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b).comparação entre os níveis de escolaridade dos parlamentares da
legislatura anterior com atual;

Conclusão
Os capítulos anteriores procuraram oferecer um conjunto de
evidências de que, entre uma legislatura e outra, a composição social da CD
se tornou significativamente mais popular e menos elitista no curto período
de quatro anos. Essa popularização, entendida como a entrada de políticos
originários das classes populares e médias numa das mais importantes
instâncias do poder político brasileiro e que reflete os variados contextos
regionais, pode ser interpretada não só como uma popularização da classe
política, mas também como uma democratização social de nossa vida
política.
Esse processo, aparentemente, deve ajudar a consolidar o sistema
democrático ao mostrar que a participação no sistema de poder não está
fechada para quem vem das classes populares e que as disputas políticas
não são um jogo reservado às elites. Os plebeus podem tornar-se explebeus, chegar às camadas altas não só por meio do êxito econômico e
profissional, mas também por meio da ascensão na carreira política.
A entrada de muitos políticos vindos dos estratos intermediários e daí
para a elite que comanda o aparelho de Estado obriga, pelo menos, a
matizar a costumeira e inespecífica referência crítica às “nossas elites”,
referência que vem principalmente dos membros das elites acadêmicas e
intelectuais. Mas raramente fica claro se o termo “elite” envolve apenas os
ricos ou se compreende outras elites, entre as quais a política. Se a
referência for apenas à elite política, é bom começar a nela incluir os que
vieram das classes médias e populares.

Os indicadores
A conclusão sobre a diminuição do espaço no campo político
ocupado pelos parlamentares vindos das classes altas foi inferida dos
seguintes indicadores:
a) redução do número dos deputados federais que eram (ou são ainda)
empresários e o correlato aumento dos que vieram de ocupações ou
profissões típicas das classes médias e baixas;
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c) crescimento da bancada do PT e dos partidos de esquerda, mais
especialmente do PCdoB, e diminuição da bancada do PFL, PSDB, PMDB
e PP, que possuem mais empresários em suas bancadas e têm um valor
médio de patrimônio mais elevado;1
d) aumento do número de sindicalistas e pastores entre as duas
eleições.

A avaliação dos indicadores
Pelo menos três observações principais devem ser feitas sobre os
indicadores citados:
1. Quando falamos em “popularização” da CD em virtude do
aumento da proporção de políticos de classe média ou popular, a referência
para a classificação não diz respeito à situação socioeconômica atual depois
da entrada na classe política, mas aos meios sociais de onde vieram. Como
mostra Fernando Rodrigues, e como já tínhamos visto na pesquisa sobre a
51ª Legislatura, os patrimônios declarados aos tribunais regionais eleitorais
tendem a aumentar com o número de legislaturas. Isso não significa dizer
que esses valores não possuam erros e omissões e não escondam parte das
fontes de renda, propriedades, bens variados, enfim, tudo que possa expor a
dimensão de riqueza que só os pobres não temem revelar. Mas eles dão
alguma informação sobre um terreno sobre o qual pouco sabemos.
Assim, os dados sobre a popularização da CD dizem respeito às
origens dos deputados antes de obterem o primeiro mandato, antes da
entrada na classe política. A partir daí, se inicia um movimento ascensional
de aumento de renda e de patrimônio, de status social que é
proporcionalmente mais significativo para os que tinham menos. Desse
1

No tocante ao valor médio do patrimônio, o PP é um caso à parte. O resultado do exame
que efetuamos do patrimônio dos deputados desse partido na Câmara eleita em 1998 situava
grande parte dos membros da bancada no grupo de alto patrimônio. O levantamento de
Fernando Rodrigues, em Políticos do Brasil (op. cit.), sobre a riqueza dos políticos
brasileiros, incluindo os eleitos em 2002, revelou diminuição do patrimônio médio dos
parlamentares do PP entre as duas eleições.
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modo, se, de um lado, a entrada de políticos vindos das classes baixas age
no sentido da popularização do campo político, de outro, do ponto de vista
individual, significa aburguesamento dos que conseguem ascender
politicamente.2
2. As organizações sindicais e profissionais e as denominações
pentecostais foram apontadas como as principais ou mais visíveis portas de
entrada na política das classes populares. Trata-se de um recrutamento de
fora dos círculos dominantes tradicionais de classe alta e de formação
católica. Mas parte dos políticos de classe média ou baixa hoje na CD pode
ter usado outras portas que não a religiosa e a sindical.
Assim, chamamos a atenção para o papel dos clãs políticos de
famílias tradicionais na reprodução das características sociais da classe
política ao transferir a “herdeiros” as posições de poder de que dispunham,
aspecto que tem sido relativamente bem estudado, em especial pelos
brasilianistas.
Além dos caminhos mencionados, outras vias de ascensão política
provavelmente existem para os membros das camadas médias e baixas.
Localizá-las exigiria uma pesquisa individualizada dos candidatos
vitoriosos. Seria necessário também, para maior exatidão, investigar os
derrotados a fim de tentar descobrir por que alguns, além dos dotes
individuais, têm êxitos na política e outros não. No trabalho já por si difícil
e repleto de armadilhas no levantamento de dados para essa pesquisa, um
empreendimento dessa natureza escaparia de nossas possibilidades.3
2

