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10. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A leitura desta parte não é necessária para a compreensão das análises. Os 
não especialistas, os que estão dando de barato a correção da metodologia 
utilizada (o termo me parece um pouco forte, mas fica) e os que estão mais 
interessados no conteúdo das interpretações podem dispensar a leitura desta 
parte. As explicações oferecidas no inicio são suficientes, mas o 
detalhamento da metodologia adotada é necessário para os nossos colegas 
cientistas sociais, para os leitores mais exigentes e para todos os que 
queiram saber mais sobre os critérios que utilizamos, os problemas 
encontrados e o modo como procuramos superá-los. 

As profissões/ocupações 

A construção das profissões/ocupações foi relativamente arbitrária. 
Dois critérios foram utilizados. O primeiro, obviamente, foi a importância 
numérica de cada uma das profissões/ocupações encontrada na listagem 
preliminar de todas as atividades exercidas pelos parlamentares. Esse 
critério pode ser denominado quantitativo porque serviu para indicar os 
segmentos socio-ocupacionais de maior peso na CD. A escolha do segundo 
critério foi mais de natureza qualitativa porque foi guiada pela intenção de 
detectar a presença de grupos numericamente pouco expressivos no interior 
da CD, mas importantes na sociedade inclusiva. 

O objetivo era ter elementos para a apreensão mais detalhada da 
composição social de cada legenda individual a fim de medir suas possíveis 
relações com a ideologia partidária. Se esses segmentos profissionais, muito 
minoritários, fossem, por exemplo, desviados para “outras categorias” 
(como algumas vezes se procede nas tabelas com os fenômenos de 
frequência muito baixa), as informações sobre esses grupos ocupacionais 
minoritários estariam perdidas. Por sua vez, também a percepção da 
composição de cada partido ficaria prejudicada. Por exemplo: do prisma de 
seu espaço no interior da CD, os trabalhadores manuais, lavradores e 
assalariados do setor de serviço poderiam ser incluídos em “outras 
categorias”. Mas, caso assim procedêssemos, perderíamos uma informação 
importante relativa à distribuição dos setores populares nos seis partidos. 
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Portanto, houve uma dose inevitável de arbítrio na construção das 
categorias profissionais e ocupacionais com as quais trabalhamos na medida 
em que serviram a determinados objetivos do pesquisador. Nesse ponto, 
indiscutivelmente, hipóteses e teorias — que foram apriorísticas com 
relação ao material empírico coletado e elaborado de modo a ser 
operacionalizado na pesquisa — influenciaram a criação das categorias em 
que, necessariamente, teriam de ser alocadas as profissões dos 
parlamentares. Mas não seria necessário ressaltar que a autonomia do 
pesquisador na manipulação do material empírico é limitada por uma lógica 
que advém do próprio material e que veta construções incongruentes e 
absurdas em face de todo um conjunto existente de conhecimentos 
sociológicos e do senso comum. Assim, não faria sentido elaborar uma 
categoria “empresários e operários”. Faria sentido, no entanto, segundo as 
intenções do pesquisador, incluir juízes e delegados de polícia, não na 
categoria de “advogados”, mas na de membros da administração pública. 

Desse ângulo, a existência, nesse estudo, de uma categoria para 
incluir o pessoal político que veio do setor público está ligada ao nosso 
interesse de obter dados mais exatos sobre os vínculos da classe política 
com o setor estatal. A mesma observação vale para os professores, cuja 
atuação e importância política, como grupo distinto, procuramos captar.1 

Apesar da fixação dos critérios acima, apareceram muitos casos de 
dúvida, em que a opção para a classificação socioprofissional não era clara 
e indiscutível. Uma solução para reduzir a interferência subjetiva do 
pesquisador seria optar simplesmente por registrar a profissão ou as 
profissões que os próprios parlamentares apontaram no Repertório 
Biográfico da CD e efetuar uma tabulação separando a primeira, a segunda 
ou a terceira profissão/ocupação. E, desse modo, se eliminaria a dose de 
subjetividade do pesquisador e a sua responsabilidade de opção. A 
distribuição final das profissões e ocupações seria a indicada pelos 
deputados e os leitores saberiam da utilização desse critério. O risco, com 
esse procedimento, seria o de aceitar, sem um exame crítico, as 
autodefinições ocupacionais e profissionais registradas pelos parlamentares 

                                                 
1 Esses segmentos profissionais não aparecem em alguns bancos de dados e em algumas 
pesquisas. É o caso de um levantamento do DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar ) de 1998, sobre as profissões nesta 51 Legislatura que distingue apenas o 
“servidor público” (onze casos) entre os parlamentares eleitos. 
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e que são definidas, muitas vezes, pelo diploma universitário. Mas não foi 
esse o caminho que resolvemos seguir, o que levou ao reexame das 
profissões apontadas no Repertório. 

