
Introdução
Passadas cerca de três décadas sobre o anúncio da Revolução Silenciosa

de Ronald Inglehart (1971 e 1977), a validação do modelo suscita cada
vez mais apreensão quanto à sua universalidade e mesmo quanto à sua
própria subsistência, pelo menos nos moldes inicialmente definidos. 
A universalização dos valores ditos pós-materialistas, prevista naquela
obra, não se concretizou e, no mundo ocidental, não só está muito
aquém dos prognósticos inicialmente definidos, como há retrocessos evi-
dentes. A tese do pós-materialismo, como genericamente se optou por
designar esta explicação, fornece contudo um importante contributo à
ciência política moderna. Entre outras vertentes de mudança da cultura
política de somenos importância, esta tese inventaria e deslinda as razões
da emergência de uma sociedade pós-industrial pautada pelo aprofunda-
mento dos valores e dos procedimentos democráticos. Alerta, em espe-
cial, para perfis de cidadãos e de partidos políticos portadores daqueles
valores e aderentes àqueles procedimentos. É este o ponto do argumento
em que a tese do pós-materialismo conflui com as abordagens sobre o
aprofundamento da democracia nas sociedades democráticas e contribui
para as enriquecer. Nesta relação, não é a problemática da consolidação
das democracias que nos interessa, mas antes a qualidade do funciona-
mento democrático nas democracias vigentes. 

Na sua essência a democracia não é necessariamente alcançada em pleno
nas sociedades democráticas. Nas últimas décadas, uma vaga de contributos
teóricos e empíricos, algo difusa e heterogénea, tem vindo a polvilhar a li-
teratura da ciência política com alertas e preocupações, propostas e relatos
de experiências, mais ou menos abstractos, ideológicos ou normativos, mas
que denotam uma linha de argumentação comum: a democracia não é
uma obra acabada nas sociedades democráticas; pelo contrário, a sua rea-
lização reclama o repensar e o aprofundar dos princípios e procedimentos
que a caracterizam. Uma destas propostas de reformulação democrática
assenta na apologia da democracia participativa, para que remete também
o quadro teórico de Inglehart. O entroncamento destes dois caminhos de-
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fine o quadro da investigação. De forma simplista: se nos cidadãos e par-
tidos políticos o privilegiar dos indicadores pós-materialistas converge, entre
outras, para preocupações de ordem democrática, então será expectável
que sejam os que mais privilegiam aqueles indicadores os que mais mani-
festamente reivindicarão o aprofundamento das normas e dos procedi-
mentos democráticos. Esta dedução constitui o móbil organizador da pro-
blemática subjacente ao tópico de pesquisa. 

A problemática e os objectivos da investigação

A dinâmica da cultura política e respectivas consequências sociais e
políticas têm constituído tema recorrente na literatura da ciência política
das últimas décadas. Pesquisas recentes têm apontado para significativas
transformações em diversos sentidos, tais como: a crescente adesão a for-
mas alternativas de participação política em detrimento das modalidades
convencionais de participação (Montero e Torcal 1992, 1994; Dalton
1996a; Lijphart 1997); o crescimento dos índices de abstenção e de vo-
latilidade eleitoral (Dalton 1996a; Putnam 2000); o declínio gradual dos
níveis de identificação político-partidária, de lealdade e militância parti-
dárias (Inglehart 1990a; Flanagan e Dalton 1990; Dalton e Wattenberg
2000); o crescimento da apatia, da desconfiança e da desafeição dos ci-
dadãos em relação ao sistema político (Montero 1992; Bobbio 1997;
Montero et al. 1997; Norris 1999a; Magalhães 2004); a mobilização de
novas matérias de discussão no espaço público (Flanagan e Dalton 1990;
Inglehart 1990b; 1998a); a pressão sobre os sistemas político-partidários
em função de novas prioridades e interesses (Wolinetz 1990; Kitschelt e
Hellemans 1990; Kitschelt 1990; 1994; Dalton 1996a; Müller-Rommel
2002); ou ainda o risco da prevalência de formas de governação populista
(Papadopoulos 2002; Taggart 2002). 

A literatura sobre a mudança da cultura política tem sido em grande
medida protagonizada pelas denominadas teorias da modernização cultural,
em cujos precursores e principais referências se integra Inglehart (1971-
2000). Para este autor, uma alteração substancial na prioridade dos valores
políticos pauta as sociedades modernas industrializadas, em que valores
pós-materialistas se substituem aos tradicionais valores materialistas.1

1 De acordo com Inglehart, «a mudança resultante na ênfase em novos objectivos po-
líticos pode ser designada de fenómeno pós-materialista» (1977, 286). Este processo de
mudança é devidamente explorado na primeira metade do capítulo 1.
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Neste processo, o aprofundamento dos valores democráticos é um dos
vectores axiológicos mais marcantes, cuja tónica remete, por exemplo,
para a apologia da participação política e para a defesa da melhoria do
funcionamento democrático das instituições políticas, designadamente
no que concerne à representatividade política. 

