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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. 
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A distribuição das profissões 

No conjunto, percebe-se, pelo exame da Tabela 1 (infra), que a 
distribuição relativa dos grupos de ocupação/profissão tende a ser coerente 
com as etiquetas ideológicas dos seis partidos, quero dizer, com as 
orientações políticas e ideológicas que se espera de segmentos ocupacionais 
localizados diferentemente na escala social. Focalizando os três blocos 
ideológicos, vê-se que, no da direita, os deputados que tiveram (ou têm) 
atividades empresariais perfazem cerca de 64% do bloco; a proporção de 
empresários cai para 42% entre os parlamentares dos partidos de centro e 
desce ainda mais entre os partidos de esquerda (8%). Na extremidade mais 
baixa da escala social, deputados que foram trabalhadores industriais e 
lavradores chegam a 10% no bloco de esquerda contra 0,6% no da direita. 
Somando a eles os empregados não manuais em serviços (12%, em 
porcentagem redonda), esses parlamentares de origem popular ou de classe 
média representam 22% dos membros das bancadas dos partidos de 
esquerda e 2% nas bancadas dos de direita. Essas categorias “populares” 
estão ausentes entre os partidos de centro (Cf. anexo 1). 

Os parlamentares que, antes de se tornarem políticos profissionais, 
tinham profissões/ocupações liberais e intelectuais distribuem-se de modo 
relativamente semelhante nos blocos de centro e de esquerda (mais ou 
menos um terço), mas estão em proporção um pouco menor no bloco da 
direita. Já a proporção de parlamentares que eram professores tende a 
crescer conforme se vai da direita para a esquerda. No bloco PDT/PT chega 
a 30%, contra 9% no bloco PPB/PFL. 

Os pastores e padres estão em maior número na direita e na esquerda 
do que no centro, mas lidamos com um número pequeno de casos, o que 
permite supor que a relação de causa e efeito (profissão religiosa-ideologia) 
possa não existir. 

Os casos de parlamentares que “sempre foram políticos”, quero dizer, 
que se elegeram muito cedo para alguma função de representação política e 
nunca exerceram outra atividade além da de “político profissional”, estão 
no bloco de centro, e no de esquerda. Mas, tal como no caso das profissões 
religiosas, seu número é muito pequeno para indicar uma tendência. Assim, 
para resumir: 
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No bloco da direita, após os empresários, vêm os parlamentares que 
foram profissionais liberais e, depois, os que tinham cargos públicos 
elevados, sendo essas duas últimas categorias praticamente equivalentes. A 
proporção de ex-professores é baixa (cerca de 8%). 

No bloco do centro, a proporção de empresários (em comparação 
com o bloco da direita) diminui cerca de vinte pontos percentuais enquanto 
a de ex-profissionais liberais aumenta nove pontos, ficando a de ex-
funcionários praticamente igual à da encontrada na direita. A de ex-
professores eleva-se para 16%. 

No bloco da esquerda, o peso dos empresários, da alta burocracia e 
da tecnocracia governamental declina acentuadamente. A proporção de 
parlamentares vindos do magistério sobe para 30%, quase o dobro da 
encontrada no centro e 3,5 vezes a da encontrada na direita. Neste bloco, a 
proporção de deputados que foram empregados não manuais em serviços, 
operários industriais e lavradores forma a terceira categoria, depois dos 
profissionais liberais e dos professores. Na realidade, as profissões liberais 
tradicionais compõem um grupo ocupacional fortemente representado nos 
três blocos ideológicos. O fato é indicativo de que se trata de um ramo de 
atividade internamente bastante heterogêneo. Alguns grandes nomes, de 
muita legitimidade, podem conseguir uma taxa elevada de conversão de 
capital cultural e intelectual em capital econômico e chegar a rendimentos 
muito altos, superiores a de muitos empresários. Outros (principalmente 
jovens em início de carreira) podem estar nos estratos intermediários de 
renda e status. Portanto, o segmento das profissões liberais, em si mesmas, 
possibilita muita flexibilidade de situações ocupacionais, de status e de 
renda e, assim, de opções ideológicas e alianças com outros segmentos 
profissionais e classes sociais. 

