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possa ter uma avaliação negativa de seu funcionamento (e de grande parte 
da classe política brasileira). 

Nessa colocação, o risco do esquematismo sociológico é forte. Os 
partidos modernos, nas democracias de massa — estamos cansados de saber 
—, não são meros reflexos de classes sociais, como aparece em muitas 
análises marxistas, entre eles Gramsci.4 A composição social das bancadas 
não é a única variável a ser levada em conta no estudo das orientações 
partidárias. Uma análise mais sofisticada necessitaria considerar diferenças 
regionais, valores e crenças que não são diretamente dedutíveis das variadas 
formas de vinculação com o sistema social, além naturalmente das 
ambições individuais de ascensão que podem levar os políticos a 
orientações e comportamentos descolados dos seus meios de origem. A 
consideração desses aspectos, entretanto, ultrapassa de longe os objetivos 
mais modestos deste trabalho que visou apresentar alguns dados e jogar 
algumas hipóteses para a discussão. 

                                                 
4 Gramsci entende que cada partido é a expressão “de um grupo social e de um só grupo 
social” embora, sob certas condições, um grupo social possa ser representado por vários 
partidos (Gramsci, 1968). 
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6. AS PROFISSÕES PARA A POLÍTICA 

Este capítulo traz um quadro da composição do Legislativo dos principais 
países democráticos. Em todos eles, o recrutamento para a classe política é 
efetuado de um número pequeno de profissões e ocupações: empresários, 
advogados, professores, funcionários públicos e sindicalistas. A proporção 
dessas categorias nos parlamentos ocidentais varia com a votação dos 
partidos. A participação de lavradores e trabalhadores agrícolas é baixa em 
toda parte. A de operários manuais, atualmente, é fraca, inclusive em 
democracias em que ela já foi elevada e em que a esquerda está no poder. 

A relação entre as tendências político-ideológicas dos seis partidos e 
as ocupações/profissões predominantes em suas bancadas não é 
seguramente um achado surpreendente. Poucos autores põem em dúvida 
algum tipo de relação entre os partidos e determinadas camadas sociais, 
grupos étnicos e linguísticos, religiões, faixas etárias, áreas geográficas e 
outras divisões que resultam em clivagens programático-ideológicas, 
políticas e partidárias. De nossa parte, ao acentuarmos as diferenças de 
espaço que as categorias socioprofissionais ocupam nos diferentes partidos 
não queremos trazer junto a afirmação de que as lideranças partidárias são 
“representantes” de segmentos sociais ou ocupacionais, de classes, de 
grupos de status ou algo parecido. Nas democracias de massa, uma 
orientação político-eleitoral “exclusivista” (no sentido de mirar apenas para 
poucos setores sociais) pode levar partidos e políticos a perder eleitores, 
fato que reduziria as suas chances de alcançar ou permanecer no poder. 
Hoje, esse comportamento eleitoralmente reducionista não é habitual na 
classe política. Para se ter êxito eleitoral, é preciso adaptar-se às tendências 
dominantes no eleitorado, às vezes contrariar seus próprios “interesses de 
classe” e os de certos grupos de pressão amigos. Afinal, pelo menos em 
certa medida, pode-se concordar com Downs quando afirma: “Os partidos 
formulam políticas para ganhar eleições e não ganham eleições para 
formular políticas” (Downs, 1957, p. 28). 

Mais do que nunca, a disputa nas democracias de massa obriga os 
políticos a ampliar suas mensagens para sensibilizar interesses societais 
mais amplos do que os existentes nas cúpulas partidárias, funcionando, de 
algum modo, como catch-all parties. Mas esse ponto não será discutido 
aqui porque se refere mais precisamente às estratégias de maximização de 
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votos dos partidos. A ele fizemos menção apenas para eliminar a ideia de 
que, ao trabalharmos com o tema das vinculações entre composição social, 
orientação político-programática e ideologia, estivéssemos sustentando a 
tese de que as categorias ocupacionais predominantes nas suas cúpulas 
constituiriam a única variável a afetar a conduta partidária. 

Mais promissor para o entendimento dos meandros tortuosos da luta 
pelo poder nas democracias de massa (que depende da quantidade de votos 
recebidos e envolve, pois, a conquista de eleitores) é partir da existência de 
uma complexa rede de interações que se efetuam principalmente entre: 1) 
interesses (e valores) específicos dos políticos na qualidade de membros da 
classe política e 2) os das categorias socioeconômicas dominantes no 
interior de cada partido. No primeiro caso, o objetivo principal é de 
continuar, e se possível ascender, no interior do sistema de poder, aspecto 
que pode ser denominado “ambição política”. No segundo caso, os políticos 
necessitam do apoio de segmentos específicos (regionais, econômicos, 
associativos, institucionais, religiosos, étnicos, clientelísticos etc.) que os 
apoiam e que são habitualmente designados como as “bases” que os 
políticos precisam “escutar” e com as quais precisam manter contatos com 
certa frequência. 

São os níveis superiores desses segmentos — em caso de vitória dos 
respectivos partidos, numa complexa e hierárquica rede distributiva 
preferencial — que irão usufruir dos benefícios seletivos que vêm da 
conquista de parcelas do aparelho governamental em disputa e que 
constituem os prêmios que os vencedores auferem (distribuição 
diferenciada de cargos públicos aos correligionários, amigos e parentes, 
informações privilegiadas, favorecimento em concorrências e, às vezes, 
apropriação e desvio indébito de recursos públicos). 