Considerando que o estudo das manifestações daquela mudança de
valores nos partidos políticos tem implicado três dimensões de análise:
o programa do partido, a organização do partido, e as respectivas bases
sociais de apoio (Poguntke 1989), e uma vez que a literatura tem sido
profícua no que respeita à terceira daquelas dimensões, a presente pes-
quisa centra-se em particular nas duas primeiras. Em relação a estas, é sa-
bido que nem todos os partidos políticos reagem da mesma forma às
pressões para a mudança. Interessa, por isso, compreender como os di-
ferentes partidos respondem, programática e organizacionalmente, àquela
anunciada tensão para a mudança que aponta, entre outros aspectos, para
uma maior adesão aos princípios e ao funcionamento democráticos das
instituições políticas. 

No que respeita ao foco da abordagem, a generalidade das pesquisas
sobre cultura política tem-se restringido essencialmente ao plano dos ci-
dadãos, como o ilustram os trabalhos de Inglehart e seus seguidores, ne-
gligenciando-se recorrentemente o papel das elites políticas. Procura-se
com esta pesquisa contribuir para superar esta limitação, na medida em
que esta se debruça sobre a tríade: partidos políticos, deputados e cida-
dãos, sob a perspectiva da representatividade democrática. Reconhecem-
se, assim, às características e às atitudes políticas da elite parlamentar, ou
melhor, dos deputados nos Parlamentos nacionais,2 a necessária e efectiva
complementaridade ao estudo dos cidadãos. 

As teorias da modernização cultural depositam nas capacidades e com-
petências de intervenção política dos cidadãos um potencial de crescente
abertura do espaço político ao público. As expectativas teóricas apontam
para o esvaimento da distância entre ambos e para uma pressão crescente
dos cidadãos no sentido da instituição de mecanismos alternativos de
participação política, ou, pelo menos, para a contemplação das preferên-
cias destes nas decisões políticas. Nestas circunstâncias, a tensão para a
mudança direcciona-se para uma maior abertura partidária à intervenção

2 Procurando superar as conhecidas dificuldades de identificação da elite política (Parry
2005 [1969], 13; Rosenbaum 1975, 26-7), este estudo centra-se nos deputados no Parla-
mento (em especial nos deputados na Assembleia da República Portuguesa), também
aqui designados por elite parlamentar. 
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política do público e para uma maior aproximação dos políticos aos ci-
dadãos. Por outro lado, também as explicações teóricas mais recentes
sobre a democracia apontam para a necessidade de melhorar o funcio-
namento e os procedimentos democráticos com base em soluções de
maior intervencionismo e abertura ao público. 

Atendendo à necessidade de os partidos preservarem as respectivas
funções representativas, a serem verdadeiros aqueles prognósticos, a pro-
cura de uma maior proximidade e reflexão das posições do eleitorado,
assim como de uma maior adesão aos princípios e procedimentos de-
mocráticos, parecem inevitáveis. Isto é sobretudo válido para os desig-
nados partidos de nova esquerda, portadores não apenas do perfil pós-
materialista e do alinhamento à nova política para que as teorias da
modernização apontam, mas também das directrizes participativas e de-
mocratizadoras a que se reportam muitos dos contributos sobre a reforma
da democracia. A perspectiva de análise das dimensões programática e
organizacional dos partidos políticos relativamente à democratização par-
tidária que esta pesquisa segue está, portanto, circunscrita à articulação
dos cidadãos com os partidos. Isto é, estão especialmente reservadas: a
dimensão programática ao estudo da adesão e da congruência gerada nos
partidos em relação a assuntos que caracterizam a democracia nos parti-
dos; e a dimensão organizacional ao estudo da abertura da organização
partidária ao intervencionismo dos cidadãos. Designa-se democratização
partidária o conceito que reproduz estes conteúdos.3

A primeira dimensão do conceito (programática) contempla, para além
do apoio a assuntos relativos à democracia nos partidos, a aferição dos
níveis de congruência gerados entre representantes e representados em
torno desses mesmos indicadores.4 A segunda dimensão do conceito (or-

3 Opta-se pelo estudo da congruência suportado em assuntos que respeitam, também
eles, às preocupações com a democracia nos partidos políticos, pelo que o foco é em es-
pecial direccionado para as temáticas relativas aos princípios e procedimentos democrá-
ticos e à intervenção dos cidadãos ao nível partidário. Desta forma, a representatividade
democrática dos partidos políticos é estudada em simultâneo sob duas perspectivas com-
plementares: uma, a da adesão de quem representa e de quem é representado aos princí-
pios e aos procedimentos que caracterizam a democratização nos partidos políticos; e
outra, relativa à congruência produzida entre representantes e representados no âmbito
daquelas temáticas. No capítulo 2 explica-se o conceito em detalhe e noanexo I (quadro
AI.3) apresentam-se as variáveis subjacentes à operacionalização do mesmo.