No conjunto, a distribuição das profissões/ocupações, ou dos 
segmentos de classe social, ou frações de classe — como se quiser —, 
encontrada nas bancadas partidárias coincide amplamente com a relação 
clássica entre posição social e orientação política: 

1. Alta proporção de empresários na direita, menor proporção no centro e 
quase inexistente na esquerda. 

2. Alta proporção de deputados que exerceram profissões liberais e 
intelectuais nos três blocos, embora um pouco mais elevada no do centro e 
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principalmente no da esquerda. 
3. Forte presença de professores nos partidos de esquerda, e mais fraca 

entre os partidos de centro e de direita. 
4. Muitos funcionários das altas administrações públicas dos Estados e da 

União nos partidos de direita e de centro. 
5. Proporção de trabalhadores manuais e empregados não manuais no 

interior das bancadas dos partidos de esquerda muito mais elevada do que a 
encontrada nos partidos de direita e de centro.1 

Tabela 1 
Principais grupos de profissões/ocupações por bloco ideológico (%) 

Profissões/Ocupações 
Direita 

PPB/PFL 
Centro 

PMDB/PSDB 
Esquerda 
PDT/PT 

Total 

Empresários 63,6 42,3 8,4 43,5 
Profissões liberais 21,2 30,2 33,3 27,1 
Setor público 20,6 20,9 6,0 17,5 
Magistério 8,5 15,9 29,7 15,8 

Esses dados dão uma indicação geral das principais fontes de 
recrutamento partidário cruzadas por bloco ideológico. As categorias 
profissionais/ocupacionais foram apresentadas de modo agregado para 
facilitar a visualização, o que deixou de lado outras categorias de frequência 
menor e as subdivisões inferiores. Mas elas estão apresentadas de modo 
mais detalhado no anexo 1. 

Os perfis partidários 

Examinamos a relação profissão/ocupação, para fins de uma primeira 
abordagem, em pares de direita, centro e esquerda (tabela 1, supra), os quais 
serão agora analisados separadamente a fim de detectar as especificidades 
entre os partidos de cada bloco ideológico. Desagregados os blocos, a 

                                                 
1 Para facilidade de expressão, na maioria das vezes, falamos no presente quando nos 
referimos à formação profissional dos parlamentares. De fato, em muitos casos, talvez na 
maioria, antes de cada profissão/ocupação deveria se antepor o prefixo “ex”: ex-professores, 
ex-advogados etc., porque a ocupação não é mais exercida com a entrada na classe política. 
Não acontece a mesma coisa com os empresários, especialmente os proprietários, que 
podem, mesmo à distância, manter-se na direção de seus empreendimentos. Em alguns 
casos, a atividade político-parlamentar pode, até mesmo, ajudar os negócios. 
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análise de cada legenda isolada mostrou que os traços principais que 
singularizavam os pares persistem em cada partido integrante, o que 
reforça, por outro ângulo, a classificação ideológica de cada partido. Mas a 
desagregação revelou também diferenças significativas que individualizam 
os dois partidos de cada um dos três blocos. Do ângulo de nosso objetivo, 
as legendas partidárias que compõem a direita, o centro e a esquerda, apesar 
de poderem ser reunidas numa mesma configuração programática e política, 
têm diferenças significativas quanto a aspectos de sua composição social. 

Tabela 2 
Principais grupos de profissões/ocupações por partido (%) 

 

Profissões/Ocupações PPB PFL PMDB 
Partido 
PSDB 

PDT PT CD 

Empresários 68,4 60,9 46,9 38,4 20,0 3,4 43,5 
Profis. liberais 18,3 22,9 28,9 31,3 52,0 25,4 27,1 
Setor público 15,0 23,8 22,9 19,3 12,0 3,4 17,5 
Magistério 6,7 9,6 15,6 16,2 20,0 33,9 15,8 
N 60 105 83 99 25 59 513  
Claramente, a proporção de empresários (todos os tipos) declina 

