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2. A COMPOSIÇÃO SOCIAL DA 51ª LEGISLATURA 

Este capítulo expõe, no início, a classificação ideológica dos seis partidos 
incluídos na pesquisa. Em seguida, analisa os resultados do levantamento 
sobre a composição social da Câmara dos Deputados, pela qual se vê que o 
recrutamento para a classe política brasileira vem basicamente de quatro 
segmentos ocupacionais: o setor empresarial, as profissões liberais, o 
funcionalismo público e o magistério. 

As classificações ideológicas 

A definição do PPB e o do PFL como partidos de direita, do PMDB e 
do PSDB, como partidos de centro e do PDT e do PT, como partidos de 
esquerda é a que tem sido adotada mais recentemente por quase todos os 
pesquisadores brasileiros e brasilianistas. Por exemplo, (em ordem 
cronológica crescente das datas de publicações): Bolívar Lamounier 
(Lamounier, 1989); Luís Fernandes (Fernandes, 1995); Fernando Limongi e 
Argelina Figueiredo (Limongi 8.L Figueiredo, 1995); Olavo Brasil de Lima 
Jr. (1997); David Samuels (Samuels, 1997); Rachel Meneguello 
(Meneguello, 1998); Rogério Schmitt (Schmitt, 1998 e 1999); André Singer 
(Singer, 1999); Carlos Ranulfo Melo (Melo, 1999); Amorim Neto (2000); 
Scott Mainwaring, Rachel Meneguello e Timothy Power (Mainwaring, 
Meneguello & Power, 2000); Barry Ames (Ames, 2001) e André Marenco 
dos Santos (Santos, 2001 e 2000). 

Há, no entanto, algumas divergências com relação a essa 
caracterização. Para Maria D’Alva Gil Kinzo, o PT seria o único “realmente 
de esquerda”, observação que parece correta à luz não apenas das posições 
político-programáticas como da composição social da bancada petista. Para 
a pesquisadora, PDT e PSDB estariam na posição de centro-esquerda; o 
PMDB e o PTB ocupariam o centro do espectro; a posição de centro-direita 
caberia ao PL, ao PDC, ao PFL e ao PDS (Kinzo, 1993, p.79).1 

                                                 
1 Maria D’Alva Kinzo apoia-se numa escala de distância ideológica a partir de avaliações 
feitas pelos próprios deputados dos legislativos estaduais em pesquisa efetuada pela autora 
em 1989. Trata-se, pois, de uma classificação com “base empírica”, que não vem do juízo da 
pesquisadora, razão pela qual é especialmente relevante. 
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Já Carlos Alberto Novaes classificou o PDT e o PSDB como de 
centro-esquerda e o PMDB, como de centro-direita (Novaes, 1994, p. 111). 
Tal como Kinzo e Novaes, o DIAP definiu o PDT como sendo de centro-
esquerda.2 

Outra classificação que foge da habitual é a de Olavo Brasil de Lima 
Jr. que, em 1993, colocou o PMDB entre os partidos de direita, junto com o 
PDS, o PFL e o PTB. O PSDB foi incluído entre os partidos de esquerda, ao 
lado do PCB e do PDT (Lima Jr., 1993, p. 61).3 

A discussão sobre a “verdadeira” e “correta” caracterização 
programática dos seis partidos é um assunto no qual não queremos entrar. 
Nossa hipótese era de que haveria diferenças significativas na composição 
social das respectivas bancadas — verificáveis empiricamente pelos 
segmentos socioprofissionais nelas presentes — e de que a essas diferenças 
corresponderiam posições políticas programáticas e ideológicas, 
convencionalmente tidas como de direita, de centro e de esquerda. A partir 
de estudos anteriores, esperávamos encontrar, como de fato aconteceu, 
proporção significativamente diferente de grupos ocupacionais no interior 
das bancadas partidárias. A suposição, quase intuitiva e lógica, era de que, 
ceteris paribus, os parlamentares, segundo suas origens e seus status 
socioeconômicos, tenderiam a candidatar-se por partidos que mais se 
aproximassem de suas convicções ideológicas e que, idealmente, mais 
atendessem aos seus interesses pessoais. Está implícita a suposição de que 
posições políticas e ideológicas têm alguma relação com o modo como as 