Ao contrário do que acontece nas eleições para cargos executivos, na 
luta por postos nos legislativos, os candidatos têm maior margem de 
autonomia em suas propostas políticas e na defesa de interesses 
corporativos, associativos e setoriais que podem representar abertamente. 
Em eleições proporcionais, de escolha personalizada dos candidatos, como 
as brasileiras, políticos podem eleger-se defendendo interesses de 
segmentos específicos da sociedade dos quais podem mesmo transformar-se 
em porta-vozes nos órgãos legislativos. E ao contrário do que acontece em 
disputas majoritárias, em que as probabilidades de vitória aumentam com a 
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ampliação dos espaços de captação de votos, nas disputas proporcionais, a 
delimitação das bases de apoio pode significar precisamente a chance de 
permanecer na classe política na medida em que permite a conservação de 
um eleitorado fiel. 

À medida, porém, que se eleva o patamar da disputa, como sabem 
muito bem os políticos e os especialistas de marketing, aumenta a 
necessidade de conseguir votos em camadas e setores mais amplos do 
eleitorado. Faz-se necessário, pois, alargar as mensagens e promessas a fim 
de atender expectativas mais variadas e segmentadas. Apesar disso, a 
ampliação do campo de captação de adeptos e de votos não exclui 
preferências relativas por linhas políticas e propostas de governo que, 
justamente, individualizam os partidos e os fazem diferentes uns dos outros, 
mesmo nas democracias de massa. Essas diferenças interpartidárias não 
vêm do eleitorado, mas dos grupos e segmentos sociais que controlam os 
escalões superiores das organizações partidárias, aí incluídas as suas 
representações parlamentares. 

As fontes de abastecimento da classe política 

A análise socio-ocupacional das bancadas dos partidos poderia 
também ser feita do prisma do recrutamento para a classe política. Seus 
membros são, em toda parte, preferencialmente extraídos de um número 
bastante pequeno de segmentos profissionais e ocupacionais, como vimos 
inicialmente. Trata-se de pessoas que desenvolveram, pela formação 
educacional ou pela tradição familiar, “o gosto pela política”; pessoas que 
geralmente estão próximas do sistema de poder por conexões familiares 
e/ou sociais ou, ainda, que ocupam posições importantes em instituições 
que necessitam manter algum tipo de atividade de pressão sobre os poderes 
públicos (associações empresariais, sindicatos de trabalhadores, ONGs e 
outros tipos de associações). A CD que analisamos está longe de ser uma 
exceção na comparação com outros países. A preponderância, em sua 
composição, de alguns poucos segmentos ocupacionais e profissionais não 
resulta de nosso passado elitista, nem das marcas autoritárias e das 
desigualdades sociais do Brasil contemporâneo. 
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Em toda parte, algumas profissões/ocupações — talking professions, 
chattering classes — estimulam aptidões e preparam para a política.1 Pipa 
Norris cita, entre essas profissões, os altos funcionários, os professores, os 
jornalistas e os advogados, os quais juntamente com empresários compõem 
o grosso da representação parlamentar na maioria dos países (Norris, 1996). 
Mattei Dogan, por sua vez, inclui entre as profissões du verbe et de la 
plume os sindicalistas (Dogan, 1999, p. 174). 

Essas profissões e ocupações são as que aperfeiçoam as habilidades 
de expressão, de convencimento, de sedução, de argumentação e de 
aperfeiçoamento da arte oratória, instrumento essencial para conquistar 
adeptos e assegurar posição de liderança entre os próprios integrantes da 
classe política. Não há futuro para o político profissional sem o domínio da 
oratória.2 Apesar dos dotes individuais sempre necessários, algumas 
profissões qualificam melhor para os debates parlamentares e públicos. 
Esse é particularmente o caso dos bacharéis em Direito, em especial na fase 
de sistemas políticos com participação eleitoral limitada. 

Os advogados e os magistrados 

A magistratura foi um dos principais celeiros de recrutamento para a 
classe política na maioria dos países ocidentais.3 Na III República francesa, 
por exemplo, de cada cinco deputados, dois eram advogados (Dogan, 1999, 
                                                 
1 Em todos os países, em famílias de tradição de participação política, a escolha da formação 
educacional pode ser já resultante da intenção de preparar os jovens para o recebimento da 
herança política do clã e garantir a continuidade da família no sistema de poder. (Um 
interessante estudo sobre continuísmo político regional, atravessando gerações, encontra-se 
em dois artigos de Letícia Bicalho Canêdo. A autora toma o caso da própria família no 
interior de Minas Gerais, por meio do qual se vê a reprodução da tradição política do clã. Cf. 
Canêdo, 1998 e 1999.) 
2 Era na oratória que Michels localizava a fonte da dominação dos líderes nos países 
democráticos: “O fundamento da supremacia dos chefes [...] é a virtude oratória. Não há 
multidão que escape da força estética e emotiva da palavra [...] No regime democrático, os 
chefes natos são oradores e jornalistas” (Michels, 1924, pp. 71-72). A afirmação pode ser 
estendida para todos os grandes chefes políticos, em especial para as lideranças populistas. 
3 No Brasil, como mostra José Murilo de Carvalho, no período imperial, além da 
magistratura, houve também importante participação de militares, padres e fazendeiros. Mas, 
em todo o período, houve mudanças na importância desses setores. A dos padres, por 
exemplo, declinou a partir de 1886, enquanto aumentou a dos bacharéis em Direito 
(Carvalho, 1980). 
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p. 177); nos EUA eram 35% (1990); no Reino Unido, 13% (1992); em 
Portugal, 21% (1987); na Grécia, 38% (1990); na Suíça, 17% (1991); no 
Japão e França, 6% (1986 e 1990); no Canadá, 19% (1988) e na Austrália, 
11% (1987). 