4 A forma mais usual e simples de medir a representatividade política apoia-se sim-
plesmente na apreciação da similaridade de posições de eleitos e eleitores face a assuntos
políticos. Do ponto de vista substantivo o conceito é, naturalmente, bastante mais com-
plexo e obriga a um aprofundamento no plano dos conteúdos, para que, aliás, se tem
alertado (Powell 2000, 160-1; 2004, 273-4). Todavia, porque a congruência é uma das ver-
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ganizacional) debruça-se sobre a democratização do funcionamento par-
tidário explorando a proximidade dos partidos políticos aos cidadãos.
Esta apoia-se em especial na avaliação da abertura dos partidos à partici-
pação e à intervenção dos eleitores. Também em relação às temáticas
afectas a esta dimensão se apreciam os níveis de congruência entre eleitos
e eleitores. 

Em suma, a investigação tem como objectivo avaliar a adesão dos de-
putados e dos cidadãos a estas duas dimensões dos partidos: o apoio à
democracia e representação partidárias (dimensão programática), e a de-
mocratização do funcionamento interno partidário (dimensão organiza-
cional). Os assuntos com que lidam estas duas dimensões da democrati-
zação partidária viabilizam ainda, em paralelo, o estudo da congruência
per se entre eleitos e eleitores. Por outras palavras, permitem estudar a re-
presentação partidária não apenas avaliando o quanto ambos os actores
intervenientes a privilegiam, mas também em que medida ela se observa,
efectivamente, nos partidos políticos, procedendo-se, para tal, à medição
da congruência entre representantes e representados.

A investigação ficaria incompleta se se ignorasse o levantamento das
razões por trás da estrutura de posicionamentos dos partidos em relação
à democratização partidária, assim como aos níveis de congruência al-
cançados. Procede-se comparando os dois principais vectores explicativos
do arranjo dos partidos políticos: o cultural e o institucional. O primeiro,
suportado nas referidas teorias da modernização cultural, advoga que as
características e as atitudes políticas dos cidadãos constituem o principal
factor explicativo da estrutura de posições dos partidos políticos (v. por
exemplo: Inglehart 1990a; Poguntke 1989; Kitschelt 1990; Wolinetz
1990; Müller-Rommel 2002). Porém, mais do que indagar o impacto das
características e das atitudes políticas dos cidadãos, visa-se ampliar a ex-
plicação das teorias da modernização cultural ao plano da elite parlamen-
tar. É por isso pertinente analisar comparativamente em que medida o
nível de congruência produzido pelos partidos políticos é melhor expli-
cado pelas características e atitudes políticas da elite parlamentar, ou pelas
dos cidadãos. 
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tentes de estudo da representação política, entre outras, que devem ser entendidas em
complementaridade e atendendo às respectivas limitações e valências, assim como porque
a amplitude e o intricado do tópico em estudo obrigam a um contrabalanço de parci-
mónia, restringe-se esta pesquisa à apreciação da congruência considerando-a uma me-
dição válida da representatividade política. Porque esta decisão não é simples nem isenta
de controvérsia, esta é uma discussão a que se voltará mais tarde (capítulo 2).
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O segundo vector explicativo da estrutura de posições dos partidos, o
institucional, respeita ao domínio das características estruturais dos siste-
mas políticos. Esta perspectiva de análise tem implícita a noção de que
são as regras eleitorais que preponderam na explicação da dinâmica dos
partidos políticos; por outras palavras, são os incentivos gerados por
aquelas que levam os partidos políticos a definir estrategicamente qual a
melhor posição (v. por exemplo: Cox 2000; Reynolds 2000, 58). Poderão
as regras eleitorais ser mais influentes na explicação dos níveis de con-
gruência dos partidos do que as características e as atitudes políticas dos
cidadãos ou as da elite parlamentar? Esta é a questão geral a que se pre-
tende responder. 

Em síntese, a investigação decompõe-se em duas questões. Uma pri-
meira, com preocupações essencialmente descritivas, pretende saber: qual
o nível de adesão dos partidos políticos à democratização partidária e qual o nível
de congruência gerado em torno dos indicadores que a medem (nos partidos de
nova esquerda por comparação aos partidos de esquerda tradicional, ou aos loca-
lizados à direita)? Desta decorre uma segunda questão, complementar e
explicativa: qual a importância das características e das atitudes políticas dos ci-
dadãos e dos deputados na explicação da adesão dos partidos à democratização
partidária e nos níveis de congruência; e qual a importância comparativa das re-
gras institucionais na explicação dos níveis de congruência dos partidos políticos? 