Uma razão que nos pareceu aconselhar a adoção desse procedimento 
foi o fato de que a aceitação, sem glosa, da transcrição das profissões 
indicadas no Repertório levava a subestimar o número de parlamentares 
com emprego público e o de empresários, justamente um aspecto que 
queríamos captar. O possuidor de diploma em Direito, que é juiz ou que 
ocupa uma posição importante no Estado, ou outros que exercem funções 
que não têm a ver com as atividades advocatícias, poderia ser classificado 
entre os advogados, se a atenção fosse para o diploma universitário. 
Poderia, de outro ângulo, ser incluído no funcionalismo público. A mesma 
observação é válida para outras situações em que as pessoas têm uma 
função no Estado sem relação com o diploma obtido ou com sua formação 
profissional. Esses casos, como indicamos antes, foram incluídos no grupo 
dos funcionários públicos e ocupações governamentais. 

Talvez por isso, no tocante às porcentagens das categorias 
profissionais presentes na CD, na comparação de nossos resultados com os 
de outros pesquisadores, há algumas discrepâncias. Parte delas pode ser 
resultado de nossos erros ou dos de meus colegas. Na maioria das vezes, as 
diferenças não parecem afetar as tendências principais das distribuições 
ocupacionais. Entretanto, acredito (mas é difícil apresentar evidências) que 
as diferenças significativas (que existem) entre os dados desta pesquisa e os 
dos estudos de outros pesquisadores vêm do uso de critérios diferentes no 
que diz respeito à construção das categorias de atividades ocupacionais e 
econômicas em que cada parlamentar foi incluído. Como salientamos 
inicialmente, os grupos e subgrupos de profissões não surgem 
automaticamente da realidade, mas tendem a ser construções dos 
pesquisadores de acordo com certas teorias e em função do que se pretende 
explicar ou compreender. Por exemplo; Eli Diniz e Renato Boschi, num 
estudo sobre a adaptação do empresariado às mudanças em andamento na 
sociedade brasileira, distinguiram quatro subgrupos, mas agregados em 
categorias diferente das que utilizamos: 1) empresários de indústria e 
finanças; 2) empresários de serviços diversos e de setores não 
especificados; 3) produtores rurais sem atividade empresarial e 4) “outras 
atividades” (Diniz & Boschi, 2000, pp. 49-60). No caso, os autores 
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pretendiam estudar os grupos de interesses em suas relações com o Estado. 
As categorias acima foram as que lhes pareceram mais adequadas a esse 
objetivo. 

No cotejo das nossas tabelas com as de outros pesquisadores, houve 
diferenças também quanto ao número absoluto de deputados dentro de uma 
mesma categoria profissional. No caso dos empresários, o DIAP encontrou 
na atual legislatura 143 deputados dessa atividade profissional. Excluindo- 
se da base de cálculo percentual os casos em que informações não foram 
obtidas (onze casos), 28,5% do total de deputados foram incluídos na 
categoria de empresários, porcentagem bem inferior à nossa, de 43,5%. 
Ocorre que o DIAP separou os proprietários dos não proprietários e não 
incluiu no grupo empresarial os administradores e os corretores. Mesmo 
acrescentando onze ex-administradores e um ex-corretor no bloco dos 
empresários urbanos e rurais, essa categoria chegaria, pelos critérios do 
DIAP, a 30,8%, diferença ainda grande com relação aos nossos dados. Não 
sabemos explicar a razão da diferença. É possível que ela se deva, por um 
lado, ao fato de termos estabelecido a classificação profissional utilizando 
várias fontes de dados além as informações contidas na publicação 
Deputados Brasileiros — Repertório Biográfico — 51a Legislatura. 