quando se passa da direita para a esquerda. A proporção de profissionais 
liberais tradicionais tem um desenvolvimento mais complexo. Do PFL até o 
PDT, aumenta a importância dos deputados que exerceram atividades 
liberais. A bancada do PPB é a que tem menos deputados desse segmento. 
O PT vem em seguida. Esses dois partidos estão abaixo da proporção 
encontrada na CD. Com relação ao setor público (todos os níveis da 
administração incluídos), a tendência é de diminuição de parlamentares 
vindos do funcionalismo à medida que se passa dos partidos de direita para 
os de esquerda. Mas o PPB constitui exceção porque tem relativamente 
menos ex-funcionários do que o PFL e do que os dois partidos de centro. 
No PT, a proporção de funcionários é muito pequena. No caso do 
magistério (todos os níveis docentes), a tendência é bastante nítida: a 
presença de professores nas bancadas aumenta linearmente quando se vai 
da direita para a esquerda. O PPB é a legenda cuja bancada tem menos 
professores; a do PT é a que tem mais, com uma diferença de 27 pontos 
porcentuais entre os dois partidos. 
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Essas observações, baseadas na tabela 2, visam oferecer uma rápida 
caracterização socio-ocupacional dos partidos. Nas páginas que se seguem 
esses grupos serão analisados mais detalhadamente a fim de se destacar as 
particularidades de cada um deles. 

Os Empresários 

À direita, tanto no PPB como no PFL, os deputados que tinham (ou 
tiveram) ocupações de tipo empresarial (urbana/rural) perfazem mais do 
que a maioria absoluta das bancadas, com o PPB (68%) superando o PFL 
(61%). A categoria dos empresários é também alta no PMDB (47%); 
declina entre os parlamentares do PSDB (38%); cai para 20% no PDT e é 
praticamente inexistente no PT (3%).2 Assim, PPB, PFL e PMDB têm, em 
suas bancadas, proporção mais elevada de empresários do que a existente 
no conjunto da CD (43,5%). 

Empresários (todos os setores) 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
68,4 60,9 46,9 38,4 20,0 3,4 43,5 

Na desagregação dos tipos de atividades empresariais (urbana, rural e 
mista), o PPB continua majoritário nos três subsetores, mesmo que o PFL, 
como veremos mais adiante, possua a maior proporção de parlamentares na 
faixa patrimonial mais alta. As bancadas do PPB, PFL e PMDB têm, cada 
uma, porcentagens de deputados que foram (ou são) empresários superiores 
à do total da CD. A presença de empresários no PMDB é relativamente 
elevada, acima da existente na Câmara. Uma diferença importante separa 
especificamente o PSDB dos dois partidos de direita e também do PMDB. 
Entre os tucanos, a porcentagem de empresários rurais é bastante baixa 
(8%), ao passo que, no PMDB, chega a 12%, subindo para 15% no PFL e 
para 17% no PPB. Já no tocante à proporção de empresários do setor 

                                                 
2 Convém relembrar que não está sendo considerada a dimensão do empreendimento 
empresarial e nem tampouco estão separados proprietários e diretores, gerentes e administra 
dores assalariados. Essa diferenciação não pôde ser feita neste trabalho, mas, para 
informações mais detalhadas sobre a composição do grupo empresarial na CD, cf. Silva 
(2002). 
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urbano, os tucanos estão mais perto do PMDB. No bloco dos partidos de 
esquerda, a diferença entre PDT e PT é acentuada. 

Empresários urbanos 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
40,0 40,0 30,1 27,3 12,0 3,4 28,5 

Na comparação entre os setores, em todos os partidos, a proporção de 
empresários rurais é inferior à de empresários do setor urbano, fato 
indicativo de uma menor participação direta dos empresários rurais na 
política nacional. Mas não há alteração na distribuição relativa por legenda 
embora, nesse ponto, PSDB e PDT praticamente não se diferenciem. 

Empresários rurais 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
16,7 15,2 12,0 8,1 8,0 – 10,1 

As mesmas observações podem ser estendidas para a subcategoria 
dos empresários com atividades mistas, com os dois partidos de direita e 
mais o PMDB possuindo mais empresários do setor do que a proporção 
existente na totalidade da CD. Por isso, levando em conta o espaço ocupado 
por empresários na bancada do PMDB, talvez a localização mais correta 
para os peemedebistas seria no centro-direita. 