Não se trata de um fenômeno específico do Brasil. Guttsman, no seu estudo sobre as
mudanças na elite política britânica, mostra o fenômeno de integração dos parlamentares
sindicalistas eleitos pelo Partido Trabalhista: “A busca de ascensão social — escreve — tem
sido endêmica há muito e a carreira parlamentar tem sido sempre um lugar para mobilidade
social ascendente”. The British Political Elite (Nova York: Basic Books, 1963), p. 24.
3
João Carlos da Silva, contudo, trabalhando apenas com os deputados empresários da 51ª
Legislatura, efetuou um exaustivo e cuidadoso levantamento desse setor no que toca aos
recursos utilizados para a entrada na vida política. Localizou os seguintes, que reproduzo
sinteticamente: vínculos associativos com entidades de classe; atividades de direção em
associações recreativas; atividades ligadas a movimentos religiosos; atividades em meios de
comunicação de massas ou propriedade desses meios; influência em setores da classe
política que levem a nomeações para cargos de governo que sejam trunfos políticos
importantes; atividade partidária; vínculos familiares. Ver Empresários na Câmara dos
Deputados (1999-2003), dissertação de mestrado defendida na Unicamp, 2002.
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3. A proporção de empresários nas bancadas dos partidos foi tomada
como um indicador das origens sociais dos parlamentares. Considerando-se
o conjunto dos empresários, a correlação entre montante do valor de
patrimônio e a atividade empresarial é forte, o que faz desta um indicador
razoável de riqueza. Mas deve ser considerado com cuidado.
O professor João Carlos da Silva, no seu estudo sobre os
empresários, conseguiu classificar este grupo em pequenos, médios e
grandes. Os pequenos empresários, com patrimônio de até R$ 500 mil
(valores de 1997), representavam 25% dessa categoria; os médios
empresários (patrimônio de R$ 500 mil a R$ 2 milhões), representando
40%, e os grandes (patrimônio acima de R$ 2 milhões), representando 35%.
Há, pois, um bom número de pequenos empresários.
Esses dados mostram que a proporção de empresários nas bancadas
não significa que todos os deputados assim classificados devam ser
necessariamente entendidos como de classe rica. Mas sua inexistência é um
indicador forte de que os valores patrimoniais dos deputados são baixos.
No plano dos indicadores do processo de popularização, deixamos
para o fim um indicador onomástico, não mencionado antes, um pouco sui
generis, porém revelador do aumento do espaço dos políticos de origem
popular e da proporção de eleitores das classes baixas no corpo eleitoral.
Políticos, especialmente os que estão entrando na vida pública,
necessitam adotar “nomes políticos” de mais fácil memorização, tal como
os artistas e outros profissionais de campos de atividade cujo êxito depende
de serem conhecidos e reconhecidos com facilidade. Ao contrário dos
artistas ou dos militantes de partidos clandestinos e de organizações
criminosas, na maioria dos casos, não inventam novos nomes (nomes
artísticos, “nomes de guerra”, codinomes, apelidos etc.), mas levam para a
vida pública os nomes — ou apelidos, frequentemente — pelos quais eram
conhecidos num dado meio antes de serem eleitos.
A troca do nome teria um custo eleitoral que não vale a pena pagar.
Assim, utilizam na vida pública os nomes ou apelidos da vida privada pelos
quais eram chamados, procedimento que, no Brasil, fica mais fácil em razão
do intimismo e da informalidade pela qual as pessoas, políticos e
autoridades inclusive, ficam conhecidos: Getúlio, Adhemar, Juscelino. Os
sobrenomes de família são raramente usados.
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Entendemos que os designativos pelos quais os políticos preferem ser
chamados têm relação com os meios de onde vieram e com as
características sociais de suas bases políticas. Alguns nomes ou apelidos
com forte toque popular não servem para candidatos que obtêm seus votos
majoritariamente nas classes altas ou médias.
O contrário vale para os que captam votos principalmente nas
camadas populares. Uma vez que o corpo eleitoral se torna mais popular em
virtude da universalização do sufrágio, os nomes políticos, além de fácil
memorização, devem servir para aproximar o político de suas bases
eleitorais, mostrando que também pertencem ao povão, que não são grãfinos. Os apelidos adotados, ou seja, os nomes políticos, já oferecem
indicações sobre as origens sociais dos políticos e de suas bases eleitorais.
Por isso, parece-nos um indicador razoável da popularização da classe
política e do eleitorado.
A reabertura política (para fixar uma data de expansão do corpo
eleitoral) da segunda metade da década de 1980 trouxe para a vida pública
uma série de nomes adotados por políticos que, em tempos de corpo
eleitoral mais restrito, subtrairiam votos em lugar de acrescentar.
A lista pode ser encabeçada pelo apelido com que Lula ficou
conhecido na vida pública brasileira, incorporado oficialmente ao nome de
família.4 Ao exemplo do presidente pode-se acrescentar uma sequência de
“nomes políticos” que, pelo tom informal e íntimo, parecem vantajosos na
luta pelo voto. Às vezes, são apelidos que nada têm a ver com os nomes e
sobrenomes de batismo e traem as origens sociais dos candidatos; às vezes,
são simplificação dos nomes completos destinados a facilitar a
memorização. Vejamos alguns, na política nacional e na Câmara: Mão
Santa, Zeca do PT, Airton Cascavel, Carlos Batata, Chico da Princesa, Dr.
Heleno, Givaldo Carinnbão, João Grandão, Nilton Baiano, Nilton Capixaba,
Zé índio, Babá, Badu Picanço, Fernando Coruja, Luciano Leitoa, Tático, Zé
Lima, Zé Geraldo, Zé Gerardo, Zico Bronzeado.
Os diminutivos que, surgidos na vida familiar e em princípio
carinhosos, são transportados para o campo político. No informalismo da
4