Por outro, poderia acontecer que, em nossa pesquisa, em comparação 
com os dados do Repertório, a proporção de empresários tenha se elevado 
devido às alterações que procedemos após o exame das declarações de bens 
dos parlamentares (ver mais adiante). Se tivéssemos acompanhado as 
declarações de profissão/ocupação dos próprios deputados os nossos 
resultados estariam um pouco mais próximos dos do DIAP: teríamos 181 
parlamentares (35,3%) que declararam possuir pelo menos uma profissão/ 
ocupação do tipo empresarial.2 

Outro elemento de comparação, pudemos encontrar em André 
Marenco dos Santos em sua pesquisa sobre as formas de recrutamento 
parlamentar, carreira parlamentar e experiência legislativa entre 1946 e 
1998 (Santos, 2000). A composição social do Parlamento não era o 

                                                 
2 Por exemplo: um deputado do PFL, do Acre, posteriormente cassado pela Câmara Federal, 
foi classificado pelo DIAP como “militar”, profissão indicada no Repertório da 51ª 
Legislatura. Contudo, para nós, após o exame da sua declaração de bens, e obedecendo aos 
critérios formais que estabelecemos, foi também tabulado como “empresário rural”. 
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principal objetivo da pesquisa, mas Santos oferece alguns dados sobre a 
composição de várias legislaturas passadas até a atual. Foi possível, assim, 
o cotejo de seus dados com os nossos. De modo geral, as mesmas categorias 
profissionais das quais habitualmente saem os membros da classe política 
estão presentes em ambos os estudos. 

Mas há diferenças, algumas delas decorrentes da construção de 
categorias profissionais diferentes, o que dificulta comparações. Por 
exemplo: Santos encontrou 2,8% de trabalhadores manuais. No nosso caso, 
se somarmos os trabalhadores industriais qualificados com os lavradores 
chegamos a 2,0%, diferença muito pequena dos números de Santos. Mas, 
para outras profissões, as discrepâncias foram mais acentuadas. Os 
advogados, pelos cálculos de Santos, seriam 17,7% e pelos do DIAP, 
18,3%. Pelos critérios que estabelecemos — deputados formados em 
Direito que estavam efetivamente exercendo a profissão antes da primeira 
eleição —, os advogados seriam apenas 9,7%. (Seguindo as profissões 
declaradas no Repertório pelos deputados, que podem indicar mais de uma, 
encontramos 26,9% de advogados.). 

Quanto aos proprietários, Santos registrou 8,8% de proprietários 
agrícolas e 18,9% de empresários urbanos, enquanto pelos nossos critérios 
os empresários rurais seriam 10,1%, os empresários urbanos, 28,5% e os 
empresários com atividades mistas, 4,9%. (Essa última subcategoria não 
aparece em Santos e na relação do DIAP.) No caso dos funcionários 
públicos, os nossos números e os de Santos são praticamente iguais: 17,5% 
e 17,9%, respectivamente (não incluindo, no nosso caso, os diretores de 
bancos estatais: 2,5%). 

Outros exemplos da variedade de critérios, com resultados diferentes, 
aparecem também em outros trabalhos. David Fleischer (1981), num dos 
primeiros estudos sobre a composição da classe política brasileira, 
baseando-se em múltiplas fontes, tomou como ponto de referência a 
ocupação principal combinando ramo de atividade (por exemplo, comércio, 
banco, finanças) e profissão (professores, juízes, advogados) (Fleischer, 
1981). 

Sérgio Soares Braga, por sua vez, num estudo sobre a Constituinte de 
1946, definiu apenas três grandes grupos: proprietários, profissões 
intelectuais e profissões manuais, com suas divisões internas (Braga, 1998). 
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Assim, é óbvio que as regras de classificação fixadas pelos 
pesquisadores acabam por aumentar (ou reduzir) o peso que assume cada 
segmento socioprofissional nos órgãos legislativos estudados e, desse 
modo, afetam o perfil social dos partidos. No caso do DIAP, com exceção 
do grupo dos empresários (em que empresários urbanos e rurais foram 
agregados), as demais profissões/ocupações estão bastante desagregadas. 
Para se tornarem operacionais para cálculos de correlação, necessitariam ser 
reduzidas a um número menor de categorias mais abrangentes e, aí, surge 
certa liberdade na criação das categorias socio-ocupacionais para cada 
pesquisador.3 

No final dessa sumária avaliação de alguns dos mais recentes 
trabalhos na área, vê-se que uma dose de arbítrio inevitável se introduz na 
construção das categorias ocupacionais e profissionais, fato que tem 
resultados diferentes quanto à avaliação do peso e à influência dos 
segmentos sociais nos órgãos de decisão política. Não pretendemos estar 
isentos desse tipo de viés. Por isso mesmo, gostaríamos de insistir sobre as 
razões que levaram aos critérios que adotamos. 

