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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objeto principal a composição social das 
bancadas na Câmara dos Deputados de seis dos principais partidos 
brasileiros. Entendemos que os resultados da pesquisa indicaram que há 
uma relação consistente e coerente entre os meios socio-ocupacionais de 
recrutamento partidário e as orientações político-programáticas dos partidos 
na escala ideológica direita-centro-esquerda. Complementarmente, o exame 
das configurações partidárias resultantes das eleições de 1990, 1994 e 1998 
mostrou um quadro multipartidário relativamente estável, com avanços 
mais fortes das correntes de centro, perdas pequenas da direita e ganhos 
também pequenos da esquerda. 

A operacionalização da pesquisa 

A pesquisa, sobre a qual se baseia este livro, utilizou como principal 
fonte de informação a publicação Deputados Brasileiros — Repertório 
Biográfico, do Centro de Documentação e Informação da própria Câmara 
dos Deputados (CD, daqui para frente), referente à 51ª Legislatura (1999-
2003), eleita em outubro de 1998. Os parlamentares incluídos na pesquisa e 
as respectivas legendas partidárias pelas quais foram eleitos são as que 
constam da referida publicação. Posteriores trocas de legendas ou outras 
alterações na composição das bancadas partidárias não foram consideradas. 
Os efeitos das coligações, que possivelmente afetaram os resultados da 
eleição de 1998 para a CD, também foram ignorados. Interessou-nos a 
distribuição das cadeiras por partido. 

Utilizamos também, como fonte primária, dados retirados de 401 
declarações de bens que os candidatos a deputado federal entregaram aos 
tribunais regionais eleitorais de seus Estados ao solicitarem o registro de 
suas candidaturas. Todas as análises são feitas em termos quantitativos, 
expressos geralmente em porcentagem e sem referências pessoais. Trata- se 
de um estudo informativo, que se pretende, antes de tudo, de natureza 
estritamente acadêmica. Em nenhum momento houve de nossa parte a 
intenção de beneficiar ou prejudicar qualquer partido. Mas é possível que 
alguns trechos possam desagradar a políticos e simpatizantes dessa ou 
daquela tendência ideológica. Aceitamos que isso possa ocorrer ainda que 
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nosso compromisso tenha sido apenas com o correto levantamento e 
interpretação dos dados. Não defendemos uma ciência política que se 
pretenda “engajada”, embora aceitemos que o compromisso com a 
objetividade e o distanciamento valorativo do objeto nem sempre são fáceis 
de serem alcançados. Talvez sejam mesmo impossíveis, mas acreditamos 
que é uma meta que deve ser procurada. 

No decorrer da exposição, procuramos evitar certos conceitos 
especializados assim como uma terminologia habitualmente usada pelos 
cientistas políticos. Procuramos deixar de lado todos os termos e expressões 
que poderiam tornar este livro de mais difícil leitura para os leigos. Alguns 
conceitos, porém, não puderam ser evitados, ainda que a intenção deste 
trabalho seja de oferecer informações tanto para os especialistas como para 
todos os que se interessam pela política brasileira. 

A temática 

A investigação das chamadas “bases sociais dos partidos” aproxima-
se de uma abordagem cara às análises de inspiração marxista que tendem a 
vincular, de modo dependente, as representações políticas aos interesses das 
classes sociais ou, quando a análise se sofistica, às frações de classe ou aos 
estratos existentes no interior das classes. Desse ângulo, nesta pesquisa, o 
“caráter de classe” dos partidos seria aqui captado, de modo mais empírico, 
por meio de categorias e subcategorias profissionais e ocupacionais que 
integram suas bancadas. 

Apesar de o tipo de análise e de o tema escolhido nesta pesquisa 
terem certo parentesco com enfoques marxistas, não segue daí a aceitação 
de interpretações que passam do social ao político de modo direto e 
mecânico. Uma das fraquezas desse tipo de análise, que reduz a autonomia 
do político, deriva de ignorar, ou minimizar, a complexidade das disputas 
políticas entre os múltiplos grupos de interesses nas democracias de massa, 
a transformação dos partidos em organizações complexas com interesses 
específicos e, especialmente, não ver o correlato aparecimento do político 
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profissional que irá formar a classe política com valores e objetivos 
próprios.1 

Mas, embora rejeitando os esquematismos que tendem a emergir nas 
análises “classistas” das condutas políticas, a escolha do objeto, as 
pressuposições, explícitas ou subjacentes da pesquisa, afastam-se também 
das abordagens de tipo institucional. Na verdade, o enfoque que adotamos e 
os pressupostos sobre os quais se baseia nossa abordagem estão mais 
próximos de uma sociologia política do que de uma ciência política stricto 
sensu, o que não significa que desconsideremos o papel das instituições, leis 
e regras que envolvem e balizam as tentativas de alcançar o poder por meio 
da conquista de votos. 

