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5. INSTRUÇÃO E PARTIDO 

Este capítulo divide-se em duas partes: a primeira traz os dados sobre a 
formação educacional dos parlamentares distribuídos por legenda. Direito, 
seguido de Medicina são os diplomas mais comuns. A segunda parte mostra 
a composição social dominante de cada bancada formada pelos segmentos 
profissionais e ocupacionais dos quais foram recrutados majoritariamente os 
parlamentares de cada bancada. 

A avaliação dos níveis de escolaridade dos parlamentares e de sua 
formação universitária traz outros elementos para a caracterização dos seis 
partidos. De modo geral, os níveis de escolaridade do total dos deputados 
são elevados: 82% têm algum diploma de curso superior1 (tabela 8), o que 
indica que as pessoas com baixa escolaridade têm mínimas chances de 
chegar a deputado federal. Mas alguns chegam. Do total de deputados 
(todas as legendas incluídas), 4% não completaram o segundo grau. Como 
tendência, os partidos mais à esquerda, comparativamente, têm mais 
parlamentares com mestrado/doutorado completo do que os partidos de 
direita. O PT é o partido com a maior porcentagem de deputados com pós- 
graduação (14%), bem mais do que o PFL e o PPB (apenas 5% e 7%, 
respectivamente). 

Depois da bancada petista, PDT e PSDB vêm em segundo e terceiro 
lugar como os partidos que possuem, relativamente, mais deputados com 
mestrado/doutorado completo. No entanto, é entre os petistas que se 
encontra a maior porcentagem de parlamentares que não terminaram o 
segundo grau (9%), bem mais do que nos outros partidos. O PT singulariza- 
se, portanto, por ter, num polo, a maior proporção de deputados com a mais 
baixa escolaridade e, noutro, com a mais alta. A discrepância na formação 
dos parlamentares petistas pode ser explicada pela forte presença, por um 
lado, de professores em sua bancada (mais estimulados profissionalmente a 
fazer uma pós-graduação) e, por outro, de trabalhadores manuais 
qualificados e de lavradores de baixa escolaridade. 

                                                 
1 Porcentagem calculada excluindo os parlamentares para os quais não conseguimos 
informação (dezessete casos). 
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O PPB, em que se encontra a maior proporção de empresários e de 
deputados com patrimônio elevado, é o segundo partido, após o PT, em 
porcentagem de parlamentares que não têm curso superior. Com a exceção 
do PT, a bancada pepebista possui um nível de escolaridade um pouco mais 
baixo do que a dos demais partidos. 

Entre os deputados do PT a situação é oposta à do PPB: alto capital 
cultural de boa parte de seus membros que têm curso de pós-graduação, 
numa bancada em que os níveis gerais de escolaridade e de patrimônio são 
os mais baixos entre os seis partidos. No PPB, convivem uma proporção 
elevada de parlamentares de renda elevada e outra de escolaridade baixa em 
comparação com outras bancadas (PT excluído). 

Tabela 8 
Instrução por partido 

 

Instrução 
Partidos Total da 

CD PPB PFL PMD
B 

PSDB PDT PT 
1º grau incompleto a 
2º incompleto 

1,9 2,9 2,6 2,1 4,2 8,9 3,6 

2º grau completo 11,1 5,8 6,3 5,2 4,2 3,6 6,5 

Superior incompleto 3,7 5,8 7,5 8,2 0 14,3 7,7 

Superior completo 75,9 80,6 73,6 73,2 79,2 58,9 73,3 
Mestrado/doutorado 
completos 

7,4 4,9 10,0 11,3 12,4 14,3 8,9 

N 54 103 80 97 24 56 495   
Obs.: Estão excluídos da base de cálculo os parlamentares sobre os quais não 
constavam informações sobre a escolaridade. 