No nosso caso, o objetivo era captar possíveis correlações entre 
profissões/ocupações (indicativas de status, num sentido amplo) e atitudes e 
valores políticos. Por isso, procuramos agregar numa categoria mais ampla 
— a dos empresários, proprietários e executivos — todas as profissões, 
ocupações e atividades ligadas ao capital, ao mercado, à situação de 
empregador que, tradicionalmente, são consideradas mais propensas a 
posições de direita ou conservadoras, o que, seguramente, pode ser objeto 
de discussão.4 Em contrapartida, tentamos detectar as possíveis, prováveis e 
variadas conexões com o Estado que servem como fonte de rendimento e 
poder e que, por isso mesmo, afetam as orientações políticas, programáticas 
e ideológicas das pessoas. Foi basicamente por esse motivo que o diploma 

                                                 
3 Entendo que a listagem do DIA P leva à subestimação dos funcionários públicos e das 
ocupações governamentais. No caso da classificação de Santos (2000), um problema que 
vejo é o desaparecimento dos professores no quadro ocupacional das várias legislaturas, 
categoria que, no Brasil e em outros países, tende a ter, como vimos, uma presença forte na 
política. 
4 Entendo que muito conservadorismo pode ser encontrado no campo da chamada esquerda. 
Creio mesmo que os partidos de esquerda, em muitos aspectos, são mais conservadores do 
que os de direita e de centro, mas trata-se de uma opinião pessoal, que não vem ao caso nesta 
pesquisa. 
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de nível superior, muitas vezes usado para indicar a ocupação ou a atividade 
econômica, não foi um critério para a inserção no grupo profissional, a não 
ser quando a profissão definida pelo diploma estava sendo de fato exercida. 

Outro aspecto importante deve ser assinalado. Fazer parte de um 
grupo profissional num dado momento nada diz das trajetórias individuais, 
isto é, de onde vieram as pessoas para compartilhar de um mesmo patamar 
no sistema de estratificação social. Os que estão subindo e os que estão 
descendo social e economicamente podem, num dado momento, cruzarem-
se num mesmo ponto, mas vindos de experiências diversas, carregando 
bagagens culturais de universos sociais opostos, que podem ser o do 
aristocrata decadente ou o do plebeu em ascensão, trajetórias inversas que 
podem afetar suas visões do mundo e suas atitudes políticas. 
Eventualmente, essas trajetórias poderiam ser captadas pelo exame das 
profissões/ocupações dos parlamentares. Uma dificuldade, aqui, além do 
tempo requerido, está na correta obtenção de dados. 

Entretanto, nesta pesquisa, esses movimentos de mobilidade vertical 
não foram investigados. Diante disso, uma vez que durante suas vidas as 
pessoas frequentemente passam por várias experiências profissionais — 
além de terem, num mesmo momento, mais de uma atividade ocupacional 
— para a homogeneização dos procedimentos de escolha da 
profissão/ocupação, tomamos como critério de classificação a(s) última(s) 
ocupação(ões)/ profissão(ões) que os parlamentares tinham ou exerciam 
antes da primeira eleição para algum cargo ou função pública.5 

Acreditamos que esse critério dê uma percepção relativamente 
adequada do status social imediatamente anterior à entrada na classe 
política.6 Quando mais de uma última ocupação/profissão foram exercidas 
ao mesmo tempo, todas foram assinaladas, o que faz com que, nas tabelas e 
quadros, a soma das porcentagens ultrapasse 100%. Uma exceção à regra da 
“última ocupação” foi aberta para o caso dos empresários. Uma vez que 
essa atividade é bem mais compatível com a atividade parlamentar do que 

                                                 
5 Foram considerados como primeiro cargo público eletivo: prefeito e governador, para 
funções executivas (como titular ou vice); e vereador, deputado estadual, deputado federal e 
senador, para funções legislativas. 
6 Dogan observa, para o caso francês, que mais de 90% dos representantes políticos, em sua 
primeira eleição parlamentar, já tinham “uma profissão bem definida que exigira uma certa 
formação e que lhes garantia os meios de subsistência” (Dogan, 1999, p. 174). 
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no caso de outras ocupações, os deputados que, depois de eleitos pela 
primeira vez se tornaram empresários, tiveram essa atividade classificada 
juntamente com a última profissão/ocupação. Achamos, pelo exame das 
declarações de bens, dezessete casos (4% de 401) nessa condição. 

A composição das categorias 

No final, com a metodologia e os critérios utilizados, chegamos aos 
seguintes grupos ou categorias profissionais e ocupacionais cuja 
composição interna convém indicar. 