A importância de uma categoria profissional na política tende a variar 
segundo os resultados de cada eleição. No caso da França, 1986 foi um ano 
particularmente ruim para advogados e magistrados. Nesse ano, na 
Assembleia Nacional havia somente 38 advogados num total de 577 
parlamentares. Mas, em 1993, o número subiu para 56 (9,7%) (Dogan, 
1999, p. 197). De modo geral, a presença relativa de advogados tendeu a 
declinar na maioria dos países à medida que ocorria a universalização do 
sufrágio e a ascensão de lideranças recrutadas de outros meios, entre os 
quais a docência e o sindicalismo. 

Professores 

Na Itália, na legislatura de 1987-1992, 20% dos deputados eram 
professores do ensino secundário e do superior, contra 12% de advogados e 
notários. Na de 1992-1994, os professores (de todos os níveis de ensino) 
chegavam a 19% contra 11% de advogados (Briquet, 1999, p. 76). Na 
França, em 1981, sob o governo socialista de Mitterand, de cada três 
deputados um era professor. “A expressão ‘República dos Professores’ não 
era, portanto, exagerada” (Dogan, 1999, p. 180). Em 1981, os professores 
da escola elementar francesa eram a categoria mais representada entre os 
comunistas: 30,4% contra 27,3% dos candidatos vindos das classes 
trabalhadoras (Thiébault, 1988, p. 9). 

Na França, na IV República, a maioria dos deputados que haviam 
sido professores de liceus era de tendência socialista ou comunista enquanto 
a maioria dos docentes de universidade tendia para o MRP (Mouvement 
Républican Populaire — Movimento Republicano Popular), para a ala 
radical ou para a moderada desse partido. No começo do século, os 
professores do ensino público de primeiro grau dividiam-se entre o Partido 
Radical e o Partido Socialista, e em meados do século XX, entre esse último 
e o Partido Comunista (Dogan, 1999, p. 79). 

Uma análise mais detalhada da categoria docente na vida parlamentar 
e política pressuporia levar em conta as disciplinas e os tipos de instituições 
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de ensino para detectar as possíveis diferenças de orientação partidária da 
elite acadêmica e as do baixo clero universitário, atentando para as 
possíveis diferenças de inclinação política dos docentes das escolas públicas 
e das escolas privadas. Ocorre que, na bibliografia internacional, nem 
sempre essas distinções são feitas. Outras vezes, os dados sobre professores 
dos vários níveis aparecem desagregados, dificultando comparações 
internacionais. 

Considerando apenas o caso da França, em que a diferenciação entre 
os níveis de ensino aparece nas fontes que consultamos, percebe-se o 
fenômeno do aumento da proporção de professores do ensino elementar nos 
órgãos de representação sem que houvesse declínio da presença do alto 
clero universitário, o que redundou no incremento geral da participação dos 
professores. Uma explicação para o fato talvez resida no aumento do 
ativismo sindical dos docentes. A hipótese aqui é a de que os professores do 
ensino básico, ao mesmo tempo, são mais numerosos e necessitam contar 
com o apoio corporativo e sindical para serem eleitos. Os grandes nomes do 
mundo acadêmico não só têm uma base eleitoral corporativa mais estreita 
como provavelmente dispõem de outros trunfos e apoios para entrar na 
carreira política. 

Essas observações vêm do exame de dados sobre a presença dos 
instituteurs na Assembleia Nacional Francesa. Até 1893, nunca foram mais 
do que três (em números absolutos). Nesse mesmo ano, os deputados 
vindos do ensino superior e do médio chegavam a 33. Na IV República, 
porém, entre 1945 e 1958, 66 mestres do ensino básico e 99 do magistério 
superior foram eleitos para a Assembleia Nacional. Nos anos seguintes, 
houve redução na representação parlamentar dos professores dos níveis 
inferiores; em 1986, 149 professores do ensino superior e médio foram 
eleitos para a Assembleia Nacional, contra 66 do ensino elementar. Em 
1993, havia 87 parlamentares do primeiro grupo em contraposição a 
somente quinze instituteurs (Dogan, 1999, p. 197). 

Funcionários públicos 

Outra categoria que cresceu nos parlamentos foi a dos funcionários e 
membros da administração pública. Na Alemanha de Bonn, 40% dos 
membros do Bundestag eram funcionários. Na França, os altos funcionários 
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da Assembleia Nacional francesa passaram de 4% em 1946 para 18% em 
1993 (Dogan, 1999, p. 195). O espaço ocupado pelos funcionários, no 
entanto, exibe muita variação quando se comparam os legislativos 
nacionais. Por volta de 1990, os membros da burocracia pública 
compreendiam 33% dos deputados da Dieta japonesa (1990) e 20% da 
Assembleia Nacional francesa (1986) e 11% da Câmara dos Comuns do 
Reino Unido (1992). Mas eram somente 5% do Parlamento de Israel (1992) 
(Inter-Parliamentary Union, 1990-1992, apud Norris, 1996 pp. 188-189). 

Os empresários e homens de negócios 

Os homens de negócios, executivos, comerciantes e empresários de 
modo geral,4 por sua vez, tendem a ter uma presença forte na Câmara Baixa 
da maioria dos países, inferior apenas à dos advogados, mas superior à dos 
professores (de acordo com a fonte citada). No entanto, com exceção dos 
EUA, raramente compõem muito mais do que 20% dos parlamentares. A 
proporção oscila significativamente segundo os países e, provavelmente, 
segundo as eleições e os partidos que vão ao poder. 