Na realidade, o presidente Lula não teria alternativa, como muitos dos políticos que
mencionaremos, o que não elimina o argumento de que os nomes e apelidos adotados são
indicadores das fontes de recrutamento político.
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cultura brasileira, não desqualificam os usuários. Ao contrário. Destinam-se
a aproximar os candidatos dos eleitores, reforçar a ideia de que o político
pode ser considerado como um igual.
No caso dos diminutivos, muito usados, o primeiro exemplo é o do
ex-governador Garotinho e de sua mulher, Rosinha, a atual governadora do
Rio de Janeiro. Muitos outros, menos conhecidos, surgem de um
levantamento dos deputados federais: Juquinha, Luisinho, Dr. Rosinha,
Professor Luizinho etc. Na linha da informalidade e do intimismo, vem a
adoção, como nome político, da junção da profissão com o nome de
batismo: Dr. Heleno, Doutor Pinotti, Dra. Clair, Pastor Reinaldo, Pastor
Amarildo etc.
Na luta para a ascensão política e social, os candidatos utilizam os
meios de que dispõem. No exame dos deputados da CD e de outros da
política nacional, vê-se que os que vieram de famílias importantes, quando
os “nomes políticos” não ficam demasiadamente extensos, não deixam de
incluir os sobrenomes. Essa opção onomástica, não seria preciso dizer,
destina-se ao eleitorado, mas serve também para obter mais legitimidade e
importância entre os próprios pares.
Assim, para exemplificar, na relação dos políticos aparecem nomes
como Aécio Neves, AC M Neto, Paes Landim, Leur Lomanto, Feu Rosa e
muitos outros que, embora não exibam todo o sobrenome familiar, mostram
que, apesar da popularização, os políticos originários dos círculos
dominantes tradicionais conservaram muita influência.
É claro que a escolha dos nomes políticos que parecem mais
adequados para a carreira política não é um procedimento ilegítimo, que
desqualifique o candidato para o exercício do mandato. Como em todas as
outras atividades, as pessoas de posse de suas faculdades mentais, no
interior de uma estrutura de oportunidades, escolhem as táticas e as
estratégias que lhes parecem trazer mais vantagens, imediatas ou futuras.