Empresários — Esta categoria compreende três subgrupos: 1) os 
empresários urbanos; 2) os empresários rurais e 3) os empresários com 
atividades mistas, quero dizer, urbanas e rurais. Foram incluídos entre os 
empresários urbanos todos os deputados que eram (ou são ainda) 
proprietários, executivos, administradores, diretores e gerentes de empresas, 
de firmas e de companhias privadas industriais, comerciais e de serviços do 
meio urbano, inclusive proprietários de hospitais e de estabelecimentos de 
ensino, diretores de clubes esportivos e corretores de imóvel. Foram 
incluídos entre os empresários rurais todos os proprietários de terra, 
fazendeiros, produtores rurais, administradores de fazenda e pecuaristas 7. 
Os parlamentares que tinham empreendimentos urbanos junto com outros 
rurais, ou com empreendimentos que envolviam a combinação dos dois 
setores, como o agro-business, aparecem nas tabelas sob a rubrica de 
empresários mistos. Tal como mostrou o exame das declarações de bens, 
um grupo minoritário dos empresários — urbanos, na sua maioria — são 
pequenos proprietários. Os executivos assalariados foram incluídos entre os 
empresários porque se trata de pessoal de comando identificado com os 
proprietários familiares ou acionistas, responsáveis (total ou parcialmente) 
pelo êxito da empresa. 

Em contrapartida, não foi considerada a dimensão/valor da empresa 
ou da atividade econômica. Desse modo, foram classificados entre os 
empresários urbanos os parlamentares dos seguintes ramos de atividade: 

                                                 
7 Geralmente, no Repertório, está indicado “empresário rural” ou, na maior parte das vezes, 
apenas “empresário”. A complementação do setor de atividade foi efetuada por nós após o 
exame da carreira profissional descrita no próprio Repertório (quando esse dado existia), da 
declaração de bens ou do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, da FGV. 
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empresários sem especificação; proprietários, sócios/diretores de televisão/ 
rádio; comerciantes; industriais; proprietários/diretores de hospitais ou 
estabelecimentos de ensino privados; administradores, gerentes, diretores de 
empresas; corretores de todos os tipos de atividade; diretores de sociedades 
recreativas/esportivas. Foram definidos como empresários rurais os 
agropecuaristas, os avicultores e todos os empresários cujo ramo específico 
de atividade rural não pudemos localizar. 

Profissionais liberais — As profissões liberais tradicionais são 
compostas principalmente por médicos (12%), advogados (10 %) e 
engenheiros (6%). Os dentistas, farmacêuticos e veterinários, somente 
quatro casos no total, estão nesse grupo. 

As profissões intelectuais — São aquelas cujo exercício requer 
também conhecimentos de nível superior, geralmente atestado por um 
diploma universitário. Aí estão principalmente os economistas (1%) e mais 
os arquitetos, sociólogos, músicos, geólogos, assistentes sociais, todos em 
número muito pequeno. No conjunto, os parlamentares dessa categoria 
formam cerca de 5% da CD. 

O magistério — A categoria dos professores abrange todo tipo de 
atividade docente, do setor público ou privado, de todos os níveis de 
magistério, incluindo professores de cursinhos e de escolas técnicas. Trata-
se de uma categoria numerosa na CD. Os deputados que foram professores 
do magistério público superior constituem o maior segmento dessa 
categoria (6%). Em 3% dos casos, não foi possível identificar a vinculação 
empregatícia dos parlamentares que exerceram atividade docente antes de 
se elegerem pela primeira vez para algum cargo público. Foram para a 
categoria “outros professores” os docentes do ensino privado superior (5%), 
os do ensino público (1%), os do colegial público (1%), os do colegial 
privado (0,4%) e os de cursinhos (0,4%). Os proprietários de 
estabelecimentos de ensino foram agregados ao grupo dos empresários 
urbanos. 

Os funcionários públicos — O bloco dos deputados que foram 
funcionários públicos abrange os parlamentares que tiveram altos cargos do 
setor público federal, estadual e municipal. Foram colocados na 
subcategoria da alta burocracia federal, estadual ou municipal os que 
tiveram, como última ocupação, cargos ou funções de auditores, 
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procuradores, promotores, diretores de institutos, de autarquias, de 
empresas estatais, delegados de polícia e outros cargos ou função de nível 
equivalente. Estão nesse grupo os funcionários das Câmaras de vereadores. 
Esse segmento do alto funcionalismo compreendeu 16% do total dos 
deputados. O item “baixo e médio funcionalismos públicos” incorporou 
cabos, oficiais das Forças Armadas, um fiscal de aduana e todos que 
declararam apenas “servidor público”. Somados, representam 2% do total 
da CD. Os diretores de bancos estatais compreendem os que ocupavam 
cargos nas diretorias de bancos federais ou estaduais e representam 3% do 
total. 

