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O que se entende por Sistema Político?
O Sistema Político brasileiro é formado por um conjunto de instituições políticas
que são destinadas ou orientadas para:
a) a constituição do poder;
b) a organização administrativa;
c) a articulação dos processos políticos; e
d) a definição dos ritos da tomada de decisão.
O Sistema Político determina o alcance, a amplitude e a forma de escolha e do
exercício do poder político, definindo, em última instância, quem exercerá o poder
e como serão empregados os monopólios do Estado de: a) impor conduta e punir
seu descumprimento, b) legislar, e c) tributar.
É também o Sistema Político de cada país que define o nível de participação de
cada um dos setores do sistema social na formulação, implementação e
fiscalização das políticas públicas: o primeiro setor (Estado); o segundo setor
(Mercado); e o terceiro setor (Sociedade Civil).
O sistema político brasileiro é responsável, em grande medida, pela
desigualdade existente no país. E o Brasil é um dos países que mais produzem
desigualdade no mundo. É, ao mesmo tempo, fonte e espelho da perpetuação da
desigualdade. Como esperar que a população tenha esperança na democracia, se o
sistema político dessa “democracia” produz, reforça e promove desigualdades?
É para responder indagações como estas que se propõe as perguntas e
respostas desta cartilha.

E política, o que seria?
A política é a forma que a civilização encontrou para mediar e resolver, de forma
pacífica, os conflitos de interesses socioeconômicos que os indivíduos, na
sociedade, não podem nem devem resolver diretamente com fundamento na
força, sob pena de retorno da barbárie.
A política possui três dimensões:
a) as instituições políticas (organizações);
b) os processos políticos (as regras do jogo ou o processo decisório); e
c) o conteúdo da política (as políticas públicas).
Nesta cartilha, entretanto, tratamos do Sistema Político, que alcança as duas
primeiras dimensões, quais sejam: as instituições e os processos políticos.
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