Como seria de se esperar, industriais e comerciantes estão em maior 
número nos partidos de direita e de centro (cf. Gatti, 1999; Briquet, 1999; 
Norris, 1996; Loewenberg & Patterson, 1979, cap. 3: “Membership”). 
Exceto o caso dos Estados Unidos, na maioria das democracias 
desenvolvidas, a proporção de homens de negócios nas Câmaras Baixas 
oscila bastante. No total de deputados, os empresários seriam 6% na França 
(em 1986) e no Japão (em 1990); 30% nos EUA (em 1990); 22% na 
Austrália e no Canadá (em 1987 e 1988); 13% no Japão (em 1990); 12% na 
Suíça (em 1991); 20% na Nova Zelândia (em 1990) e 24% no Reino Unido 
(em 1992) (Inter-Parliamentary Union, apud Norris, 1996, p. 188-189). 

Dados de outra fonte indicam que os empresários e os homens de 
negócios, na década de 1970, raramente ultrapassavam um quarto do total 
dos parlamentares das democracias dos países desenvolvidos (Loewenberg 
& Patterson, 1979, p.70). Já salientamos que a participação relativa das 
profissões e dos celeiros de recrutamento da classe política tende a mudar 

                                                 
4 Business and finances, na classificação da Inter-Parliamentary Union (apud Norris, 1996, 
pp. 188-189). 
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com as variações dos resultados das eleições. A presença dos empresários 
geralmente cresce com as vitórias eleitorais dos partidos de direita. Na 
Itália, por exemplo, o êxito da coligação Polo da Liberdade (direita), nas 
eleições italianas de março de 1994, elevou a proporção de profissionais 
liberais e de empresários no parlamento italiano em detrimento dos 
parlamentares que vinham das funções públicas, da burocracia partidária e 
dos sindicalistas, dos membros de associações profissionais e culturais. Na 
legislatura de 1994, a participação dos industriais, executivos e 
comerciantes — que representava 5% dos deputados na legislatura de 1987-
1992 — pulou para 16% (Briquet, 1999, p. 259). 

Agricultores 

A proporção de agricultores, em toda parte, é geralmente baixa: 2% 
no Reino Unido; 3% na França e no Japão e, nos EUA, 4%. A Nova 
Zelândia (15%), a Suíça (13%) e o Israel (8%) fogem da regra (Norris, 
1996, pp. 188-189).5 

Os operários e os sindicalistas 

Desde começos do século XX, com as inevitáveis oscilações e 
variações segundo os países, trabalhadores industriais e sindicalistas 
vinham ampliando sua presença nos organismos políticos. Foi no Reino 

                                                 
5 Esses números devem ser tomados como indicações gerais e são um pouco antigos, mas 
encontram reforço em outros que se referem à década de 1970 e que sugerem uma tendência 
relativamente consolidada, o que permite suspeitar que, nesse terreno, não houve mudanças 
importantes nesses últimos anos. Na década de 1970, os agricultores, na Câmara de 
Deputados norte-americana, eram então apenas 3%; no Reino Unido, 4%; na Assembleia 
Nacional francesa, 7%; no Bundestag da República Federal Alemã, 6%; na Câmara de 
Deputados italiana, 2%. A de trabalhadores manuais, em todos esses parlamentos (e em 
outros que não reproduzimos para não cansar ainda mais o leitor), não foi além da média de 
7%, porcentagem alcançada apenas na França, na Suécia e na Finlândia (Loewenberg 
Patterson, 1979, p. 70). A dificuldade da comparação decorre, em parte, do fato de as 
categorias profissionais usadas pelos pesquisadores dos diferentes países não serem 
padronizadas. Em certos casos, ocupações existentes em estatísticas de alguns países não 
aparecem nas de outros, provavelmente porque estão agregadas a categorias mais amplas. De 
qualquer modo, as porcentagens que reproduzimos permitem visualizar os principais traços 
da representação profissional nos parlamentos de alguns países e ter algum elemento de 
comparação com o Brasil. 
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Unido que a participação da classe operária aconteceu mais cedo e mais 
significativamente. O Partido Trabalhista foi a via de ascensão das classes 
trabalhadoras ou, mais exatamente, das lideranças sindicais. Em 1906, todos 
os 29 parlamentares que foram eleitos sob os auspícios do Comitê de 
Representação Trabalhista, que precedeu o Labour Party, eram operários 
(Guttsman, 1963, p. 227). Estima-se que em 1918 eram trabalhadores 87% 
da bancada do Labour (Radice, Vallance & Willis, 1987, p. 33). 

Ocorre que o Partido Trabalhista foi, em larga medida, uma criação 
dos sindicatos e deles (especialmente dos grandes) permaneceu dependente 
por longo tempo. A proporção de operários e dirigentes sindicais fora 
dominante na representação trabalhista, em particular porque as 
candidaturas para a Câmara dos Comuns eram apresentadas, apoiadas e 
financiadas pelas organizações sindicais. De modo mais evidente do que em 
outros países, o Partido Trabalhista foi o canal de participação da classe 
trabalhadora no sistema político, participação entendida pelos líderes 
sindicais como possível de ser efetuada no interior da sociedade mais 
capitalista da época. 

Apesar disso, nem todos os candidatos sustentados pelos sindicatos 
eram dirigentes sindicais: alguns eram militantes de base, outros eram 
membros ativos do partido (recrutamento endógeno). “Mas, no geral, os 
sindicalistas apoiados pelos sindicatos eram de origem operária, mesmo 
quando eram pessoas que não mais exercessem ocupações próprias das 
classes trabalhadoras e possivelmente tivessem ascendido socialmente antes 
mesmo de entrarem para a Casa dos Comuns” (Guttsman, 1963, p. 237). 