Especificamente, lidamos com duas variáveis principais: a 
composição social das bancadas dos partidos (apreendidas por meio das 
profissões/ ocupações de seus integrantes) e os partidos focalizados do 
ângulo de suas bases sociais e regionais. Embora o estudo esteja limitado 
aos parlamentares de seis legendas, ele fornece informações sobre as fontes 
de recrutamento da parcela da classe política brasileira presente na Câmara 
dos Deputados. Entendemos também que os resultados da investigação 
devem acrescentar novos elementos para a avaliação dos partidos 
brasileiros. Procuramos captar as diferenças socioprofissionais entre 
partidos que se alinham em posições diferenciadas no tradicional leque 
ideológico direita-centro-esquerda. Ficaram para uma futura investigação as 
relações das orientações partidárias com outras variáveis, como idade, 

                                                 
1 Não pretendemos discutir o conceito de “classe política”. Digamos apenas que estamos 
entendendo por esse termo o conjunto de todos os que, nos sistemas democráticos, vivem 
não apenas para a política mas da política. Apesar das disputas e variações ideológicas 
internas, seus integrantes tendem a partilhar interesses comuns, tais como os benefícios 
materiais e simbólicos usufruídos pelos que têm alguma participação no sistema decisório. É 
necessário, para tanto, que o poder permaneça em mãos de alguma facção da classe política, 
mesmo que seja de facção adversária, e não vá para as mãos de um chefe militar, líder 
religioso, comandante de guerrilha ou secretário-geral de algum partido revolucionário. 
Certamente, essas observações são muito insuficientes como esforço de definição do 
conceito. Mas servem para este texto. Os que discordarem mais radicalmente do termo 
“classe política”, leiam, em seu lugar, os políticos. 
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gênero2 ou outras, eventualmente significativas para o estudo das 
orientações programáticas e ideológicas dos partidos. 

Os partidos selecionados 

Para o exame da composição das bancadas dos dezoito partidos que 
obtiveram ao menos uma cadeira na CD, foram escolhidos o PPB, o PFL, o 
PMDB, o PSDB, o PDT e o PT. Convencionalmente, o PPB e o PFL são 
classificados pela maior parte dos pesquisadores e pela mídia como partidos 
de “direita”, embora esse rótulo possa não ser de agrado dos seus dirigentes 
e seja rejeitado por parte de seus membros. O PMDB e o PSDB são 
convencionalmente considerados de “centro”, rótulo que não é negado por 
seus dirigentes. O PDT e o PT são entendidos como partidos de “esquerda”, 
designação aceita de bom grado pelos seus dirigentes e simpatizantes. 

De nossa parte, estaremos usando esses conceitos no sentido 
convencional. Como muitos outros autores, temos muitas restrições às 
etiquetas direita, centro e esquerda e dúvidas quanto ao que realmente elas 
significam nas sociedades contemporâneas. No entanto, neste trabalho, para 
evitar perder tempo com uma discussão que não é essencial aos nossos 
propósitos, catalogamos essas legendas de acordo com o senso comum, tal 
como são entendidas habitualmente pela mídia, pela opinião pública e pela 
maioria dos cientistas políticos, brasileiros e brasilianistas, que estudam o 
nosso sistema partidário. 

Dois critérios levaram à escolha das seis legendas partidárias: 
número relativamente elevado de cadeiras conquistadas na CD (ao menos, 
cerca de 5% do total de deputados federais) e um perfil programático-

                                                 
2 A clivagem de gênero, certamente, é uma das mais importantes, mas não foi investigada 
agora. Adiantemos, apenas, que para a atual legislatura federal foram eleitas 29 deputadas 
(5,7% da CD). Como se sabe, a participação das mulheres vem aumentando em todos os 
segmentos do mercado de trabalho. Nas instituições políticas brasileiras, inclusive no 
Senado, mais “fechado” e conservador, a proporção de senadoras vem crescendo, embora 
ainda seja pequena. Na CD, o grande salto veio depois das eleições de 1986, quando 166 
mulheres se candidataram e 26 foram eleitas contra 58 e 8, respectivamente, em 1978. Mas, 
em comparação com outros setores de atividade, no campo da política, o crescimento da 
participação feminina tem sido mais lento. (Informações mais abrangentes encontram-se em 
Avelar (1996), do qual retiramos esses últimos dados.). 
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ideológico relativamente consistente e nítido.3 Contudo, para o exame da 
evolução dos blocos ideológicos e dos formatos partidários nas 
circunscrições estaduais, o PTB e outros pequenos partidos foram levados 
em consideração. 