“Comunicadores” — Inclui todos os profissionais da área de 
comunicação de massa, que, por facilidade de expressão, estão sendo 
denominados aqui “comunicadores”. Entraram nessa categoria: os 
radialistas, os locutores de rádio, os apresentadores de tevê e os jornalistas. 
Numericamente, diante do corpo eleitoral, representam uma parcela 
mínima, mas o tipo de atividade que perfazem facilita a ascensão a posições 
políticas eletivas. Constitui uma porta de entrada para a atividade política 
profissional sem necessidade de outros trunfos político-eleitorais, como o 
apoio de associações, sindicatos, máquina partidária, rede familiar e/ou 
grande recurso financeiro. Os “comunicadores” que eram proprietários ou 
sócios de estações de rádio ou televisão foram para a categoria dos 
empresários urbanos. 

Os empregados não manuais em serviços – A categoria dos 
empregados não manuais de serviços contém cinco bancários, quatro 
técnicos em manutenção e de contabilidade, dois técnicos agrícolas, um 
escrevente, um programador de produção e um delineador naval. 

Trabalhadores industriais qualificados — Nessa categoria 
encontramos apenas sete casos: seis metalúrgicos e um gráfico. 

Lavradores — Houve somente três deputados que apontaram 
“lavrador” como profissão, sem mais especificações (0,6% do total). 
Juntamente com os trabalhadores industriais, esse grupo poderia ser 
entendido como a representação das classes baixas na CD. 

Pastores e padres — Houve dezoito casos de deputados que tinham 
uma ocupação religiosa: dezesseis pastores (ou ministros) e dois padres (4% 
do total da CD). 
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“Políticos” — Sob essa designação, foram incluídos os 
parlamentares que entraram muito cedo para a política e tiveram, antes de 
obterem um diploma de nível superior, um cargo no governo ou em alguma 
entidade legislativa por indicação política e, a rigor, nunca chegaram a 
exercer outra profissão que não a de político. Há 0,8% da CD nessa 
categoria. 

Sem informação — Em dois casos (0,4% da CD) não obtivemos 
informações seguras que permitissem classificar profissionalmente o 
parlamentar. 

As fontes de dados 

A principal fonte de dados utilizada foi o Repertório Biográfico da 
Câmara dos Deputados — da 51ª Legislatura (1999-2003). Os repertórios 
biográficos que têm sido usados também por outros pesquisadores são 
publicados pela CD para cada legislatura. A publicação traz um perfil dos 
parlamentares eleitos e os dados são fornecidos pelos próprios deputados. 
Às vezes, as informações relativas a alguns itens são imprecisas; outras 
vezes, estão ausentes. É possível que, em alguns casos, a falta de 
informação seja intencional 8; em outros casos, pode ser o resultado de 
descuido do próprio parlamentar ou, mesmo, de erros na organização e 
edição dos repertórios. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que a grande maioria dos 
parlamentares preencheu todos os itens com informações sobre sua pessoa 
(local e data de nascimento, Estado pelo qual foi eleito, profissão, 

                                                 
8 Alguns exemplos: no item “filiações partidárias” do Repertório é mais frequente a ausência 
de dados sobre as legendas às quais o parlamentar pertenceu quando se trata de partidos que 
perderam prestígio, como a Arena ou o PRN. Além disso, no item “nascimento”, em dois 
casos (de deputadas) faltaram as datas de nascimento, obtidas posteriormente por meio de 
contato com seus escritórios. Dificuldade maior, e mais frequente, ocorreu no tocante à 
atividade profissional e ocupacional indicada no item “profissão” que, pelos critérios de 
classificação que estabelecemos, deveria ser alterada. Em todos esses casos e em outros em 
que faltaram dados no Repertório (dez casos ao todo), recorrendo a telefonemas, e-mails 
dirigidos aos próprios parlamentares e ao auxílio de outras fontes, as lacunas foram 
preenchidas, em oito casos pelos escritórios dos parlamentares e, em dois casos, mediante 
conversa pessoal com o parlamentar. A todos eles, agradecemos a gentileza no atendimento 
de nossas solicitações. 
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escolaridade etc.), assim como sobre a carreira política (legendas a que 
pertenceram, cargos públicos ocupados, eleições anteriores, experiência 
profissional e outras informações). A cada legislatura, os repertórios vêm-se 
tomando mais informativos e organizados, sendo, assim, uma importante 
fonte para estudos sobre os parlamentares, em particular, e sobre a classe 
política brasileira, em geral. Contudo, não está excluída a possibilidade de 
que certas informações sobre a carreira do parlamentar tenham sido 
deixadas de lado no Repertório que usamos e escapado de nossa percepção. 
Mas não parece que algo realmente importante, para os fins desta parte do 
estudo, tenha faltado. 