Mas a tendência favorável à ascensão parlamentar de membros das 
classes trabalhadoras começou a ser reinvertida a partir de meados da 
década de 1970. Segundo Von Beyme (1983, apud Norris, 1996, p. 186), 
somente 1% dos membros do Bundestag, em começos de 1980, eram 
operários ou artesãos assalariados. “O número dos sindicalistas no 
Bundestag alemão tem declinado rapidamente desde 1980. Entre 1972 e 
1980, aproximadamente 16% dos parlamentares eram sindicalistas. Essa 
proporção baixou continuamente até menos de 3% em 1990” (Wessels, 
1997, p. 84). Em 1992, somente 10% dos parlamentares britânicos eram 
trabalhadores (Norris, 1996, pp. 188-189). 
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Na Dinamarca, apesar da importância do Partido Socialdemocrata na 
política nacional, apenas 4,5% dos deputados do partido definiam-se como 
“operários”. Na Austrália, no final do século XIX, a divisão entre 
parlamentares que tinham profissões manuais e os de não manuais era 
aproximadamente a mesma. Mas, por volta de 1990, apenas 6% eram 
trabalhadores manuais. No Japão, onde a política raramente envolveu 
membros da classe operária, no período de pós-guerra, a proporção de 
trabalhadores girou em torno de 7,5% (Norris, 1996). 

Na França — que tem uma esquerda forte e que teve um partido 
comunista importante —, nas eleições de 1973, 1978 e 1981 para a 
Assembleia Nacional, pouquíssimos operários foram eleitos, inclusive pela 
bancada do PCF6 (Parti Communiste français — Partido Comunista 
francês). Embora os comunistas valorizassem os trabalhadores manuais na 
escolha para as listas partidárias, em nenhuma daquelas legislaturas os 
operários eleitos pelo PCF para a Assembleia Nacional ultrapassaram 8,1% 
do total da bancada comunista. Em três delas, nenhum foi eleito. No PS, a 
proporção de operários era ainda mais baixa: nunca, em qualquer das 
referidas legislaturas, os operários representaram mais do que 4% do total 
da bancada e, numa delas, nenhum trabalhador conseguiu se eleger. A 
proporção de operários no PCF, depois de 1981, ficou sempre abaixo de 
8,1% e a de classe média, depois de representar 100% da bancada 
comunista na eleição de 1973, oscilou entre 55,5% (1978), 83,4% (1981), 
72,9% (1981) e 74,4% (ainda em 1981) (Guedé & Rozenblum, 1981, apud 
Collovald, 1985, p. 42). 

Na Itália, na bancada comunista da Câmara de Deputados (1987-
1992), os operários eram somente 7%, contra 13% de advogados e notários 
e 18% de professores (Briquet, 1999, pp. 276-277). 

                                                 
6 Depois da Segunda Guerra Mundial, até começos de 1980, a votação do PCF oscilara 
sempre em torno de 20% do total de votos. Em novembro de 1945, o partido havia obtido 
28,6%. Apesar das perdas em eleições subsequentes, em 1978 ainda chegou a 20,6% mas, na 
de 1981, baixou para 16,1% e, a partir daí, seguiu declinando (dados retirados de Mackie &. 
Rose, 1991). No primeiro turno das eleições presidenciais de abril de 1995, o candidato 
comunista Robert Hué teve menos de 9% dos votos. 
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Homogeneização da classe política 

As pesquisas não indicam apenas a redução da presença da classe 
operária, mas também o desaparecimento da velha aristocracia que 
dominava os parlamentos europeus nas fases anteriores à democracia de 
massa. Na Grã- Bretanha, o resultado do declínio da nobreza, por um lado, 
e dos mineiros, metalúrgicos e mecânicos do Partido Trabalhista, por outro, 
foi um Parlamento socialmente mais homogêneo (Norris & Lovenduski 
1997, p. 159). “Os membros do Parlamento são tipicamente de classe 
média, de meia idade, do sexo masculino e brancos” (Radice, Vallance & 
Willis, 1987, p. 37). 

A seleção e a ordem de apresentação dos candidatos nas listas 
eleitorais feitas pelos partidos é uma variável importante na composição dos 
órgãos de representação. Na seleção de candidatos, os socialistas tendiam a 
dar preferência às profissões liberais, aos empregados de escritórios e, 
acima de tudo, aos professores de nível superior, enquanto os comunistas 
tinham clara preferência pelos operários e depois pelos professores do 
magistério de nível secundário e elementar (Thiébault, 1988, p. 89). 

O modo de seleção de candidatos afeta a composição das bancadas, 
pois são os partidos que selecionam os candidatos nos quais aos eleitores 
podem votar. Os “primeiros eleitores” são, pois, os órgãos partidários 
selecionadores de candidatos (locais, regionais ou nacionais). Os partidos 
de direita, na escolha dos candidatos, têm preferência pelos de status 
econômico elevado, tais como funcionários governamentais de alto nível, 
homens de negócios, executivos, engenheiros ou membros das profissões 
liberais. “O mais notável aspecto dos candidatos de direita [na França] é a 
alta proporção de funcionários de alto nível, especialmente antigos alunos 
da Escola Nacional de Administração (ENA), o que mostra a vantagem, 
para os membros da elite administrativa, de pertencimento a parcelas do 
poder” (Thiébault, 1988, p. 89).7 

                                                 
7 Weber tendia a acreditar que empresários, trabalhadores e médicos teriam mais 
dificuldades para viver para a política porque não são substituíveis em seu trabalho, como os 
que vivem de renda. Exemplo contrário seria o do advogado. Sua importância na política 
ocidental, depois do surgimento dos partidos, nada teria de casual (Weber, 1964, p. 1065). 
Mas Weber escrevia antes da ascensão do sindicalismo como uma das fontes de poder e da 
máquina sindical como uma das mais poderosas instituições da sociedade capitalista 
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Não teríamos condições de apresentar, neste trabalho, resultados mais 
exaustivos e atualizados da composição dos legislativos dos diversos países. 
Os números mostrados nas páginas anteriores, ainda que restritos a alguns 
países ocidentais, servem para indicar, por um lado, as principais categorias 
socioeconômicas das quais é geralmente recrutado o pessoal político e, por 
outro, as diferenças nacionais que, por sua vez, costumam variar sob a ação 
de múltiplos fatores. As oscilações do clima político, mais para a direita ou 
para a esquerda, podem conduzir ao fortalecimento ou ao enfraquecimento 
dos partidos nos organismos de representação e às subsequentes alterações 
na morfologia da classe política nacional. 