As variações nos níveis de escolaridade das bancadas dos partidos 
relacionam-se com as atividades profissionais/ocupacionais que os 
parlamentares exerciam antes de entrarem na vida política, atividades que 
estão, por sua vez, relacionadas ao tipo de diploma (Direito, Medicina, 
Engenharia, na maioria dos casos). Ao que parece, a pós-graduação deve ter 
sido menos importante nas ocupações anteriores dos membros das bancadas 
do PPB e do PFL (em que a proporção de empresários e altos funcionários 
do governo federal é maior) do que nos partidos de esquerda e de centro 
que têm, proporcionalmente, mais ex-professores nas suas bancadas e que 
necessitavam do diploma de pós-graduação para a ascensão na profissão. 
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Chamam à atenção, ainda, as discrepâncias entre o PPB e o PT. A 
proporção de parlamentares do PPB que não tem curso superior (20%) é a 
mais alta entre todas as bancadas, superando a do PT que vem em segundo 
lugar (17%) (tabela 9). No entanto, quando se compara a proporção dos que 
iniciaram um curso superior, mas não a terminaram, encontramos apenas 
3% de casos entre os parlamentares do PPB ao passo que, entre os petistas, 
a proporção sobe para 14%. Uma hipótese, aqui, seria a de que, nos grupos 
de renda mais elevada, os que entram para uma universidade, ou algum 
instituto de ensino superior, tendem a terminar os estudos enquanto, de 
outra parte, muitos dos que se dedicam (ou se dedicaram) a uma atividade 
de tipo empresarial não se interessaram pelo diploma de nível superior. Do 
lado petista, a explicação poderia estar na maior proporção de tentativas 
frustradas de obtenção de um diploma por pessoas de renda baixa. 
Provavelmente, a alta incidência, entre os petistas, de parlamentares que 
entraram, mas não terminaram um curso universitário se explicaria em 
função do tipo de carreira política que distinguiria os políticos dos dois 
partidos: idade de início da atividade política; impossibilidade de arcar com 
os custos dos estudos etc. 

Em todos os seis partidos, a porcentagem de formados em Direito é 
bastante superior à dos que possuem outros diplomas de grau superior. Dois 
partidos desviam-se ligeiramente dessa norma: em primeiro lugar o PDT, 
com um “excesso” de bacharéis em Direito (52%), cerca de 20% a mais do 
que os outros partidos; e, em segundo, o PT, com um “excesso” de 
parlamentares com formação em algum curso de ciências humanas (20%), 
mais do que o dobro da bancada do PPB (8%) e do PFL (6%), o que reforça 
a ideia de algum tipo de associação entre “formação humanística” e 
disposições políticas mais à esquerda em contraposição a alguma formação 
mais técnica, como Engenharia, que teria correlação mais forte com 
preferências políticas comparativamente mais à direita (tabela 9). A 
proporção de formados em Engenharia no PPB e no PFL é cerca do dobro 
da encontrada no PT, no PDT e no PSDB. 
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Tabela 9 
Formação universitária por partido 

Diploma 
Partidos 

PPB PFL PMDB PSDB PDT PT CD 

Direito 31,7 35,2 30,3 31,3 52,0 20,3 31,0 

Medicina 6,7 11,4 15,2 14,5 16,0 11,9 13,1 

Engenharia 15,0 16,2 14,1 7,2 8,0 8,5 11,7 

Humanas 8,3 5,7 13,1 9,6 16,0 20,3 10,5 

Economia 18,3 20,0 10,1 19,3 4,0 10,2 14,8 

Exatas 3,3 3,8 9,1 6,0 0 1,7 5,8 
Outro 
curso 

5,0 2,9 3,0 1,2 8,0 8,5 4,1 

Incompleto 3,3 5,7 8,1 7,2 0 13,6 7,4 

Não tem 20,0 10,5 8,1 12,0 8,0 16,9 12,8 

N 60 105 99 83 25 59 513 

Uma avaliação sociológica geral 

Como vimos nas tabelas anteriores, em todas as bancadas há uma 
categoria socio-ocupacional predominante, mas nenhuma bancada está 
composta só por parlamentares vindos dessa categoria. Os dados das tabelas 
e dos quadros anteriores mostraram que os partidos têm celeiros diferentes 
(mas preferenciais) de recrutamento. O fato não elimina a existência de uma 
ordem de importância dos variados setores socio-ocupacionais dentro das 
instâncias dirigentes partidárias, ordem definida pelo espaço que esses 
setores ocupam nas bancadas de cada legenda. No final, a presença, ou a 
ausência, de certos setores sociais constitui um elemento indicativo do 
perfil partidário. 