Além dos dados contidos no Repertório Biográfico, procuramos 
apoio em outras fontes. Uma das principais foi o Dicionário Histórico-
Biográfico Brasileiro (1ª e 2ª edições), extraordinário trabalho realizado 
pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas. 

As declarações de bens 

A tarefa de reclassificação das profissões/ocupações indicadas no 
Repertório foi facilitada e realizada com mais segurança pelo exame das 
declarações de bens que os parlamentares apresentam nos Tribunais 
Regionais Eleitorais dos seus Estados quando do registro de suas 
candidaturas. Do total das declarações solicitadas aos Tribunais Regionais, 
recebemos 412 (80,3% do total da CD), referentes a 21 Estados, dos quais 
foram aproveitadas 401 (78,2%).9 Em 10,2% dos 401 casos foram feitas 
alterações no item “profissão” do Repertório, seja para completar 

                                                 
9 Em onze casos, não foi possível realizar a análise profissional/ocupacional, visto que sete 
das declarações enviadas eram declarações de suplentes dos parlamentares eleitos em 1998 e 
em outros quatro casos os valores patrimoniais não foram expressos. Vinte e um Tribunais 
Regionais, aos quais agradecemos, enviaram as declarações de bens dos parlamentares 
eleitos pelos respectivos Estados: Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; Sudeste: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais; Centro-Oeste: Distrito Federal, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso; Nordeste: Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Ceará e Piauí; Norte: Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá e Acre. Não enviaram as 
declarações os TREs do Amazonas, de Goiás, do Sergipe, da Bahia, do Maranhão e da 
Paraíba. 
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informações vagas (tal como “empresário”, sem mais especificações) seja 
para mudar a profissão/ocupação registrada no Repertório (41 casos). 

Cerca da metade das alterações que efetuamos foi no interior da 
categoria dos empresários, de modo a localizar o ramo e a atividade dos 
parlamentares que indicaram apenas “empresário” como profissão. A outra 
alteração importante foi a passagem de profissionais liberais e funcionários 
do Estado — profissões indicadas no Repertório — para a categoria de 
empresário, como se pode perceber abaixo. Ao todo, o número absoluto de 
empresários aumentou em dezessete casos. 

Quadro 10 
Alterações da classificação das ocupações a partir das declarações de bens 

Tipo de Alteração Total N (%) 

Para redefinir a classificação 
da profissão/ocupação empresarial (dentro do próprio 
grupo de empresários) 

22 53,7 

De funcionário do Estado para empresários 8 19,6 

De profissões liberais e intelectuais para empresários 6 14,6 

De políticos para empresários 2 4,9 

De comunicadores para empresários 1 2,4 

De empresários para profissões liberais 1 2,4 

De “sem informação” para Estado* 1 2,4 

Total 41 100,0 
* Representa um caso que o item profissão/ocupação do Repertório 
Biográfico não permitia a classificação, devido à falta de informações. Por 
meio da declaração de bens, apresentada juntamente com a declaração de 
renda pelo parlamentar, observou-se que seus rendimentos advinham de um 
órgão estatal. 

Em 89% dos 401 deputados cujas declarações de bens foram 
aproveitadas não houve alteração na profissão/ocupação analisada a partir 
do Repertório. Na hipótese de que a mesma proporção de alterações 
(10,2%) que efetuamos se repetisse para os 112 deputados para os quais não 
obtivemos a declaração de bens, seriam de se esperar alterações em cerca de 
onze casos do total de parlamentares, o que significa a expectativa de que 
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2,1% dos 513 deputados teriam sua profissão/ocupação alterada e, a julgar 
pelas reavaliações a que procedemos, aumentando muito ligeiramente a 
proporção total de empresários.10 

No que toca à questão patrimonial, no total de 401 casos a partir dos 
quais construímos as faixas patrimoniais, em 22 casos (5,5%) a localização 
na faixa patrimonial foi efetuada por estimativa porque o valor dos bens não 
constava das declarações. A estimativa, feita por nós, procurou levar em 
consideração o valor dos bens móveis e imóveis de acordo com a época de 
aquisição em cotejo com outras declarações do mesmo Estado. É evidente 
que não está excluída a possibilidade de erros, mas as estimativas 
destinavam-se apenas a possibilitar a inclusão dos bens do parlamentar em 
uma das faixas patrimoniais com intervalos de classes relativamente 
amplos. Não houve, pois, para esses casos, tentativa de se chegar a um valor 
exato do patrimônio. 