Um exemplo dos efeitos de transformações na estrutura social 
(habitualmente as mais salientadas) foi, no passado, o crescimento dos 
partidos de esquerda que se apoiavam eleitoralmente sobre os trabalhadores 
industriais, empregados e intelectuais. Essas mudanças, conjugadas com a 
extensão do sufrágio para as classes populares, possibilitaram, na maioria 
dos países europeus, o aumento do número de operários e de assalariados 
no sistema de poder. Desse modo, o crescimento dos votos favoráveis aos 
partidos de esquerda tendeu a afetar a composição da classe política, 
aumentando a participação de parlamentares recrutados dos sindicatos e de 
outras associações de trabalhadores e empregados. 

Paradoxalmente, enquanto declinava a proporção de trabalhadores, 
aumentava a de funcionários e dirigentes das organizações partidárias. Em 
outros termos: as formas de recrutamento endógeno, nesse caso, tenderam a 
ganhar precedência sobre as formas de recrutamento lateral, de 
organizações vizinhas, como os sindicatos. Na Itália, entre 1948-1958, 
somente um quarto dos deputados socialistas e comunistas tinha vindo do 
sindicalismo. Na República alemã do período anterior à reunificação, os 
deputados que fizeram sua carreira por meio do Partido Socialdemocrata 
eram mais numerosos do que os sindicalistas. Mattei Dogan considera 
mesmo que se poderia estabelecer uma lei sociológica válida para muitos 
países europeus na primeira metade do século XX: “Quando o número de 

                                                                                                                 
democrática. Em contrapartida, o exemplo brasileiro, da legislatura que examinamos, mostra 
a elevada presença de empresários e médicos. No caso, o que parece contar não é o tempo 
disponível para o exercício da política mas os trunfos de que dispõem certos grupos socio-
ocupacionais para entrar na classe política. 
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deputados comunistas e socialistas cresce, a proporção de sindicalistas entre 
os deputados dessas mesmas tendências diminui” (Dogan, 1999, p. 188). 

A elevação do nível de escolaridade dos parlamentares de todos os 
partidos, o recrutamento majoritariamente em segmentos da classe média 
educada e a diminuição do número de aristocratas e trabalhadores no 
interior dos parlamentos atuaram a favor da homogeneização social da 
classe política. Apesar disso, alguns dados sugerem que diferenças 
significativas permanecem quando se coteja a representação parlamentar de 
partidos de esquerda com a dos de direita. 

Mas as diferenças tendem a ser de outra natureza, diversa da que 
opôs, no passado, trabalhadores e empresários, ou o Trabalho e o Capital. 
Hoje, uma clivagem significativa é a que opõe os que estão ligados ao 
mercado e os que estão ligados ao Estado, o que conduz a uma oposição 
entre setor privado e setor público e que parece pôr em confronto 
principalmente segmentos das classes médias com os da classe alta. 

A bancada do Partido Trabalhista britânico é dominada pelos 
empregados do setor público: professores do ensino superior e 
médio, jornalistas, administradores dos governos municipais, 
pesquisadores políticos, funcionários dos sindicatos e de serviços de 
bem-estar. Em contraste, entre os conservadores, há mais 
empresários do setor privado, diretores de companhia, assessores 
financeiros e advogados [Norris & Lovenduski, 1997, p. 166]. 

Na mesma direção, vale observar que, nos EUA — onde os partidos 
ideológicos não tiveram o mesmo papel que na Europa Ocidental e os 
catch-all parties logo se desenvolveram —, subsistem discrepâncias 
importantes na composição da representação legislativa. Nas eleições de 
1992, agricultores e operários manuais representavam uma minoria entre os 
democratas e republicanos, respectivamente 3% e 6%. Já empresários e 
banqueiros perfaziam 12% entre os democratas e aumentavam para 25% 
entre os republicanos. Mas os advogados eram em maior número entre os 
democratas (37%) do que entre os republicanos (27%) (Herrnson, 1997, p. 
203). 

Além do treino profissional, o espaço ocupado pelos segmentos 
profissionais no interior da classe política depende também da oferta de 
candidatos disponíveis desses segmentos na sociedade: se seu número 
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absoluto é extremamente reduzido, a probabilidade maior, se todos os 
demais fatores forem iguais, é de que os membros desses grupos sejam 
numericamente pouco expressivos no interior do sistema político. Contudo, 
a quantidade não é, nem de longe, a variável mais relevante porque cada 
meio profissional e ocupacional específico (como empresários e 
proprietários, jornalistas, advogados, professores, padres e pastores etc.) é 
sempre muito minoritário ante a massa de eleitores e, no entanto, são desses 
segmentos que sai a maior parte dos políticos.8 Além da dimensão 
quantitativa da oferta de candidatos à classe política, outras variáveis 
contam, tais como recursos materiais, instrução, redes familiares e sociais, 
apoios associativos e corporativos e atividades profissionais que 
proporcionem tempo disponível para dedicar-se à política, especialmente no 
início, quando os protopolíticos ainda não podem obter rendimentos da 
atividade, isto é, não se transformaram em políticos profissionais e não 
estão ainda vivendo da política. 