A existência de mais de um segmento social nas bancadas possibilita 
combinações variadas de categorias socioeconômicas. Em algumas 
legendas, uma só categoria é amplamente hegemônica; em outras, existe 
uma divisão de espaço relativamente mais equilibrada dentro da bancada, 
resultante da presença de outras categorias com as quais a categoria 
predominante pode conviver. Certamente, em princípio, a ampliação da 
gama de interesses sociais no interior dos partidos aumenta o arco de 
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representatividade da organização partidária e suas chances de êxito 
eleitoral. Mas algumas combinações são incompatíveis em razão de 
interesses, valores e objetivos estruturalmente opostos. Segmentos 
importantes de empresários podem “combinar” sem muitos problemas com 
profissionais liberais e com membros da alta administração pública, mas 
não com segmentos extraídos das classes assalariadas. 

Em contraposição, intelectuais, professores e profissionais liberais, 
por exemplo, podem “combinar” (e frequentemente “combinam”) com 
lideranças sindicais originadas de classes trabalhadoras. Nesse sentido, é 
significativo que a pesquisa não tenha encontrado, numa mesma bancada 
partidária, parcelas importantes de empresários, professores e trabalhadores. 

É justamente a combinação singular dessas categorias que 
individualizam os partidos e os fazem diferentes entre si. Considerando seu 
espaço no interior das bancadas, têm-se combinações que revelam a 
composição social dominante dentro da representação parlamentar e, com 
alta probabilidade, nos órgãos máximos dos partidos. O conceito de 
composição social dominante, semanticamente, inspira-se no de “coalizão 
dominante” de Ângelo Panebianco (Panebianco, 1988), no qual, porém, a 
coalizão dominante designa os grupos que, pertencendo ou não ao partido, 
controlam suas “zonas de incerteza” mais vitais, como as finanças partidárias, 
o sistema de comunicação, as relações com o meio externo etc. 

No caso desta pesquisa, usamos o termo composição social dominante 
para definir a combinação de categorias socioeconômicas majoritárias no 
interior da representação parlamentar que têm papel decisivo na determinação 
da ideologia, do programa, das metas e das estratégias dos partidos. 

Em algumas das legendas examinadas, apenas uma categoria socio-
ocupacional — pelo espaço que ocupa na bancada — pode ser definida como 
dominante no interior da composição. O perfil ideológico do partido é, então, 
mais nítido e homogêneo. Em outras legendas há mais equilíbrio entre as 
categorias que formam as respectivas bancadas, resultando daí opções 
políticas menos nítidas, conflitos internos mais fortes, menor disciplina 
partidária e um perfil ideológico mais difuso. De modo mais geral, 
entendemos que é a composição social dominante que imprime a marca do 
partido, que leva as pessoas, com maior ou menor grau de consciência, a se 
identificar com essa ou aquela legenda e a abominar outras. 
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A partir do espaço distinto ocupado pelos segmentos 
socioeconômicos nas bancadas, tentaremos caracterizar socialmente os seis 
partidos. Apesar dos riscos do esquematismo sociologizante, abdicar dessa 
tentativa significaria também abdicar da possibilidade de os partidos serem 
caracterizados socialmente, seja em razão de uma impossibilidade 
metodológica (obtenção de informações seguras, por exemplo), seja porque 
não existiriam diferenças socio-ocupacionais significativas entre os partidos 
nas sociedades pós-industriais. A classe política teria alcançado grande 
autonomia ante os grupos sociais. A primeira suposição reduziria 
excessivamente o potencial analítico da sociologia política. A segunda 
implicaria que as diferenças nas orientações políticas dos partidos não 
teriam vinculações com as categorias profissionais e ocupacionais que neles 
têm posições de comando. 