Empresários em atividades mistas 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
11,7 5,7 4,8 3,0 – – 4,9 

As Profissões Liberais 

Trata-se de um grupo ocupacional com forte presença nas bancadas 
de todos os partidos (mínimo de 18,0% no PPB e máximo de 52% no PDT). 
Tal como no caso dos professores, a proporção de deputados que foram 
profissionais liberais tende a aumentar conforme se vai da direita para a 
esquerda, apesar de a bancada do PT, como já ressaltado, estar abaixo da do 
PDT e da dos dois partidos de centro e do total da CD. Ainda assim, está 
acima do PPB e do PFL. 
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Obviamente, a proporção de cada categoria profissional nas bancadas 
varia em relação à proporção da participação das outras categorias. Se os 
empresários, por exemplo, são fortemente representados numa bancada, 
nela sobra menos espaço para outras profissões/ocupações. Nos dois 
partidos de direita, é a forte presença dos empresários, o que reduz o peso 
dos profissionais liberais. No caso do PT, o espaço dos profissionais liberais 
é diminuído em razão do número elevado de deputados petistas que eram 
professores, empregados de serviços, trabalhadores manuais e lavradores. 
Apesar disso, uma forte presença das profissões liberais e intelectuais na 
representação parlamentar tende a ser um indicador de disposições políticas 
e ideológicas partidárias mais à esquerda, embora seja um indicador menos 
forte do que o volume de deputados originários das classes assalariadas, ex-
sindicalistas, na maioria dos casos. 

Profissões liberais tradicionais 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
18,3 22,9 28,9 31,3 52,0 25,4 27,1 

As Profissões Intelectuais 

O número de parlamentares das profissões liberais tradicionais, como 
já vimos, é muito superior ao das demais profissões de nível superior que 
foram aqui designadas como “profissões intelectuais”.3 As bancadas do 
PPB e do PFL são as que possuem as menores proporções de deputados 
dessa categoria, o que indicaria uma tendência linear de crescimento da 
proporção de profissões intelectuais à medida que se vai da direita para a 
esquerda, se não fosse o fato de a bancada do PT possuir uma proporção 
mais baixa de profissionais desse segmento do que a do PSDB. 

Não parece ocasional o peso proporcionalmente mais elevado das 
profissões intelectuais no PT e no PSDB (e nos partidos de esquerda de 
modo geral). Na CD eleita em 1990, 13,5% dos deputados do PSDB e 
                                                 
3 Há relativamente poucos deputados que vieram do que chamamos de profissões 
intelectuais, isto é, todas as profissões de escolaridade formal de nível superior. A 
designação foi adotada para distinguir essas profissões do bloco das profissões liberais 
tradicionais em que estão os médicos, os advogados, os engenheiros e alguns veterinários e 
farmacêuticos. Nas profissões intelectuais predominam os economistas (seis casos) e os 
sociólogos (cinco casos). 
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17,4% do PT eram formados em ciências humanas, de longe as 
porcentagens mais elevadas entre os partidos grandes e médios e mais do 
dobro da porcentagem média da CD (6,7%). Na legislatura eleita em 1994, 
a proporção para o PSDB declinou para 8,1%, mas ainda assim continuou 
superior às dos demais partidos relevantes. No PT, a proporção dos 
formados em ciências humanas subiu para 16,3%, quase duas vezes e meia 
a porcentagem do total da CD (6,6%) (Marques & Fleischer, 1999, pp. 106 
e 107). 

Profissões intelectuais 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
1,7 1,9 2,4 9,1 8,0 5,1 4,5 

Os Professores 

Essa categoria ocupa um espaço importante em todos os seis 
partidos. Mas chamam a atenção as diferenças de cada bancada. Num 
movimento inverso ao da categoria dos empresários e no mesmo sentido do 
das profissões liberais e intelectuais (mas de modo mais acentuado), a 
porcentagem de professores, como já vimos, tende a crescer conforme se 
passa da direita para a esquerda. Pode-se, pois, prognosticar que quanto 
maior a proporção de parlamentares (por extensão, de políticos) que foram 
professores, mais à esquerda o partido tenderá situar-se. Na bancada do PT, 
cerca de um terço dos deputados exerciam o magistério antes de entrarem 
para a classe política; na do PDT, um quinto.4 