O objectivo central da investigação consiste, sumariamente, na ava-
liação da importância da explicação pós-materialista na estrutura de po-
sições partidárias em relação à democracia nos partidos políticos e à con-
gruência gerada pelos mesmos, apreciando para tal as dimensões da
democratização partidária. O quadro I.1 decompõe este objectivo em
três objectivos específicos, indicando o(s) capítulo(s) designados(s) para
lhe responder. 

Resumem-se a três as principais razões que suportam a eleição desta
temática de investigação. Em primeiro, a importância dos mecanismos e
estratégias de aprofundamento dos ideais democráticos configura nos sis-
temas de partidos um dos valores mais poderosos de entre os considera-
dos pelas teorias da modernização cultural, tanto porque reside a mon-
tante da generalidade dos outros designados valores pós-modernos
considerados naquela teoria, como porque se afigura determinante para
a reabilitação da representatividade popular dos partidos políticos, e para
a própria revitalização e credibilização no mercado eleitoral. 

Em segundo, porque direcciona o estudo para uma componente fun-
damental da cultura política usualmente negligenciada – a das elites po-
lítico-partidárias – sob uma vertente que é essencial ao funcionamento
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democrático – a da defesa dos valores democráticos associados ao fun-
cionamento dos partidos políticos. Não obstante a vasta produção aca-
démica das últimas décadas sobre os temas da cultura política, têm per-
sistido lacunas de que ressalta a sistemática omissão do estudo da
representatividade da elite política e dos partidos políticos em geral (Dal-
ton 1985, 271; Etzioni-Halevy 1993, 13-4). 

Em terceiro e último, porque a representatividade democrática pres-
supõe sempre dois patamares, o dos representantes e o dos representados,
o exame das temáticas que caracterizam e sustentam a regulação da rela-
ção daqueles dois no espaço partidário constitui um campo privilegiado
para estudar a congruência gerada entre ambos. A averiguação desta pro-
blemática reveste-se agora de especial interesse, num momento em que,
à suspeita do acentuar do divórcio entre representantes e representados,
se expressa, em decisões de substancial relevância política, uma cisão de
posições particularmente aguda, de que são paradigmáticos os casos ainda
recentes do apoio à intervenção militar no Iraque e da aprovação da
Constituição Europeia em diversos países europeus.

Constata-se ainda que, no contexto da literatura internacional e
mesmo nacional sobre esta matéria, Portugal figura ainda deficitariamente
nos quadros da investigação comparativa, razão pela qual esta pesquisa
se propõe à averiguação circunstanciada da realidade nacional, inserida
no plano comparativo europeu. 

A amostra de países em que assenta a análise comparada europeia - os
quinze países que até Maio de 2004 constituíam a União Europeia (Ale-
manha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia,
Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, e Suécia)
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Quadro I.1 – Objectivos específicos da pesquisa

Objectivos específicos Capítulos

Avaliar em que medida os partidos políticos tradicionais e os 
de direita, comparativamente aos novos partidos e de esquerda, 

1.º objectivo e especialmente os situados na nova esquerda, espelham no Capítulos 3, 4 e 5
respectivo ideário as orientações associadas à democratização 
partidária.

Aferir as atitudes dos deputados e dos cidadãos em relação à 
2.º objectivo democratização partidária e os níveis de congruência gerados em Capítulo 5

torno daquelas atitudes.

Avaliar a importância das características e atitudes políticas dos 
deputados e dos cidadãos na explicação da adesão à democratização 

3.º objectivo partidária e da congruência dos partidos, e avaliar, por comparação Capítulo 6
àquelas, a importância das regras institucionais na explicação da 
congruência.
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- forma um conjunto heterogéneo sob diversos pontos de vista, mas em
que subsiste a partilha de princípios políticos comuns, o que não só via-
biliza como suscita o estudo comparativo. A selecção deste conjunto de
países ficou a dever-se, essencialmente, a três ordens de factores: primeiro,
a evidente proximidade geopolítica e profundas afinidades culturais; se-
gundo, a razões de natureza político-institucional, tais como a partilha
de procedimentos democráticos, ou a prevalência de uma paisagem par-
tidária similar; e em terceiro, a inegável maior acessibilidade a dados em-
píricos comparativos.

As expectativas teóricas orientadoras 
da pesquisa

Com o intuito de introduzir desde já o leitor nas principais linhas
orientadoras da pesquisa, apresentam-se agora as principais expectativas
teóricas sobre a mesma. 