Essa posição significaria, na realidade, entender que as diferenças 
sociais observáveis e observadas entre os partidos se deveriam ao acaso das 
opções individuais, distribuídas aleatoriamente, sem nenhum tipo de 
vinculação com os vários meios externos ao sistema partidário. No limite, 
essa posição leva à impossibilidade de uma sociologia da política. Mas as 
observações, quase de senso comum, da vida dos partidos, de suas 
lideranças, dos meios de onde vieram, indicam que os partidos não são 
programática e politicamente iguais. Por isso mesmo, tendem a atrair para 
suas fileiras e a ganhar o voto de pessoas socialmente diferentes. Se assim 
é, cabe tentar entendê-los sociologicamente, o que não necessariamente 
obriga-nos a negar toda autonomia para as variadas facções da classe 
política. É o que tentaremos fazer nas linhas seguintes. 

PPB — Esse partido tem um perfil social relativamente homogêneo: 
os empresários constituem a categoria amplamente predominante, 68% dos 
membros da bancada, a mais alta entre todos os partidos. As profissões 
liberais tradicionais estão fracamente representadas: somente 18%, a mais 
baixa na CD. Nesse grupo, há seis casos de deputados que, juntamente com 
as atividades empresariais, tinham outra profissão. Se aceitarmos que a 
ocupação empresarial tende a ser dominante, a presença de outras 
profissões/ocupações não contribui significativamente para fazer a bancada 
do PPB mais heterogênea do ponto de vista socio-ocupacional. Sem 
contrapartida relevante de outros segmentos sociais, o PPB tem uma 
composição social em que os deputados que tinham (ou têm) atividades 
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ligadas aos negócios e t o mercado no setor urbano ou rural são totalmente 
dominantes. O formato dessa composição coloca o PPB numa situação 
polar à do PT: entre os pepebistas, o segmento dominante é o dos 
empresários, ligados mais ao setor de mercado do que ao estatal; entre os 
petistas, a composição social dominante inclui professores, trabalhadores e 
empregados. Se aos aspectos socio-ocupacionais acrescentarmos as 
características do perfil educacional das duas bancadas, a polaridade entre 
PPB e PT fica ainda mais saliente, o que ajuda a explicar o antagonismo 
político-ideológico entre os dois partidos. 

PFL — A composição social dominante desse partido é também 
empresarial, quase igual à do PPB (68% e 61% de empresários, 
respectivamente). Mas o PFL recrutou bem mais no setor governamental do 
que o PPB (22% contra 13%), e mais do que os outros partidos. A 
discrepância é mais acentuada quando se focaliza apenas o alto 
funcionalismo federal. A distribuição ocupacional dos membros da bancada 
peefelista sugere um partido com fortes raízes no aparelho estatal, 
notadamente no do governo federal. A composição social dominante do 
PFL é formada por um setor empresarial acompanhado por uma proporção 
menor, mas importante, de profissionais liberais e de membros da alta 
burocracia federal e estadual. Para uma melhor avaliação da composição 
dessa legenda, cumpre acrescentar que o PFL é o partido com a maior 
proporção de empresários que são também profissionais liberais (8%) e 
altos funcionários (8%). 

Assim como no PPB, e considerando as declarações de bens, tem-se 
uma legenda relativamente homogênea, com a maior parte de seus 
integrantes nas faixas patrimoniais mais elevadas dos quais, uma boa parte, 
iniciou a carreira política pelos altos escalões das administrações públicas 
federal e estaduais. 