                                                 
2 A classificação do PDT como um partido de centro-esquerda talvez seja a mais apropriada, 
à luz, inclusive, das diferenças na sua composição social que encontramos na pesquisa e não 
apenas de sua orientação política (nacionalista e estatizante), que levou esse partido, no 
Congresso, a votar de modo muito semelhante ao PT e ao PC do B, entendidos 
indiscutivelmente como de esquerda. Mas, aqui, preferimos evitar caracterizações mais 
específicas, mesmo porque as fronteiras dos campos ideológicos não são assim tão nítidas. 
Além disso, o número de parlamentares do PDT nos pareceu pequeno demais para 
possibilitar a criação de uma quarta categoria, a de centro-esquerda. Uma vez que, como 
assinalamos, esse partido vinha, nos últimos tempos, marchando ao lado do PT e dos 
partidos habitualmente considerados como de esquerda, o PDT foi incluído, nas análises dos 
blocos ideológicos, no da esquerda, junto com o PT. 
3 Citamos alguns trabalhos mais recentes num rápido levantamento que provavelmente 
deixou de lado outros autores importantes. Se assim for, apresentamos antecipadamente 
nossas desculpas. 
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pessoas obtêm sua subsistência, seu prestígio, sua legitimidade e seu poder, 
quero dizer, como se localizam na sociedade.4 

Não se esperava que os partidos possuíssem bancadas internamente 
homogêneas e radicalmente diferenciadas umas das outras. De fato, como 
dados de outros estudos e levantamentos já haviam indicado, o 
recrutamento parlamentar de cada partido efetua-se em meios sociais e 
ocupacionais variados, mas o fato não exclui sobrerrepresentações de 
determinados grupos ocupacionais nas suas bancadas (Fleischer, 1981; 
Rodrigues, 1987; Braga, 1998; Marques & Fleischer, 1999; Santos, 2000; 
Istoé/Senhor/Editora Três, 1991; Folha de S. Paulo, 1998 e 1994). A 
expectativa, assim, era de que seriam encontradas correlações significativas 
entre a composição das bancadas (singularizadas pelo peso de certos 
segmentos profissionais no seu interior) e suas orientações políticas, como 
nossa pesquisa sobre a Constituinte já havia mostrado.5 

Desse prisma, a expectativa seria de que os partidos considerados de 
direita tivessem entre seus deputados uma maior proporção de empresários 
e pessoas de alta renda enquanto, nos partidos considerados de esquerda, a 
expectativa seria de uma maior proporção de parlamentares originários das 
classes médias e das classes trabalhadoras e populares. Já os partidos 
classificados como de centro teriam proporcionalmente menos empresários 
e trabalhadores e mais parlamentares originários de estratos sociais 

                                                 
4 Assim formulada, a tese fica excessivamente marxista. Mas não parece inteiramente 
equivocada se não for tomada de modo exclusivo. No caso específico, a afinidade ideológica 
e a identificação social não são as únicas variáveis a serem levadas em conta nas escolhas 
individuais das legendas. Uma variável importante a guiar as opções dos que pretendem 
entrar para a classe política é o cálculo que cada candidato faz de suas chances de êxito 
eleitoral ao escolher esse ou aquele partido. Apesar disso, estamos supondo que as 
preferências se fazem dentro de um leque ideológico; que empresários geralmente não 
concorrem por partidos de esquerda, os quais, em contrapartida, tendem a ser preferidos por 
operários, professores e intelectuais. 
5 Neste livro, como dissemos inicialmente, não foi possível incorporar o exame dos 
programas dos partidos. Digamos apenas, com ululante simplismo, que as votações no 
Congresso e as posições adotadas na política nacional indicam que os partidos tidos como de 
“esquerda” tenderam sistematicamente a favorecer o intervencionismo estatal, as posições 
nacionalistas e as medidas tidas como redistributivas; os partidos tidos como de “direita” 
favoreceram o mercado, a abertura da economia e a redução do intervencionismo 
governamental, o controle da inflação. Em que medida as respectivas posições atenderam 
aos interesses do “povo” ou da “Nação” não interessa aqui. 
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intermediários. Sua orientação política, diante das demandas desses dois 
grandes segmentos sociais e atores políticos, seria mais matizada, orientada 
para a conciliação. Mais concretamente: os partidos de direita tenderiam a 
recrutar seus membros principalmente (ainda que não de modo exclusivo) 
entre proprietários, homens de negócio, executivos, administradores de 
empresas e altos funcionários da administração pública; os de esquerda 
tenderiam a recrutar, em maior proporção, assalariados de classe média, 
membros das profissões intelectuais de renda mais baixa, professores do 
setor público, pequenos funcionários e ex-dirigentes sindicais; e os partidos 
de centro teriam uma distribuição profissional e ocupacional mais 
heterogênea, profissional e socialmente, com maior proporção de 
professores, profissionais liberais, membros das profissões intelectuais 
modernas ao lado de empresários, de executivos e diretores de empresas, de 
proprietários urbanos e rurais, mas sem a existência de parcela significativa 
de representantes vindos das classes médias baixas e populares. 