A literatura sugere que a posição dos partidos políticos mais próxima
da nova esquerda (e, embora em menor medida, da esquerda tradicional),
e dos indicadores pós-materialistas, explica um maior suporte da demo-
cratização partidária e uma maior representatividade dos partidos políti-
cos [v. em especial o sub-capítulo 3 (Os partidos de esquerda libertária)].
Em particular, a explicação pós-materialista atribui aos partidos de nova
esquerda uma maior adesão aos valores da participação democrática (cf.
por exemplo: Inglehart e Klingemann 1976; Mikenberg e Inglehart 1989;
Inglehart 1990a). Também segundo Michels (2001 [1911]), e mais recen-
temente Gibson e Harmel (1998, 225-6), são tradicionalmente os partidos
mais à esquerda aqueles que mais poder concedem à intervenção extra-
parlamentar. É expectável, por isso, comparativamente aos partidos tra-
dicionais e situados à direita, que sejam os novos partidos situados à es-
querda os que denotam maior aproximação aos indicadores da
democratização partidária. Esta é a primeira hipótese da pesquisa.

É consensual que cidadãos e elites políticas são actores políticos disse-
melhantes: se os últimos se caracterizam pela elevada sofisticação e por
uma maior estabilidade e consistência políticas; os primeiros, generaliza-
damente, reconhecem na política uma realidade complexa e revelam
menor estabilidade e consistência nas posições políticas (McClosky et al.
1960, 420-1; Converse 1964, 213-4; Dalton 1985, 273; Converse e Pierce
1986, Cap.7; Dye e Zeigler 2006, 3). Apesar de recentemente se ter vindo
a notar o aumento da sofisticação política dos cidadãos, promovida pelo
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aumento da escolaridade e da informação (Dalton 1996a; Dalton e Wat-
tenberg 2000), esta está longe de alcançar a generalidade dos segmentos da
sociedade. Por isso, aquela asserção inicial não deixa de condicionar as ex-
pectativas quanto aos resultados a alcançar e sugere que, entre ambos os
actores, sejam de esperar diferenças assinaláveis. De facto, estudos têm de-
monstrado que as elites partidárias tendem a evidenciar posições ideologi-
camente mais polarizadas que os respectivos apoiantes, privilegiando po-
sições políticas mais liberais e mais conservadoras que os respectivos
eleitorados (McClosky et al. 1960; Barnes 1977; Dalton 1985, 275; Converse
e Pierce 1986, 128; Esaiasson e Holmberg 1996, 92-5; Thomassen 1999,
46-50). Tem sido igualmente evidenciado que aquelas exibem posições
mais pós-materialistas e libertárias (Inglehart 1990a; Freire e Belchior 2009),
assim como manifestam um maior compromisso com as normas demo-
cráticas (Putnam 1976, 116; Etzioni-Halevy 1993, 110; Dye e Zeigler 2006,
17). Por isso, comparativamente aos cidadãos, espera-se que os deputados
evidenciem orientações mais favoráveis aos indicadores da democratização
partidária. Ainda na peugada da primeira hipótese, é expectável que sejam
os partidos situados à esquerda, e especialmente à nova esquerda, os que
evidenciam níveis mais elevados de congruência em relação aos respectivos
eleitorados. Estas constituem as segundas hipóteses da pesquisa. 

Se nos partidos políticos o posicionamento mais próximo da nova es-
querda e do pós-materialismo parece explicar um maior apoio da demo-
cratização partidária e uma maior representatividade, no que respeita ao
eleitorado tem sido advogado que são os segmentos da população mais
informados, instruídos e politicamente envolvidos aqueles que acusam
maior apoio aos valores e aos procedimentos democráticos (Lipset 1981
[1960], 40; Almond e Verba 1989, 29; Almond 1989, 16). Por outro lado,
tem-se observado uma maior representatividade quando o eleitorado está
partidarizado e quando o envolvimento na política é maior (Barnes 1977,
132; Hill e Anderson 1995). Em resumo: tanto para eleitos como para
eleitores, são variáveis explicativas do maior apoio à democratização nos
partidos e da maior representatividade: as orientações ideológicas, parti-
dárias e em relação aos designados novos valores pós-materialistas, supondo-
se que o posicionamento em especial à nova esquerda pós-materialista
privilegia um maior apoio à democratização e à representatividade. 
A estas variáveis acresce, relativamente ao eleitorado, a expectativa de
que maiores índices de formação, informação e interesse políticos, e de
envolvimento político-partidário, gerem maior apoio à democratização
e maior congruência entre eleitos e eleitores. Estas conjecturas para eleitos
e eleitores consubstanciam o terceiro conjunto de hipóteses. 
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Falta, contudo, incluir naquele conjunto de hipóteses uma terceira ver-
tente: a importância dos incentivos gerados pelas características institu-
cionais do sistema político. Prevê-se que as variáveis culturais (relativas
às outras duas hipóteses) terão apenas relevância explicativa se estas ca-
racterísticas institucionais o não desincentivarem. Pela diversidade de op-
ções que facultam aos eleitores, são os sistemas proporcionais e os mais
fraccionalizados aqueles que previsivelmente possibilitam uma maior re-
presentação democrática (Dalton 1985, 294; Wessels 1999; Powell 2000),
pelo que será nestes que se antevê uma maior adopção dos indicadores
da democratização partidária, assim como melhores resultados de con-
gruência nos partidos. 