PMDB — Seu perfil socioeconômico é menos nitidamente marcado. 
A fração de empresários é predominante, mas não majoritária. A proporção 
de profissionais liberais, de profissões intelectuais e de professores é 
relativamente elevada, superior à do PPB e à do PFL, mas inferior à dos 
dois partidos de esquerda. Em contraposição, no exame da distribuição das 
declarações de bens por partido, a proporção de parlamentares 
peemedebistas na faixa de alto patrimônio vem em terceiro lugar (16%), 
mas muito distante do PFL (29%) e do PPB (22%). Relembremos, por fim, 
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para uma avaliação mais adequada da composição social dominante do 
PMDB, que não há, na sua bancada, deputados recrutados entre operários 
ou empregados do setor de serviços, para não falarmos de lavradores. 

Algumas monografias sobre o PMDB (Kinzo, 1988; Melhem, 1998) 
indicam que as posições relevantes na organização partidária peemedebista 
são controladas por um setor empresarial de formação mais recente, sem a 
tradição de mando e de participação na política nacional, como no caso do 
PFL. Sendo assim, provavelmente a fração empresarial na bancada do 
PMDB — majoritária, mas sem maioria absoluta — tenha mais dificuldade 
para se impor e para definir a orientação partidária ainda que possa manter 
considerável poder de veto. Essa distribuição de forças entre as categorias 
socio-ocupacionais sugere, em comparação com outros partidos, uma 
organização com mais dificuldade para a definição de interesses, 
manutenção da coesão ideológica, da disciplina interna e com mais 
conflitos entre suas facções. Talvez por essa razão as pesquisas sobre 
disciplina partidária na CD (citadas no capítulo 1) classifiquem o PMDB 
como o partido de bancada mais indisciplinada. 

PSDB — A composição social dominante desse partido é dada pela 
união de uma intelectualidade de renda elevada com setores empresariais, 
minoritários, mas importantes. As parcelas da intelligentsia que, nesses 
últimos anos, ascenderam política, econômica e socialmente — quer dizer, 
que conseguiram uma taxa elevada de conversão de capital cultural em 
capital econômico — estão unidas a uma fração das classes empresariais 
ilustradas. Pelos dados da pesquisa, o setor empresarial no PSDB é 
preponderantemente urbano. A participação de parlamentares que eram (ou 
são) empresários rurais é muito pequena, inferior à de todos os outros 
partidos, exceto o PT. A fração intelectual é predominante e parece dar o 
tom ao partido. Essa caracterização fundamenta-se empiricamente no peso 
que têm, na sua bancada, as profissões intelectuais, os altos funcionários da 
União, os profissionais liberais e os professores. 

A face intelectual marcou o PSDB desde o seu início. Como notaram 
Jales Ramos Marques e David Verge Fleischer, ao examinarem a 
composição social dos quarenta deputados e oito senadores tucanos no 
período final da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), havia no grupo 
dos “pais fundadores” do PSDB poucos empresários rurais e funcionários 
públicos e “muitos advogados e juízes, e ainda um pouco mais de 
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profissionais da saúde, educação, jornalismo do que a média da ANC” 
(Marques & Fleischer, 1999, p. 105). Então (junho de 1988), a proporção de 
advogados e juízes, entre os primeiros tucanos, era de 30% contra a média 
de 9% da ANC. Os parlamentares formados em Economia continuaram 
ocupando um bom espaço na representação do PSDB. Na CD eleita em 
1990, havia 8% de economistas, porcentagem muito superior à encontrada 
nos demais partidos e apenas superada pela existente no PDT (19%). Na de 
1994, os economistas eram 11,3%, mais do dobro da existente em outras 
legendas e no total da CD (4,7%). 

Outro traço a singularizar o partido reside na proporção de seus 
deputados formados em ciências humanas: 14% contra, por exemplo, 7% 
do PFL e 5% do PDS. Os tucanos, na legislatura eleita em 1990, vale 
lembrar, eram superados apenas pelo PT, com 17%. Na legislatura que saiu 
da eleição de 1994, a bancada tucana possuía 8,1% de formados em 
ciências humanas, porcentagem superada apenas pela do PT (16,3%) 
(Marques & Fleischer, 1999, pp. 106 e 107). Na atual, como vimos, a 
proporção de diplomados em alguma disciplina de ciências humanas é de 
13%, superada apenas pela do PT (20%) e pela do PDT (16%). 