Somente nesses dois partidos de esquerda, a porcentagem de 
professores é maior do que a existente no total da CD (15,8%). No PFL, 
10% e, no PPB 7% vieram do magistério. Nos dois partidos de centro, a 
proporção de professores está em torno de 16%, isto é, numa posição 
intermediária entre os partidos de esquerda e de direita. A maior proporção 
de professores entre os parlamentares petistas tem a ver com a participação 
                                                 
4 Os professores, muitos da elite acadêmica brasileira, sempre tiveram uma presença forte no 
PT, tanto na representação parlamentar como no aparelho partidário, para não falar dos 
simpatizantes e compagnons de route. Dos dezesseis deputados petistas eleitos em 1986 para 
a CD, cinco eram professores, a categoria mais numerosa. A proporção dos eleitos reflete a 
de candidatos. Nessa eleição, 19,6% dos candidatos do PT para a CD eram professores (os 
metalúrgicos chegaram a 11,4%) (Rodrigues, 1990). 
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sindical dos docentes, em especial do setor público. Para as principais 
lideranças, a instituição sindical serve, inicialmente, de meio de acesso à 
atividade política não parlamentar e, posteriormente, como possível degrau 
para a obtenção de algum cargo eletivo, entrada na classe política e 
consequente abandono da atividade sindical.5 

Não se deve ver nessa observação nenhum juízo valorativo, contra ou 
a favor, da passagem do campo de atividades da representação profissional 
para o da representação política. Um argumento a favor (seguramente 
endossado pelos dirigentes sindicais que atravessaram a ponte que liga os 
dois campos) é de que a eleição de dirigentes sindicais aumenta a força dos 
trabalhadores nos órgãos legislativos, o que parece verdade. Um arrazoado 
na direção contrária é de que os sindicatos perdem lideranças com mais 
experiência. Outro argumento contra é de que, ante as chances de transição 
para o campo político, muitas das ações das lideranças sindicais podem 
estar basicamente (embora geralmente não de modo explícito) em função da 
preparação da futura entrada na classe política. Em outros termos: a atuação 
dos diretores de sindicatos (especialmente as que atraem mais a atenção dos 
meios de comunicação) pode estar mais em função dos projetos eleitorais 
dos que conseguiram ascender nas estruturas sindicais do que dos interesses 
da categoria profissional que representam. 

Professores (todos os níveis e setores) 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
6,7 9,6 15,6 16,2 20,0 33,9 15,8 

A separação da categoria dos professores em “professores do 
magistério público superior” e em “outros professores”,6 embora não traga 

                                                 
5 O avanço do sindicalismo no setor público, principalmente entre funcionários da educação 
e da saúde, favoreceu, na bancada petista, o aumento do número de professores e médicos. 
Não se trata de um fenômeno restrito ao Brasil e ao Terceiro Mundo. Em todos os países 
desenvolvidos, enquanto as taxas de sindicalização do setor de mercado decaíam, 
aumentavam as do setor público. Uma análise da expansão do sindicalismo de funcionários e 
de seu declínio entre os trabalhadores industriais e manuais encontra-se em Rodrigues 
(1999). 
6 A categoria “outros professores” engloba principalmente os docentes do ensino superior 
(23 casos) e um grupo de professores cujo nível e setor empregatício não conseguimos 
identificar (46 casos). Desconfiamos, porém, que se trata de professores do ensino médio, 
provavelmente público. As razões vêm do fato de os parlamentares que trabalhavam em 
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diferenças que alterem a tendência geral da concentração dos docentes nos 
partidos de esquerda, reforça, contudo, algumas diferenças. Está no PT a 
maior porcentagem de deputados que vieram do ensino público superior 
(10%) e, de longe, os que vieram da subcategoria de “outros professores” 
(24%), mais do dobro da porcentagem existente no PDT e muitas vezes 
superior à da existente no PPB (2%). No total, um terço dos deputados 
petistas saíram do magistério. 