O quadro I.2 sumaria as hipóteses centrais da pesquisa.
Retornar-se-á à fundamentação das hipóteses nos capítulos correspon-

dentes à respectiva avaliação. Este conjunto de hipóteses não esgota, con-
tudo, todas as relações entre variáveis que nos propomos estudar. O evo-
luir da análise e as conclusões parcelares que se vão alcançando ditarão
o teste de outras sub-hipóteses, que serão, nessa altura, devidamente apre-
sentadas. 

O plano do livro

O volume está organizado em três partes. Na primeira, com o título
Teorias e Conceitos, exploram-se as duas principais vertentes teóricas que
servem de moldura ao estudo, antes sumariamente enunciadas, e proble-
matizam-se e sistematizam-se os principais conceitos. Os dois capítulos
que compõem esta primeira parte reportam-se, consequentemente, à
apresentação e análise crítica daquelas duas correntes teóricas (capítulo 1,
Teorias da Modernização da Cultura Política e sobre a Democracia), e à con-
ceptualização e operacionalização dos conceitos centrais da investigação
(Capítulo 2, Conceptualização e Operacionalização dos Conceitos). 

A apologia do aprofundamento democrático das instituições políticas
e de uma representatividade política mais próxima e conforme às prefe-
rências dos eleitores constituem pilares da abordagem da modernização
cultural. Nesta, os partidos políticos consubstanciam um instrumento
privilegiado para o alcance daquelas metas e alguns estarão já conforma-
dos a uma configuração ideológica, política e eleitoral que lhes é parti-
cularmente auspiciosa. Estes partidos são apelidados de pós-materialistas
ou de esquerda libertária. Subordinada a esta problemática e com o título
Democracia e Representação Partidária: da Elite Parlamentar aos Cidadãos, a
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Parte II assenta numa tónica preponderantemente empírica e estrutura-
se em três capítulos. O primeiro destes (capítulo 3, Ideologia e Democrati-
zação nos Partidos Políticos Europeus) é centrado na exploração do conceito
de democratização partidária e indaga sobre a proximidade dos partidos
políticos aos indicadores que compõem o perfil dos partidos de esquerda
libertária no que respeita aquele conceito, de acordo com o preconizado
pelas teorias da modernização cultural. Intenta aferir-se em especial, no
quadro europeu, em que medida os partidos que mais privilegiam os
princípios e os procedimentos democráticos, e que mais favorecem uma
maior articulação com o público, são de facto os que se situam na ala
ideológica da esquerda e, em especial na da nova esquerda, como advo-
gado por aquelas teorias. O capítulo 4 (Ideologia e Democratização Partidá-
ria em Portugal) desenvolve o mesmo exercício mas centrado no sistema
partidário português, após uma prévia caracterização do caso nacional:
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Quadro I.2 – Hipóteses centrais da investigação

Objectivos Hipóteses Capítulos

Os partidos situados à esquerda, e especialmente 
1.º objectivo 1.ª hipótese à nova esquerda, tendem a denotar maior adesão Capítulos 3, 4 e 5

aos indicadores da democratização partidária.

1.ª: por comparação ao eleitorado, os deputados 
tendem a evidenciar posições mais favoráveis aos 
indicadores da democratização partidária.

2.º objectivo 2.as hipóteses 2.ª: os deputados dos partidos políticos de Capítulo 5
esquerda, e em especial de nova esquerda, tendem 
a evidenciar níveis mais elevados de 
representatividade dos seus eleitores em relação à 
democratização partidária.

1.ª: o posicionamento à esquerda (ideológico, 
partidário e relativo ao pós-materialismo), maiores 
índices de formação, informação e interesse políticos, 
e de envolvimento político-partidário, explicam, 
para o eleitorado, uma maior adesão à democratização 
partidária e níveis mais elevados de representação dos 
partidos que apoiam. 

3.º objectivo 3.as hipóteses 2.ª: o posicionamento à esquerda, e em especial à Capítulo 6
nova esquerda (ideológico, partidário e relativo ao 
pós-materialismo), explica, nos partidos políticos, uma 
maior adesão à democratização partidária e níveis 
mais elevados de representação partidária.