Fontes de recrutamento partidário 

As atividades empresariais, as profissões liberais, o alto 
funcionalismo e o magistério constituem, nessa ordem, os principais 
segmentos ocupacionais e profissionais de onde veio a quase totalidade dos 
parlamentares da 51ª Legislatura Federal. Os deputados que foram (ou 
ainda são) empresários do setor urbano e os que foram profissionais 
liberais compõem as profissões/ocupações mais numerosas. Juntas, as duas 
chegam a 56% da CD. A proporção de ex-professores é também elevada em 
todos os partidos, especialmente no PT. Da administração pública, por sua 
vez, vieram 18% do total de deputados. 

A categoria “empresário” abrangeu não apenas os proprietários mas 
também os executivos, diretores de empresas, gerentes e administradores de 
empresas urbanas, rurais e mistas. A dimensão do empreendimento e o 
ramo da atividade não foram levados em conta, mas convém informar que, 
do total de parlamentares incluídos na categoria, 25% eram pequenos 
empresários; 40%, médios e 35%, grandes (Silva, 2002).6 

                                                 
6 O autor utilizou dados dessa mesma pesquisa para aprofundar o estudo do grupo de 
parlamentares que foram (ou são) empresários. João Carlos da Silva classificou como 
pequenos empresários os deputados com patrimônio inferior a 500 mil reais; como médios 
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O segundo segmento profissional a servir de fonte de recrutamento 
político são as profissões liberais tradicionais. Os advogados (ou os 
bacharéis em Direito) compõem o principal grupo (27% do total de 
deputados). Em segundo lugar vêm os diplomados em Medicina (14%), 
seguidos pelos formados em Engenharia (13%). No entanto, se a contagem 
for feita considerando o exercício efetivo da profissão (última ocupação 
antes de ser eleito para algum posto político) e não o diploma, a proporção 
de advogados cai para 10%, a de engenheiros para 6% e os médicos passam 
para o primeiro lugar, com 12% do grupo.7 Os dentistas, farmacêuticos e 
veterinários constituem um grupo muito reduzido, de menos de 1% do total 
da CD. 

O terceiro setor ocupacional na ordem do fornecimento de membros 
para a classe política é a administração pública, ou mais exatamente, as 
altas instâncias da burocracia dos governos estaduais (9%) e do governo 
federal (5%). Do baixo e médio funcionalismo vieram somente 2% dos 
parlamentares. 

O magistério é o quarto setor na ordem de importância das profissões 
que qualificam para a vida a política. Contando todos os níveis da atividade 
docente, 16% dos deputados foram professores (81 casos). Desse total, ao 
menos 71% vieram do magistério superior: 41% do ensino público e 30% 
do privado 8. 

Aqueles que denominamos “comunicadores” constituem um grupo 
relativamente grande de parlamentares se considerarmos o reduzido número 
de pessoas localizadas nesse segmento ocupacional no mercado de trabalho. 
Os “comunicadores” são principalmente jornalistas (quinze casos) e 
radialistas/locutores (catorze casos), os quais, juntos com quatro 
apresentadores de tevê, formam 6% da CD. Mas, como sabemos, os 

                                                                                                                 
empresários, deputados com patrimônio entre 500 mil e dois milhões de reais; e como 
grandes empresários, os deputados que tinham patrimônio acima de dois milhões (Silva, 
2002, p. 54). 
7 Trata-se de um ponto que não será desenvolvido aqui, mas o exercício da profissão de 
médico constitui um trampolim importante para a entrada na classe política. Aliás, foram 
médicos alguns dos principais políticos brasileiros, como Adhemar de Barros, governador do 
Estado de São Paulo, e Juscelino Kubitschek, governador de Minas e, depois, presidente da 
República. 
8 Dissemos “ao menos” porque há catorze casos de atividades docentes não identificadas. 
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locutores e apresentadores da rádio e da televisão dispõem de um 
instrumento importante de “popularização” da candidatura junto às camadas 
de mais baixa renda, o que tende a baratear suas campanhas e facilitar o 
êxito eleitoral. Já os jornalistas tendem a ser mais “populares” numa fatia 
menor do eleitorado, possivelmente de níveis mais elevados de 
escolaridade. Mas trata-se de uma das profissões que, em toda parte e em 
épocas diferentes, tem contribuído bastante para a composição dos 
parlamentos ocidentais. 

No grupo das “profissões religiosas” (dezoito casos), há ampla 
predominância de pastores: dezesseis contra somente dois padres. O fato é 
indicativo de uma disposição das igrejas protestantes e das seitas de crentes 
de investir diretamente na representação política nacional bem maior do que 
os padres da Igreja católica, dos quais uma parte dá mais importância às 
formas de atuação e de pressão política extraparlamentares. 