Como já mencionamos, a representação dos segmentos ocupacionais 
assinalados no interior dos partidos varia com as mudanças que ocorrem na 
estrutura social, nas instituições, nas leis eleitorais e no desenvolvimento da 
própria organização partidária. Portanto, a composição interna do pessoal 
político, mesmo quando certas profissões e ocupações se prestam melhor 
para a participação política, dificilmente deixa de refletir as fases de 
desenvolvimento econômico e o formato do regime.9 Sendo assim, a 
composição e as características do corpo político estão sujeitas às idas e 
vindas das disputas pelo poder e podem sofrer mudanças radicais no caso 
de eventos marcantes que interrompam bruscamente uma linha de 
continuidade institucional e inaugurem uma “nova época”. 

                                                 
8 Aqui estamos pensando em sociedades democráticas em que a via para o poder são as 
disputas eleitorais. No Brasil e em outros países menos desenvolvidos, as Forças Armadas 
deveriam ser incluídas entre os meios de recrutamento de lideranças políticas. Mas a ampla 
participação de militares na política, mesmo em situação de normalidade constitucional, é 
sempre sinal de um sistema democrático instável e de fraca profissionalização da política. 
Afinal, como assinalou Shumpeter, “a democracia é o governo dos políticos” (Shumpeter, 
1961, p. 316). 
9 As regras partidárias e eleitorais de escolha dos candidatos constituem outra variável 
importante a afetar a natureza das bancadas e de suas lideranças, como acentuam, por 
exemplo, Fowler & McClure, 1989; Norris & Lovenduski, 1997 e Rush, 1969. 
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O caso brasileiro 

À luz dos dados que apresentamos, caberia indagar em que medida a 
composição socio-ocupacional do Legislativo federal brasileiro difere 
significativamente da que existe nos países de tradição democrática mais 
antiga e sólida, com sistemas partidários supostamente muito mais 
eficientes, organizados e representativos do que os nossos. Seria difícil 
tentar qualquer resposta mais específica sem que muitas outras páginas 
fossem acrescentadas a este texto. Na rubrica “países de tradição 
democrática mais antiga e sólida” está um leque de situações que são 
diferentes hoje no próprio bloco das democracias ricas e que variaram no 
tempo no interior de cada uma delas. 

Apesar das diferenças entre os países e das variações ao longo das 
histórias nacionais, a rápida vista-d’olhos nas profissões/ocupações das 
bancadas parlamentares de alguns países não conduziu à confirmação da 
tese de que, pelo menos desse ângulo, os partidos brasileiros são um 
exemplo aberrante no panorama das democracias contemporâneas, embora 
o peso dos segmentos empresariais, no nosso caso, pareça mais alto. 

Para comparações mais precisas, porém, seria necessário levar em 
conta as diferenças das metodologias adotadas pelos pesquisadores nos 
vários países para a classificação das origens profissionais dos 
parlamentares. Seria possível dizer que, em nossa pesquisa, os critérios que 
utilizamos ampliaram a classe dos empresários e proprietários em geral ao 
nela incluir os administradores, gerentes, proprietários de escolas, de 
hospitais e de todo tipo de empreendimento capaz de produzir lucro. A 
inclusão desses segmentos, contudo, levou a um crescimento muito 
pequeno da categoria dos “empresários”: apenas 2,4% no total da CD. Por 
isso não achamos que o amplo espaço dos empresários na classe política 
brasileira se deva a uma questão de metodologia. Para explicar o fato seria 
necessário examinar outras variáveis sociais e institucionais que afetam a 
competição política no País, tarefa que claramente exigiria outra pesquisa. 
Fica, portanto, apenas a constatação do fenômeno. 

Já com relação a outras categorias ocupacionais, as diferenças entre o 
Brasil e os outros países não parecem tão profundas. A diminuta proporção 
de trabalhadores manuais e de lavradores encontrada na nossa CD, como 
vimos, não é muito diferente da de outros países desenvolvidos, onde 
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também os trabalhadores e membros das classes baixas são minoritários, 
inclusive nas bancadas dos partidos de esquerda. Encontramos semelhanças 
entre nós e eles também no peso de determinadas categorias 
socioprofissionais. Em toda parte, e não somente no Brasil, o melhor 
indicador do grau de esquerdismo tende a ser a proporção de professores 
nas bancadas partidárias, entre outras coisas, porque a presença de 
trabalhadores manuais é pequena e a de sindicalistas do setor privado está 
declinando. Consequentemente, quanto mais professores, mais à esquerda 
tende estar o partido. Mas uma distinção deve ser feita de maneira a se 
considerar separadamente as orientações ideológicas da “baixa docência” e 
as da “alta docência”, isto é, os professores do magistério elementar e os do 
segundo grau com professores do ensino superior e, especialmente, os das 
grandes universidades e os de outras menos importantes. Trata-se de um 
aspecto que provavelmente teria relações com as preferências partidárias 
mas que não pôde ser examinado aqui pela dificuldade em identificar com 
precisão, na coleta de dados, os níveis e setores do magistério.10 

Por fim, cabe chamar a atenção para uma variável de natureza 
institucional que vem das regras do sistema eleitoral. A composição das 
bancadas partidárias depende da política de oferta de candidatos aos 
eleitores por parte dos partidos. Essa política, entre muitos outros fatores, 
sofre a influência do sistema eleitoral em vigor em cada país. No caso dos 
sistemas eleitorais de tipo distrital (plurality) que favorecem o 
bipartidarismo, a apresentação de candidaturas em “circunscrições seguras” 
(em que tradicionalmente um dos partidos costuma ter a preferência dos 
eleitores) aumenta muito as chances de quem concorre pela legenda 
habitualmente vencedora. Além disso, esses sistemas tornam mais 
transparentes as estratégias dos partidos, ou melhor, de suas direções, com 
relação aos tipos de representantes que desejam ter no Parlamento, levando 
em conta as probabilidades de agradar aos eleitores. Para os candidatos de 
“distritos seguros”, para os que desejam entrar para a classe política, ganhar 
numa circunscrição significa ganhar antes noutra arena, isto é, conseguir ser 
apresentado como candidato pela máquina partidária local. Em alguns 
países, como na Austrália e no Reino Unido, essa indicação requer dos 