3.ª: as variáveis culturais (consideradas nas duas 
sub-hipóteses anteriores) terão apenas relevância 
explicativa se as características institucionais do sistema 
eleitoral o não desincentivarem.
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dos principais traços da cultura política portuguesa, e do respectivo sis-
tema de partidos. O capítulo 5 (Democracia e Representação e Partidária:
Aferição da Congruência) procede a uma avaliação dos níveis de congruên-
cia existentes entre eleitos e eleitores no âmbito das temáticas da demo-
cratização e da representação partidárias. Este capítulo analisa um amplo
conjunto de indicadores, que contudo se cingem quase em exclusivo ao
sistema partidário português em virtude da exiguidade de dados dispo-
níveis a nível europeu. 

Democracia e Representação Partidária: as Razões, título da terceira e úl-
tima parte deste volume, tem como objectivo a apreciação da causalidade
subjacente à apetência dos partidos para privilegiar os princípios e os pro-
cedimentos democráticos, assim como para exibir melhores índices de
representação das preferências dos cidadãos em relação àqueles princípios
e procedimentos. Composta apenas pelo capítulo 6 (A Explicação Polí-
tico-Ideológica, Eleitoral e Institucional), nesta parte seleccionam-se três gran-
des vertentes explicativas da democraticidade e da representação partidá-
rias: os factores de cariz ideológico-partidário, os factores relacionados
com características e atitudes dos eleitorados, e por último as regras ins-
titucionais dos sistemas políticos. O intuito é aferir comparativamente
qual a vertente que mais contribui para aquelas explicações. 

Os dados

É comum considerar-se a pesquisa quantitativa preponderantemente
fiável e a pesquisa qualitativa preponderantemente válida. No caso do es-
tudo de temáticas relativas à cultura política esta asserção alcança especial
relevância. É reconhecido que o inquérito é um instrumento insuficiente
para estudar a existência e significância dos sistemas culturais (Ross 1997, 56).
Reconhece-se também, que a utilização de análises qualitativas configura
uma estratégia mais adequada para estudar a miríade de variáveis em inte-
racção presentes na explicação das atitudes políticas (Bennett 1981). Porém,
apesar da desvantagem de um erro de medição mais elevado, o inquérito
por amostragem tem como incontestável vantagem sobre a entrevista a
possibilidade da representatividade estatística, o que é essencial para pro-
ceder a comparações fiáveis ou para realizar análises estatísticas. Tais razões
contribuíram para que a técnica de recolha de informação empírica privi-
legiada nesta pesquisa tenha sido o inquérito por amostragem.

As fontes para o primeiro objectivo (v. quadro I.3), desenvolvido em
especial nos capítulos 3 e 4, reportam-se ao estudo dos partidos políticos
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e compreendem a análise dos documentos relevantes portadores dos
princípios partidários. Os programas e plataformas eleitorais constituem
fontes de informação vitais para a compreensão do processo democrático,
detendo um papel nodal na difusão de mensagens políticas orientadoras
das escolhas eleitorais (Laver e Garry 2000; Budge et al. 2001, 3 e 9).
Optou-se, por isso, pela utilização dos programas partidários e dos ma-
nifestos eleitorais como suporte informativo das posições dos partidos
visto estes serem os documentos que por excelência veiculam, oficial-
mente, as orientações político-ideológicas que os norteiam, assim como
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Quadro I.3 – Fontes de recolha de informação por objectivo 

Objectivos específicos Fontes de recolha de informação

a) Projecto Mapping Policy Preferences, de
Ian Budge e outros autores (2001)* –

Avaliar em que medida os partidos
análise de dados primários decorrentes do 

políticos tradicionais e os de direita,
estudo comparativo dos sistemas de partidos

comparativamente aos novos partidos
de países europeus. 

1.º objectivo e de esquerda, e especialmente os   
situados na nova esquerda, espelham b) Programas partidários, programas eleitorais, 
no respectivo ideário as orientações e estatutos dos partidos políticos com assento 
associadas à democratização partidária. na Assembleia da República Portuguesa – 

análise comparativa dos partidos políticos 
portugueses.

a) Para os cidadãos: inquérito à população 
portuguesa (Participação e Deliberação 
Democrática, 2006)**, bases de dados 
internacionais já existentes, designadamente, 

Aferir as atitudes dos deputados e dos o European Election Study (1994), e o 
cidadãos em relação à democratização European Candidates Study (1994), assim 

2.º objectivo
partidária e os níveis de congruência como dados secundários. 
gerados em torno daquelas atitudes. b) Para os deputados: inquérito aos deputados

na Assembleia da República Portuguesa 
(Inquérito aos Deputados da  Assembleia da 
República, 2007)*** e dados secundários.