Os seis partidos selecionados para a pesquisa compreendiam 84% das 
cadeiras da CD. Tomando como ponto de referência as eleições de 1990, a 
proporção de cadeiras ocupadas por eles passou de 75% em 1990 para 84% 
em 1998. 

Quadro 1 

Cadeiras por partido na CD 

Partido Bancada N % 

1. PFL 105 20,5 

2. PSDB 99 19,3 

3. PMDB 83 16,2 

4. PPB 60 11,7 

5. PT 59 11,5 

6. PDT 25 4,9 

Total 431 84,0 

Outros partidos 82 16,0 

                                                 
3 Pelo requisito “número de cadeiras”, a rigor, o PDT, com 4,9% das cadeiras ganhas em 
1998, deveria ficar de fora da pesquisa. O PTB, com 6,0%, seria incluído. Mas tivemos 
alguma hesitação quanto à inserção, ou não, da bancada do PTB na pesquisa. Essa legenda 
obteve, em 1998, 31 cadeiras, seis a mais do que o PDT. Do ângulo do critério quantitativo, 
preenchia uma das condições. Mas seu perfil ideológico não pareceu tão nítido a ponto de 
possibilitar uma classificação ideológica menos sujeita à controvérsia. Acrescente a esses 
argumentos o fato de ser seu índice de migração partidária demasiadamente elevado e muito 
mutável. Na década de 1990, 44% dos seus deputados mudaram de partido. Na legislatura de 
1991/1995, entre os 45 deputados que passaram pela legenda do PTB, 22 abandonaram o 
partido (Melo, 2000, p. 224). Na atual legislatura, em maio de 2001, quando iniciamos a 
redação deste texto, o PTB estava com 26 deputados, tendo perdido, portanto, cinco cadeiras. 
Mas em maio de 2002 estava com 34 deputados. Do prisma ideológico, na avaliação da 
maioria dos pesquisadores, o PTB é colocado no campo da direita; na do DIAP 
(Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), é classificado como de centro-
direita. 
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1. OS PARTIDOS BRASILEIROS REPRESENTAM ALGO? 

Este capítulo divide-se em duas secções: a primeira expõe algumas das 
críticas mais frequentemente dirigidas ao sistema partidário do País por 
importantes cientistas políticos brasileiros e brasilianistas. A segunda traz as 
avaliações mais amenas de outros pesquisadores que, com base em 
pesquisas mais recentes, concluem que o sistema partidário brasileiro tem 
mais representatividade, consistência ideológica e disciplina parlamentar do 
que afirmam os mais críticos. 

As críticas 

Entre os cientistas políticos que têm pesquisado o sistema político 
brasileiro, provavelmente o brasilianista Scott Mainwaring — autor de 
muitos e importantes estudos sobre o tema — está entre os mais críticos. A 
ausência de disciplina partidária seria uma das características negativas 
mais salientes dos nossos principais partidos (Mainwaring, 1993). Para o 
pesquisador norte-americano, em relação ao seu nível de desenvolvimento 
econômico, “o Brasil pode ser um caso único de subdesenvolvimento 
partidário no mundo [...] Os partidos brasileiros, no longo prazo, 
dificilmente seriam capazes de servir de suporte para a democracia” 
(Mainwaring, 1995, pp. 354 e 391). Em trabalho mais recente, Scott 
Mainwaring voltou a acentuar, dessa vez de modo mais aprofundado e 
amplo, a fraca institucionalização dos nossos partidos, o individualismo e a 
autonomia dos políticos brasileiros ante sua organização partidária, a 
predominância dos sistemas de patronagem, do clientelismo e do 
patrimonialismo (Mainwaring, 1999). Mesmo em comparação com outros 
países da América Latina, onde as estruturas partidárias seriam frágeis e o 
papel dos partidos no jogo político mais fraco do que na Europa, o sistema 
partidário brasileiro estaria entre os últimos em termos de seus índices de 
institucionalização (Mainwaring & Scully, 1994).1 

                                                 
1 Contudo, os autores ressalvam que, apesar de organizativamente fracos, com pouco 
enraizamento na sociedade e predominância das personalidades sobre os partidos 
(características divididas, na América Latina, com os sistemas partidários da Bolívia, Peru e 
Equador), os partidos brasileiros teriam “perfis ideológicos relativamente claros no plano das 
elites” e que não seria “correto afirmar que todos os partidos se assemelham, que não são 