Os empregados não manuais em serviços (catorze casos) são 
representados majoritariamente por bancários e técnicos: cinco e quatro 
deputados, respectivamente. O grupo dos trabalhadores industriais é 
formado quase exclusivamente pelos metalúrgicos. Juntos com um gráfico, 
compõem a “bancada operária” na CD (1,4%). 

Por fim, catalogamos como “políticos profissionais” os parlamentares 
que, stricto sensu, nunca chegaram a exercer uma atividade profissional e 
que começaram as atividades políticas muito cedo, antes mesmo de 
terminarem os estudos superiores. 

Os parágrafos anteriores sobre as profissões/ocupações e sobre a 
coleta de dados condensam e às vezes repetem informações mais detalhadas 
que se encontram no capítulo 10, “Procedimento Metodológico”. O leitor 
interessado em mais explicações sobre a operacionalização da pesquisa 
pode buscá-las no referido capítulo. Mas, a rigor, a leitura do capítulo 10 é 
dispensável para a compreensão do conteúdo da análise e pode ser deixada 
de lado por ora. 

No exame do quadro a seguir, deve-se ter em conta que as 
porcentagens referem-se ao número de profissões/ocupações e não ao de 
parlamentares, os quais podem ter exercido, concomitantemente, como de 
fato exerceram, mais de uma atividade ocupacional. Mas, quando no texto 
está indicada a porcentagem de uma dada profissão ou ocupação, essa 
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mesma porcentagem indica também a proporção de parlamentares que 
exerciam essa profissão quando entraram para a política, o que não implica 
que não pudessem ter outra, ou outras, ao mesmo tempo. 

Quadro 2 

Distribuição das profissões/ocupações desagregadas na Câmara de Deputados (%) 

Categorias Ocupacionais 
1. Empresários urbanos 28,5 

3. Empresários rurais 10,1 

4. Empresários “mistos” (urbanos e rurais) 4,9 

5. Profissionais liberais tradicionais 27,1 

6. Profissões intelectuais 4,5 

7. Magistério público superior 6,4 

8. Outros professores 9,4 

9. Altos funcionários do governo federal 4,9 

10. Altos funcionários de governos estaduais 9,0 

11. Altos funcionários de governos e câmaras municipais 1,8 

12. Baixo e médio funcionalismo público 1,8 

13. Diretores de bancos estatais 2,5 

14. “Comunicadores” 6,4 

15. Pastores e padres 3,5 

16. Empregados não manuais em serviços 2,7 

17. Trabalhadores industriais qualificados 1,4 

18. Lavradores e trabalhadores rurais 0,6 

19. “Políticos” 0,8 

19. Sem informação 0,4 
Obs.: A soma das porcentagens é superior a 100% porque 84 deputados têm 
mais de uma ocupação/profissão. No corpo do texto, as porcentagens, que 
nas tabelas aparecem com uma decimal, estarão sempre arredondadas. 
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3. OCUPAÇÃO, PROFISSÃO E IDEOLOGIA 

O capítulo expõe, no início, a relação entre os grupos socio-ocupacionais 
que formam as bancadas e os blocos ideológicos (direita, centro e esquerda). 
Em seguida, a mesma problemática é focalizada do ângulo de cada um dos 
partidos individualmente. A conclusão final é de que há uma vinculação 
consistente entre as posições políticas e programáticas, por um lado, e a 
composição social das bancadas partidárias, por outro. 

Os perfis dos blocos 

No capítulo anterior, mostramos a distribuição das 
profissões/ocupações na totalidade da representação parlamentar. Agora, 
procuraremos indicar as relações entre a composição das bancadas e suas 
orientações ideológicas. Para uma primeira visualização, os partidos estarão 
agrupados em três blocos ideológicos ao longo do eixo direita-centro-
esquerda, cada bloco com dois dos partidos, de acordo com a definição 
ideológica estabelecida no início do capítulo 2. 

Para os cálculos porcentuais, os números absolutos de deputados dos 
dois partidos de cada tendência ideológica foram somados, sendo a base de 
cálculo porcentual o número total de parlamentares de cada bloco. Desse 
modo, as profissões/ocupações dos partidos com bancadas numericamente 
maiores pesam mais na composição dos blocos ideológicos, o que deve ser 
levado em conta. 

Antes de iniciarmos o exame da distribuição ocupacional nos blocos, 
convém destacar dois aspectos principais: 

1) A pequena variação de setores sociais nos recrutamentos 
partidários: empresários, profissionais liberais, funcionários públicos e 
professores; dos quais vem a maior parte dos integrantes da classe política. 

2) A sobrerrepresentação de alguns desses setores em cada bloco 
segundo o perfil ideológico dos partidos. 