Avaliar a importância das características 
e atitudes políticas dos deputados e dos 
cidadãos na explicação da adesão à 
democratização partidária e da 

3.º objectivo
congruência dos partidos, e avaliar, por 

Fontes consideradas para os objectivos anteriores.

comparação àquelas, a importância das 
regras institucionais na explicação da 
congruência.

* Este projecto disponibiliza um amplo manancial de informação recolhida mediante análise de
conteúdo dos programas eleitorais de partidos políticos de 25 países, cobrindo o período de 1945 a
1998.
** As especificações técnicas da respectiva aplicação constam no Anexo II.
*** As especificações técnicas da respectiva aplicação constam no Anexo III.
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disseminam o plano de intenções da acção partidária. Estudaram-se
ainda, concomitantemente, no caso português, os estatutos dos partidos,
dado que nestes se encontram as indicações relativas aos princípios e pro-
cedimentos do funcionamento interno dos mesmos. 

No que respeita aos programas partidários e eleitorais, de forma a ga-
rantir a comparabilidade entre os partidos políticos portugueses, optou-
se por uma análise a dois tempos. Primeiro realizou-se um levantamento
exaustivo dos argumentos relevantes naqueles documentos, por partido
e para cada um dos seis indicadores definidos. Em segundo, de entre a
totalidade de argumentos exaustivamente listados, seleccionaram-se e re-
sumiram-se apenas os argumentos que demonstraram maior pertinência
relativamente aos objectivos e melhor representaram a posição do par-
tido.

A análise reporta-se às posições actuais dos partidos políticos pelo que
os documentos contemplados são os que presentemente os regem ou
que estiveram na base da proposta eleitoral para as últimas eleições legis-
lativas. Os documentos considerados são, por isso, os actuais programas
dos partidos políticos, os programas eleitorais apresentados às últimas
eleições legislativas de 2005, assim como outros documentos específicos
recentes em que se declaram os princípios programáticos. Estes docu-
mentos são listados no quadro I.4. 
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Quadro I.4 – Documentos dos partidos políticos portugueses

Partidos Documentos

Programa eleitoral do Bloco de Esquerda (2005a)
Moção aprovada na IV convenção do Bloco de Esquerda 

Bloco de Esquerda (2005b)
Texto aprovado na mesa nacional do Bloco de Esquerda 
(2006)

CDS/PP
Programa do Partido Popular (1993)
Programa de governo (2005)

PCP
Programa do PCP (s/d)
Programa eleitoral do PCP (2005)

Programa do PEV (2003)
Partido Ecologista «Os Verdes» Manifesto eleitoral (2005)

Moção de estratégia global para a acção política (2006)

Declaração de princípios aprovada pelo XIII Congresso 
do PS (2002)

PS
Compromisso de governo para Portugal 2005-2009 (2005)
Moção política de orientação nacional (2006)

PSD
Programa do PSD (1992)
Manifesto eleitoral (2005)
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Relativamente à análise dos estatutos dos partidos políticos, procedeu-
se mediante categorização e levantamento das indicações contidas nos
estatutos de cada partido relativas à democraticidade do funcionamento
interno partidário. Privilegiaram-se os aspectos relacionados com a aber-
tura dos partidos à intervenção dos militantes e dos cidadãos em geral.

Os Capítulos 5 e 6 implicaram a aplicação de dois inquéritos: um di-
rigido aos deputados dos seis grupos parlamentares com assento na As-
sembleia da República, o Inquérito aos Deputados da Assembleia da República
(2007), conduzido pela autora; outro administrado a uma amostra repre-
sentativa de eleitores portugueses, levado a cabo no âmbito do projecto
do ISCTE, Participação e Deliberação Democráticas (2006).5 Não obstante a
dificuldade de trabalhar com medidas perfeitamente equivalentes em
Ciências Sociais, medir o conceito de representação política exige medi-
das tão equivalentes quanto possível (Stone 1979, 625-6). Isto é especial-
mente verdade se, como é o caso, o conceito de representação for medido
através da congruência entre eleitos e eleitores. Por esta razão, o inquérito
utilizado para a recolha de dados junto dos deputados compõe-se exclu-
sivamente de questões retiradas do inquérito aplicado aos cidadãos, o
que permite superar os constrangimentos de equivalência usualmente
apontados a trabalhos deste foro (Converse e Pierce 1986, 232; Powell
2004, 287).

Terminada a apresentação das principais características e desígnios da
pesquisa, entramos de imediato na exposição do respectivo quadro teó-
rico-conceptual, com a Parte I do volume. 
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5 Os Anexos II e III apresentam a metodologia de aplicação dos inquéritos e fornecem
informação sobre a composição e segmentação das respectivas amostras. No Anexo I,
nos quadros AI.2 e AI.3, listam-se as principais variáveis independentes e expõe-se a ope-
racionalização do conceito de democratização partidária subjacente à construção daqueles
inquéritos.
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