                                                 
10 Em português, a mesma palavra (professor) é habitualmente utilizada para designar 
docentes de todos os níveis do ensino, enquanto em outros países o próprio idioma já 
estabelece uma distinção. 
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candidatos bom tempo de militância no partido.11 Consequentemente, as 
composições das bancadas dependem mais das ofertas das direções dos 
partidos (ou de seus organismos locais, quando elas dispõem de alguma 
autonomia) do que das escolhas dos eleitores. 

Conclusão 

O número de países referidos antes é muito limitado para deles se 
extrair conclusões mais seguras. Os exemplos da distribuição socio-
ocupacional de outros parlamentos que citamos destinaram-se somente a 
permitir alguma comparação com a situação brasileira. Apesar disso, 
pensamos que, à luz desses primeiros dados, os seguintes elementos de 
similitude entre o Brasil e os outros países podem ser indicados: 

1. Heterogeneidade e seletividade ocupacional no recrutamento de 
membros e candidatos por parte de partidos de tendências ideológicas 
diferentes, incidindo sobre um pequeno grupo de categorias profissionais, 
como os professores, os profissionais liberais, os funcionários públicos e os 
empresários. 

2. Importância de categorias como funcionários, professores e 
profissionais liberais, das talking professions e das profissões que permitem 
mais tempo livre e/ou grande flexibilidade no horário de trabalho sem 
graves prejuízos para a renda pessoal, como acontece com alguns tipos de 
funcionários públicos, com os professores, com os jornalistas, com os 
intelectuais e com os dirigentes sindicais. 

3. Participação relevante, mas minoritária dos empresários, 
executivos e homens de negócio no interior dos parlamentos das 
democracias capitalistas. 

                                                 
11 Os partidos australianos funcionam segundo rígida disciplina parlamentar, especialmente o 
Labour Party. Votos contrários às decisões dos partidos são extremamente raros. A média de 
tempo de filiação partidária, de militância e trabalho voluntário no partido era de 12,3 anos 
para candidatos à Câmara de Representantes australiana. (McAllister, 1997, p. 20). No Reino 
Unido, a força dos aparelhos partidários pode ser percebida na indicação dos candidatos ao 
Parlamento: quando das eleições gerais de 1992, 95% dos candidatos do Partido Trabalhista 
e 90% dos candidatos do Partido Conservador haviam sido indicados pelas organizações 
locais desses partidos (Norris Lovenduski, 1995, p. 89, apud McAllister, 1997). 
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4. Baixa proporção de parlamentares originários das classes operárias 
e populares e, mais ainda, de agricultores e camponeses. 

5. Aumento, no interior dos partidos, da proporção de empresários, 
homens de negócios, comerciantes e pessoas de classe alta à medida que se 
caminha para a direita do espectro ideológico e, num sentido contrário, 
aumento de políticos de classe média (intelectuais, funcionários, 
professores do ensino médio), e em menor medida, de trabalhadores 
(geralmente, sindicalistas) quando se caminha para o centro e para a 
esquerda. 
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7. PERFIS OCUPACIONAIS POR REGIÃO 

Este capítulo focaliza a composição socioeconômica da Câmara dos 
Deputados do prisma das regiões e unidades das federações. Nas bancadas 
do Norte e Nordeste, os empresários estão fortemente representados. A 
proporção de parlamentares vindos das classes trabalhadores é relativamente 
mais elevada no Sul. Nesse Estado, a proporção de ex-funcionários é muito 
baixa. No que tange aos Estados, é no Rio que se encontrou a maior 
proporção de parlamentares vindos do setor público, especialmente do baixo 
funcionalismo. A porcentagem de deputados que foram diretores de bancos 
estatais é, comparativamente, alta na bancada de Minas Gerais. 

As diferenças regionais 

As formas específicas de estrutura social e outras características 
locais devem, de algum modo, aumentar ou diminuir a importância dos 
vários segmentos ocupacionais e profissionais como celeiros de 
abastecimento das facções da classe política. Nas áreas de níveis mais 
baixos de modernização e desenvolvimento — como mostra a história 
política de outros países —, parcela majoritária da classe política vem 
habitualmente das camadas altas. Essa tendência principal não exclui 
desenvolvimentos nacionais particulares, retrocessos por períodos mais ou 
menos longos, desdobramentos nacionais mais demorados e variados. 

Apesar disso, o desenvolvimento das sociedades ocidentais foi na 
direção da ampliação do sufrágio e da participação das classes médias e 
trabalhadoras no sistema decisório. A democratização do sistema político, a 
ampliação do corpo eleitoral e a diversificação da representação são 
fenômenos vinculados à expansão do capitalismo industrial e à 
modernização das sociedades ocidentais. 

No caso brasileiro, o processo, de modo geral, foi semelhante. Ao 
longo do desenvolvimento econômico e da modernização do País, as elites 
tradicionais, vindas das velhas famílias e da oligarquia rural, foram 
perdendo espaço no interior da classe política para lideranças políticas 
saídas da classe empresarial de origem imigrante mais recente, das novas 
classes médias e, mais ultimamente, das classes trabalhadoras. No plano 