Renovação e continuidade
As alterações que assinalamos na composição da CD não foram
dramáticas, não significaram perdas irreversíveis para as classes
proprietárias e empresariais. Provavelmente, seriam avaliadas de outro
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modo se não tivesse ocorrido a perda da Presidência da República que
multiplicou os efeitos da “popularização” e do avanço da esquerda na
Câmara, em particular, e no Congresso Nacional, de modo geral.
Como mostram muitos outros exemplos de democracias de massas, a
entrada de novos atores nas instâncias legislativas tem sido marcada por
dois tipos de conduta. De um lado, ações para o público externo, destinadas
a marcar uma diferença com relação às “velhas elites”, com programas de
tipo social que devem beneficiar parcelas do eleitorado mais pobre que
tendem a ser as bases de apoio eleitoral da elite ascendente. De outro lado,
ações para um público próximo, destinadas a conseguir legitimidade como
membros da elite.
Esse esforço dos recém-chegados implica a adoção de modos de
conduta que reproduzem, ou buscam reproduzir, as formas de
comportamento e o estilo de vida dos grupos de status mais elevado, dos
que estão há mais tempo no poder A conciliação entre esses dois tipos de
comportamento nem sempre é fácil porque a imitação dos mais ricos pode
não ser bem-vista pelo eleitorado de classe baixa e também provocar
reações contrárias em facções mais “ideológicas” do próprio partido.
Apesar disso, ou seja, do empenho de se caracterizar como “algo
novo”, com propostas diferentes, o exemplo de todos os países que
presenciaram a ascensão parlamentar de políticos originários do
sindicalismo, de grupos étnicos ou religiosos e de outros setores
relativamente marginais, mostrou que os recém-chegados quase sempre
acabaram por desempenhar um papel de moderação ante as pressões de
movimentos radicais que vêm de fora do sistema político institucional.
Em larga medida, esse “efeito moderador” deriva do fato de os
recém-chegados terem passado a fazer parte do sistema de poder,
responsáveis em maior ou menor medida pela conservação das instituições
nas quais eles tanto se esforçaram para entrar e agora precisam defender.
Ocorre que todos que chegam à vida parlamentar encontram uma
instituição em funcionamento, com regras formais e informais estabelecidas
há muito tempo que não são fáceis de alterar por meios democráticos, quer
dizer, sem o apoio de “movimentos de massas” externos aos órgãos
representativos. Por isso, a tendência que depois de certo tempo se impõe
aos novatos é de assimilação e de reprodução dos costumes e valores “da
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casa”. As características das velhas elites tendem a modelar as novas, o que
dificulta mudanças radicais.
Nas análises anteriores, as alterações de natureza social na parcela da
classe política representada na CD foram entendidas principalmente como
decorrência de fatores eleitorais: aumento do número de deputados do PT e
do PCdoB, e também dos deputados ligados às igrejas pentecostais.
Essas mudanças no corpo parlamentar poderiam ser entendidas como
resultado de transformações na sociedade, parcialmente externas ao sistema
político, como o descompasso entre a extensão da incorporação política, de
um lado, e a incorporação social, de outro; ou, como escreveu Huntington
há certo tempo,5 baixos níveis de institucionalização política e elevados
níveis de participação, questões que, para serem desenvolvidas,
implicariam outra pesquisa.
Mas o que acontece nos órgãos legislativos não segue mecanicamente as
mudanças na estrutura da sociedade, mesmo porque seus reflexos no campo
político são variados e contraditórios. O jogo político, como se sabe, tem sua
própria lógica, e as mudanças nesse campo vêm sempre de outros fatores
políticos. Para afetar o sistema político, as mudanças na sociedade têm de
passar por um campo de forças políticas que as interpretam e transformam em
instrumento de luta. Por isso, como vários autores já acentuaram, a política
carrega um componente de incerteza que torna difícil as previsões.
No caso da CD, a popularização, embora seja um fenômeno mais antigo,
esteve agora correlacionada aos resultados eleitorais favoráveis à esquerda. Por
isso, não estão excluídas alterações na distribuição de forças partidárias na CD
num prazo de tempo relativamente curto, isto é, sem que nenhuma mudança
significativa de natureza estrutural tenha ocorrido na economia e na sociedade.
Com essas observações em mente, o prognóstico que nos parece mais
provável é que, apesar das flutuações partidárias que possam acontecer, as
classes médias de escolaridade elevada devem ampliar sua presença na
política brasileira por meio de portas de entrada de natureza diversa. Ao
longo de algumas eleições, provavelmente se verá a consolidação de uma
classe de políticos profissionais difundidos por todos os partidos. Mas
5

Samuel P. Huntington, El Orden Político en las Sociedades en Cambio (Buenos Aires:
Paidos, 1972).
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sempre, diante da massificação da política brasileira, algumas portinholas
devem existir para as camadas populares.
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