As 401 declarações de bens que foram utilizadas compreendem a 
maioria dos deputados dos seis partidos, mas não na mesma proporção. 
Mais especificamente: as declarações de bens que obtivemos dos TREs de 
cada unidade da Federação abrangem o universo dos parlamentares de cada 
Estado. Mas a força dos partidos varia por unidade da Federação. Por isso, 
em termos das bancadas federais, algumas legendas estão mais bem 
representadas do que outras. Nesse sentido, a ausência de declarações dos 
parlamentares baianos, como indica o quadro seguinte, introduziu um viés 
maior nos dados da bancada do PFL. Por isso, provavelmente, as 
distribuições dos parlamentares do PFL e da Bahia estão subestimadas 
porque, como já fizemos notar, 44% dos deputados baianos eram 
empresários; dos vinte que eram do PFL, dez eram empresários. 

O exame das 401 declarações, além de permitir corrigir algumas das 
profissões/ocupações assinaladas no Repertório, possibilitou o cruzamento 
dos níveis patrimoniais com as legendas dos seis partidos. É possível que 
existam falhas nas declarações de bens e que parte do patrimônio dos 
deputados não tenha sido declarada. Mas nem sempre ocultar 

                                                 
10 A declaração de bens, queremos repetir, refere-se ao patrimônio e não deve ser confundida 
com a declaração de renda que não é pública e que é entregue à Receita Federal. No entanto, 
a maioria dos parlamentares entregou no TRE de seu Estado cópia da própria declaração de 
renda, o que, em alguns casos, facilitou a tarefa de classificação ocupacional do deputado. 
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intencionalmente parte dos bens pode ser um ato racional da parte de um 
candidato, porque se arrisca, algum dia, a ter que explicar o acréscimo dos 
seus bens “antes” e “depois”. 

Assim, talvez não tenha havido muita ingenuidade de nossa parte na 
utilização das declarações. De todo modo, elas se mostraram muito 
consistentes com as profissões/ocupações e com as orientações políticas e 
ideológicas dos partidos e dos políticos. Cotejando as declarações de bens 
com outras informações dos próprios deputados, não encontramos 
discrepâncias entre patrimônio, carreira profissional, escolaridade e 
ocupação. O fato não prova a exatidão das declarações apresentadas, mas 
sugere que as distorções que nelas possam existir não as tornam inúteis para 
os nossos fins. Além disso, para a presente pesquisa não interessou o valor 
patrimonial exato, mesmo porque os valores individuais estão inseridos em 
classes com limites relativamente amplos e tratados quantitativamente. 
Pequenos erros que mantenham o patrimônio do parlamentar na mesma 
faixa não alteram os cálculos. Todavia, erros de maior magnitude, que 
levassem à mudança de faixa patrimonial, já teriam consequências mais 
relevantes nas interpretações, mas não tivemos meios de controlar essa 
possibilidade. 
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ANEXOS 

1. Profissões/ocupações desagregadas por bloco ideológico (%) 

Profissões/Ocupações 
Direita 

PPB/PFL 
Centro 

PMDB/PSDB 
Esquerda 
PDT/PT 

CD 

Empresários urbanos 40,0 28,6 6,0 28,5 
Empresários rurais 15,7 9,9 2,4 10,1 
Empresários mistos 7,9 3,8 0,0 4,9 
Profissões liberais tradicionais 21,2 30,2 33,3 27,1 
Profissões intelectuais 1,8 6,0 6,0 4,5 
Altos cargos do gov. federal 7,9 5,5 0,0 4,9 
Altos cargos de gov. estaduais 10,3 10,4 3,6 9,0 
Altos cargos de gov. 
municipais 

0,6 3,3 1,2 1,8 

Baixo e médio funcionalismos 
públicos 1,8 1,6 1,2 1,8 
Diretores de banco 0 6,0 1,2 2,5 
Magistério público superior 4,8 7,1 9,5 6,4 
Outros professores 3,6 8,8 20,2 9,4 
Comunicadores 6,1 3,3 7,1 6,4 
Padres 0,6 0 1,2 0,4 
Pastores 4,2 0,5 1,2 3,1 
Empregados não manuais em 
serviços 1,2 0 11,9 2,7 
Trabalhadores industriais 
qualificados 0,6 0 6,0 1,4 
Lavradores 0 0 3,6 0,6 
“Políticos” *  0 1,6 1,2 0,8 
Sem informação 0 1,2 0 0,4 
N 165 182 84 513 

* Refere-se a deputados que nunca exerceram uma atividade profissional. 

  