Professores do ensino público superior 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
5,0 4,8 8,4 6,1 8,0 10,2 6,4 

“Outros professores” 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
1,7 4,8 7,2 10,1 12,0 23,7 9,4 

Os Funcionários 

Fortes diferenças existem no que tange ao peso das ocupações 
governamentais nas seis legendas. O PFL, o PMDB e o PSDB são os 
partidos que mais têm ex-funcionários públicos: cerca de um quinto de seus 
parlamentares vieram desse setor (excluindo os professores). No PPB, a 
proporção de funcionários públicos é relativamente baixa (15%) e no PT 
ainda mais (3%). Mas, se contássemos os professores do setor público 
superior que têm emprego no Estado, a proporção de funcionários 
aumentaria no PT.7 A dimensão do espaço da burocracia pública em cada 

                                                                                                                 
instituições mais legítimas c importantes (as grandes universidades) geralmente não 
deixavam de assinalar as universidades em que se formaram. Consequentemente, oferecem a 
informação. Já as razões da suspeita de se tratar do ensino público vêm do fato de que a 
atividade sindical na área da educação, essencial para a entrada de professores de renda 
média na classe política, localiza-se essencialmente no setor público. 
7 André Marenco dos Santos encontrou, para a CD eleita em 1994, 3,4% de funcionários 
públicos no PFL e observou um declínio persistente do segmento dos funcionários públicos 
entre os parlamentares (Santos, 1997, p. 93). Mas, como indica outro trabalho do mesmo 
autor, a proporção de funcionários, que vinha declinando (20,3% em 1954 para 8,3% em 
1990 e 9% em 1994) (Santos, 1997, p. 93), elevou-se significativamente nas eleições de 
1998 (Santos, 2000). Para a CD da 51ª Legislatura, a porcentagem de funcionários 
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legenda tende a declinar quase linearmente conforme se vai da direita para a 
esquerda, sendo o PPB a exceção. 

Ocupações governamentais (todos os níveis) 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
15,0 23,8 22,9 19,3 12,0 3,4 17,5 

As ocupações governamentais, quando decompostas por níveis de 
governo, mostram algumas diferenças que distinguem os partidos dentro 
dos blocos ideológicos. A grande diferença, no caso do PFL, que eleva o 
espaço dos funcionários em sua bancada, é a elevada proporção (11%) de 
seus deputados que ocupavam altos postos da administração federal, mais 
do que o dobro da de parlamentares do mesmo setor na CD (5%). Desse 
segmento do alto funcionalismo federal não há nenhum membro nas 
bancadas do PDT e na do PT e somente 3% na do PPB. Mas o PFL tem 
também uma elevada parcela de deputados que possuíam altos postos na 
administração pública estadual (11%). Nesse plano, é superado somente 
pelo PMDB (16%). 

Na bancada do PT, na qual é muito baixa a proporção de 
funcionários, nenhum dos seus parlamentares ocupava alto posto na 
burocracia federal. Provavelmente, o número elevado de deputados do PFL 
que foram altos funcionários dos governos federal e estaduais antes de se 
elegerem pela primeira vez — e do PMDB, no que diz respeito aos 
governos estaduais — explica-se pelo tempo que esses partidos estiveram 
no governo. De todo jeito, qualquer que seja a razão, o dado sugere estreita 
vinculação do PFL com a alta administração pública, devendo-se notar que 
somente 2% dos membros de sua bancada vieram do baixo funcionalismo. 

Altos funcionários da administração federal 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
3,3 10,5 4,8 6,1 – – 4,9 

 

  

                                                                                                                 
apresentada por Marenco dos Santos está muito próxima da nossa: 17,9% e 17,5%, 
respectivamente. 
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Altos funcionários da administração estadual 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
8,3 11,4 15,7 6,1 8,0 1,7 9,0 

Altos funcionários da administração municipal 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
1,7 – 1,2 5,1 4,0 – 1,8 

Baixo e médio funcionalismo público 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
1,7 1,9 1,2 2,0 – 1,7 1,8 

As categorias profissionais e ocupacionais minoritárias 

As profissões/ocupações mencionadas acima são, de longe, as mais 
comuns entre os parlamentares. Além de relativamente numerosas no 
mercado de trabalho, são também as que mais adequadamente preparam e 
motivam para a atividade política, traço que parece o mais importante. Mas 
convém apontar, para permitir uma visão mais abrangente da composição 
da atual legislatura, as proporções de parlamentares que tinham outras 
profissões/ocupações antes de serem eleitos pela primeira vez para algum 
cargo eletivo. 

