
governo de acordo com a separação dos 
poderes, fixando as respectivas relações. 

 

• Trata-se de uma forma que parte de 
Aristóteles acrescentando a idéia da distinção 
entre “natureza” e o “princípio” de cada 
forma de governo.  

 



• Nesta linha de raciocínio Montesquieu 
identifica três formas de governo: república 
(que se divide em democracia e aristocracia), 
monarquia e despotismo. A “natureza” da 
democracia é reconhecer a soberania popular 
(“todo poder emana do povo é por ele é 
exercido”). Já a virtude dos governantes é o 
“princípio” da democracia. “Quanto à 
aristocracia, tem por natureza a posse da 
soberania por alguns. Seu princípio reside na 
moderação dos governantes”. 



• A forma monárquica, por sua vez, tem sua 
“natureza” revelada no governo de um só, 
onde a relação com os súditos é mediada por 
leis claras e consolidadas. Já o “princípio” da 
monarquia se exprime na honra, “o amor das 
distinções, a abnegação, o desprendimento, o 
sacrifício”.  



• Quando este segundo critério, de separação 
dos poderes, é adotado para classificação das 
formas de governo, chega-se aos seguintes 
ordenamentos: governo presidencial 
(separação rígida dos poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário), governo parlamentar 
(cooperação e igualdade entre Executivo e 
Legislativo) entre e governo convencional ou 
de assembléia (prepondera o poder da 
assembléia representativa).  



• No terceiro critério chega-se a duas formas: 
governos pelo consentimento e governos 
pela coação, onde o elemento balizador é a 
compatibilidade ou incompatibilidade com a 
liberdade. Portanto, só pode-riam existir 
governos livres ou autoritários; governos da 
liberdade ou da ditadura. “Quando muito, o 
autoritarismo de cada governo teria distintos 
graus, consoante a dose de coação injetada 
no sistema político para determinar o 
comportamento dos indivíduos e dos 
grupos”. 



• Como quarto critério, toma-se o sistema 
partidário como parâmetro de distinção dos 
governos como uma postura que surge a 
partir da percepção da importância das 
organizações partidárias nos rumos do poder.  

• De acordo com este critério, então, se fala 
em: governo de partido único; governo 
bipartidário ou governo multipartidário. Vale 
lembrar que “governo” aqui se refere ao 
sistema partidário (organização e estrutura 
dos partidos).  



REGIMES E SISTEMAS DE 
GOVERNO 

• Um “regime” político aponta para o modo, 
mais ou menos estável, de como se processa 
o jogo político numa determinada sociedade, 
durante um período específico. Revela, em 
termos conceituais, a maneira como são 
tomadas as decisões relativas aos assuntos 
públicos, caracterizando, portanto, a natureza 
das relações entre o indivíduo e o Estado, as 
configurações do poder (como ele está 
distribuído na sociedade).  



• Na prática, a adoção declarada de um regime 
vai orientar o governo de um Estado, 
capacitando-lhe para o domínio legal e, ao 
mesmo tempo, impondo limites ao poder. Ao 
mesmo tempo possibilita a compreensão das 
razões de articulações e ações, tanto de 
indivíduos como instituições dentro da arena 
política.  



• Os Estados atuais, em sua maioria, em 
termos de sistema de governo, adotam o 
presidencialismo ou o parlamentarismo. O 
sistema é como, na prática, o regime adotado 
é organizado, regulamentado; seria sua 
configuração visível. A partir de dois modelos 
inspiradores e até pioneiros (o 
presidencialismo estadunidense e o 
parlamentarismo britânico) cada país elabora 
seu sistema com suas variações peculiares, 
especialmente no que se refere ao sistema 
eleitoral.  



• O sistema presidencialista domina o 
continente americano. Já o governo 
parlamentar, é adotado, por exemplo, em 
países como: Canadá, Austrália, Nova 
Zelândia, África dos Sul, Grã-Bretanha, 
Noruega, Suécia, Dinamarca e outros países 
europeus. 

  