PDT— Trata-se de um partido com poucos empresários, poucos 
deputados recrutados do setor público e nenhum parlamentar originário das 
classes trabalhadoras. As profissões liberais tradicionais são majoritárias, 
com grande peso dos advogados. A proporção de parlamentares vindos do 
setor produtivo e de outras camadas relevantes da sociedade brasileira é 
pequena. A composição social dominante corresponde a um grupo 
majoritário de profissionais liberais seguido de um grupo pequeno de 
empresários urbanos. 

PT— A fração da intelectualidade (entendida num sentido amplo) 
também é predominante na bancada petista (com mais professores do que o 
PSDB), mas esse grupo aparece junto a uma fração importante, mas 
minoritária de membros das classes populares (trabalhadores, empregados 
não manuais e lavradores). Além disso, praticamente não há empresários 
entre os seus integrantes, como na representação tucana. A composição 
social dominante estaria, pois, integrada pela intelligentsia da classe média 
burocrática e por lideranças operárias que, com a redemocratização, 
conseguiram entrar para a classe política por intermédio dos grandes 
sindicatos (geralmente metalúrgicos) e empregados não manuais 
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(geralmente bancários). Além disso, se o patrimônio serve de indicação, a 
intelligentsia petista, em comparação com a tucana, veio de camadas mais 
baixas, das classes médias relativamente cultas, mas de baixo patrimônio e 
provavelmente também de baixa renda.2 Trata-se, portanto, de grupos com 
certa incongruência de status (antes da ascensão para a classe política), o 
que explicaria a preferência por um partido de esquerda e a aliança com 
setores das classes trabalhadoras em ascensão. É uma hipótese que vem do 
exame conjunto das ocupações/profissões, dos níveis de patrimônio e da 
formação educacional da maioria da bancada do PT e que, talvez, possa ser 
rejeitada mediante um exame mais pormenorizado da carreira individual e 
da origem familiar dos seus integrantes.3 

Conclusão 

Os dados relativos à composição socio-ocupacional, à dimensão 
patrimonial, aos níveis de escolaridade e à formação universitária das 
bancadas mostram que os seis partidos brasileiros se diferenciam não 
apenas quanto à ideologia (a face mais visível da vida dos partidos), mas 
também quanto aos segmentos sociais neles representados. Essa face 
sociológica permite dizer — sem ignorar a dinâmica interna das disputas 
parlamentares e dos interesses individuais dos políticos — que os conflitos 
partidários e as lutas políticas na CD têm um coeficiente elevado de 
correspondência com as composições sociais dos partidos. 

Não há aqui nenhuma novidade, mas, no caso brasileiro, aceitar a 
suposição acima significa também atribuir ao nosso sistema partidário 
alguma consistência em termos de sua representatividade, mesmo que se 

                                                 
2 Como vimos, há muitos professores na bancada petista, quer dizer, deputados com 
escolaridade relativamente alta. A grande maioria tem baixo patrimônio. Pelos dados de doze 
declarações de bens de vinte ex-docentes da bancada petista, onze deles estão na faixa de 
baixo patrimônio e um está na de médio-baixo. Nenhum, portanto, está nas faixas 
patrimoniais superiores. 
3 Como vimos, PT e PSDB têm, nas suas bancadas, parte importante vinda de camadas 
cultas da população. Nesse ponto, uma diferença entre os dois partidos vem do fato de que 
os deputados petistas com alto nível educacional compartilham lugar na bancada com 
colegas de baixa escolaridade. Já a intelectualidade tucana convive com um grupo 
importante de empresários (ou ex-empresários) de alta escolaridade. É possível, pois, que na 
competição interna por postos importantes na bancada e na CD, a situação da intelligentsia 
petista seja mais confortável do que a dos tucanos. 
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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 