Os pastores e padres compreendem 10% dos deputados do PPB, mas 
somente 2% dos do PFL. Essa proporção do PPB é elevada se lembrarmos 
que, nas ocupações religiosas, estão apenas 4% do total de parlamentares. 
Nos demais partidos examinados, a proporção de pastores e padres é 
pequena, com a exceção do PDT, no qual se encontram 4%. 

As Classes Populares 

Na categoria dos empregados não manuais do setor de serviço 
(bancários e técnicos, na maior parte), não se encontrou nenhum deputado 
do PSDB, do PMDB e do PDT. No PFL e no PPB, há menos de 2%. No 
PT, pula para 17%. Nesse partido, a porcentagem de trabalhadores manuais 
qualificados é de 9%; no PFL, de 1%. Nas bancadas dos outros partidos não 
há ninguém originário da classe operária industrial. Os deputados que eram 
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lavradores e trabalhadores rurais são apenas 0,6% das cadeiras. Em 
números absolutos, são apenas três, dos quais os dois do PT eram dirigentes 
sindicais antes de serem eleitos. 

No total de deputados da CD de “origem operária” ou “popular”, 
86% foram dirigentes sindicais (21 casos). No total de deputados petistas da 
mesma origem social, todos foram sindicalistas; dos vinte ex-professores do 
mesmo partido, onze vieram do sindicalismo. 

Esses últimos segmentos, que formam o que se poderia chamar de 
representação popular na CD, não chegam a 5% do total de parlamentares. 
Sua distribuição por legenda é bastante diferenciada. 

No PSDB, PMDB e PDT inexistem deputados que tivessem sido, em 
sua última ocupação, empregados, operários ou lavradores.8 Nos dois 
partidos de direita, a porcentagem de deputados de “origem popular” ou de 
“classe média-baixa” (a classificação é necessariamente genérica) é quase 
inexistente, ao passo que chega a 31% na bancada petista, o que significa 
cerca de seis vezes a proporção de parlamentares dessa origem na CD (5%). 
Assim, o que não deveria surpreender, o peso de deputados “vindos de 
baixo” aumenta à medida que se vai da direita para a esquerda. Mas deve-se 
observar que, na bancada do PDT, não há nenhum deputado dos segmentos 
populares. 

Empregados, operários e lavradores 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT Total da CD 
1,7 2,0 – – – 30,5 4,7 

                                                 
8 Stricto sensu, talvez fosse mais correto classificar profissionalmente a maioria desses casos 
como “sindicalistas” ou como “diretores de sindicatos” porque, antes de entrarem para a 
classe política, passaram um bom período na direção de entidades sindicais. Segundo 
cálculos do DIAP (Boletim, outubro de 1998), 39 sindicalistas foram eleitos para a CD, dos 
quais 34 pelo PT, três pelo PC do B, um pelo PFL e um pelo PPB. Entre os petistas, a grande 
maioria poderia ser classificada genericamente como sendo de classe média, entre os quais, 
havia sete professores, cinco metalúrgicos e cinco bancários, as categorias mais numerosas. 
A lista do DIAP inclui entre os sindicalistas um deputado do PT gaúcho que, no Repertório 
Bibliográfico, se definiu como “advogado e empresário”. Contudo, pelos critérios que 
estabelecemos, foi classificado como empresário (provavelmente seria um pequeno 
empresário). Sendo assim, a proporção de sindicalistas do PT diminui ligeiramente, de 34 
para 33 parlamentares. 
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A proporção de empregados, operários industriais e lavradores na 
bancada do PT é cerca de 6,5 vezes à do total da CD e destoa fortemente da 
dos demais partidos. Mas, pelos dados das eleições de 1998, a fração de 
trabalhadores eleitos pela bancada petista parece estar em declínio enquanto 
a dos de estratos médios parece estar aumentando. Para a 51a Legislatura, 
entre os 59 deputados do PT eleitos, 28 (47%) chegaram à CD pela primeira 
vez. Entre esses, apenas um era operário (metalúrgico e dirigente sindical). 
Em contrapartida, onze professores (39%) estavam entre os recém- 
chegados. Pode-se ver aqui, novamente, o declínio dos sindicatos dos 
metalúrgicos (dos quais provinha a maior parte dos operários que 
conseguiam chegar à CD) e a ascensão do sindicalismo do setor público e 
de classe média. 




