
ESTUDO
Estudo discute a representatividade dos parlamentares, a partir
de dados comparativos do desempenho eleitoral nas regiões de
origem e naquelas onde são votados, analisa a relação partido-
representação e traça um perfil do cidadão que se torna deputado
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Recentemente, a Revista do Legislativo' publicou artigo em que se analisa a composição
do atual Legislativo mineiro, fato que nos estimulou a fazer análise semelhante em uma
perspectiva comparativa. Este artigo tem como base empírica as informações coletadas pela
Assembléia Legislativa  do Estado de Minas Gerais junto aos deputados e que são periodica-
mente - a cada legislatura - publicadas nos Perfis Parlamentares', editados pela própria
Assembléia. Referem-se, assim, a todos os deputados estaduais eleitos a partir de 1982, 
perfazendo um total de 309 parlamentares, sendo 78 da legislatura 1983/86 e 77 em cada uma
das legislaturas subseqüentes (1987/90; 1991/94; e 1 995/98).

1. Distribuição espacial da re-
presentação política

A tabela 1 relaciona a macrorregião
de origem (nascimento) do deputado
com a população e o eleitorado de cada
região. Observa-se, em primeiro lu-
gar, que os percentuais relativos à
participação da população e do eleito-
rado de cada região são bastante pró-
ximas e que, ao longo do tempo, ten-
dem a se aproximar ainda mais. A

diferença entre eles - quando maior -
situa-se em torno de apenas 1% (em
1982).

Já o recrutamento político dos de-
putados (representação) por
macrorregião oscila bastante de elei-
ção para eleição. Se tomarmos as três
macrorregiões mais populosas (1 -
Metalúrgica e Campos das Vertentes;
II - Zona da Mata; e III - Sul), verifica-
se que cerca de 64% dos deputados
eleitos em 1982 nasceram nessas regi-

ões. Esse índice, no entanto, declina
progressivamente ao longo do tempo,
caindo para 62%, 60% e, finalmente,
52% em 1994.  Não se pode apontar
para uma estratégia partidária de di-
versificação regional na composição
das listas partidárias, até porque o
resultado final depende das opções
feitas pelo eleitorado; mas essa diversi-
ficação - não intencional - torna mais
representativa a composição da As-
sembléia.
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Tabela 1
Representação Política em Minas por Macronegião e por Legislatura

Legislatura	1982	 1986	 1990	 1994

Macio

11

111

IV

•1

vil
"iii

Rep

24,40%

20,50%

19,20%

7,70%

10,30%

2,60%

2.60%

6,40%

Pop

32,60%

12,20%

15,5(1%

8,70%

4,90%

9,00%

6,00%

11,10%

Eleit

32,80%

13.60%

16,00%

9,70%

5,50%

730%
4.20%

10,90%

Rep

23,40%

16,90%

20.80%

14,30%

3,90%

2,60%

3,90%

6.50%

Pop	Elelt

33,40% 34,30%

12,00% 13,00%

15,5O% 15,80%

8,80% 9,10%

4,80% 5,10%

9,00% 7,90%

5,90% 4,80%

1040% 10,00%

Rep
22,10%

20,80%

16,90%

11,70%

6,50%

1.30%

3,90%

10,40%

	

Pop	Eteit

34,40% 34,20%

11,80% 12.70%

15,40% 15,80%

	

8,80%	9,10%

4,70% 5,10%

	

9,100/o	8,10%

	

5.80°/o	5,00%

10,00% 10100%

Rep

24,70%

14,30%

13.00%

9,10%

6,50%

7,80%

5.20%

9,10%

Pop	Eleit

34,90% 34,50%

11.70% 1230%
15,50% 15,70%

8.90% 9,30%

4.60% 5,00%

9,10% 8,30%
5,70% 5,20%

9,50% 9,70%

Outros Estados	5,10%	 6,50%	 6,50%	 10,40%

Sem Inforniaç6es 1,30%	 1.30%

TOTAL	 78	13747699	6736151	77 14561462 7968963	77 15490466 9482569	77	16347249 19559739

Fonte: Perfis Parlanicniares publicados pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 1983. 1987, 1991. 1995, TRE-MG,
Fundação João Pinheiro

Nota
Macrorregiões: 1

II
II'
Iv
V
VI
VII
VIII

Metalúrgica e Campo das Vertentes
Zona da Mata
Sul de Minas
Triângulo e Alto Paranaiba
Alto São Francisco
Noroeste
Jequitinhonha
Rio Doce

A representação política
no Estado, segundo a
origem dos deputados
(capital, interior e outros
estados), é maior no
interior do que na capital,
como era de se esperar,
guardando
proporcionalidade corri o
contingente de eleitores.
No entanto, o número de
deputados nascidos na
capital vem aumentando
gradativamente, o mesmo
acontecendo com os
nascidos em outros
estados (Tabela 2).

Tabela 2
Distribuição dos Deputados por Origem e por Legislatura

	83186	87190
	91194	95198

Capital
	7.70%	9.10%

	
11.70?/	13.00%	(32)

Interior	8720%	84.40%
	81.80%	76.60%	(255)

	Outros Estados 5,10%	650%	6.50%	10.40%	(22)

Total	 78	77	77	77	(309)

Fonte: Perfis Parlamentares; Assembléia Legislativa de Minas Gerais: 1983, 1987.
1991 e 1995
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Tabela 3
Distribuição dos Deputados pela Origem e por Partidos

Partido	Capital	interior Outros Estados

PMDB1) li

PDS

IFL

PT

PTB

PDT

PSDB

PP

l'L

PRN

1 'RS

PMN

PSI)

1 .60

5
15,60%

3

6
18,80%

o",0%.

2
6,30%

10°

3,10%

3,10%

3 II)"

2
6.30%

0.3

105
1 .20

37

14,50%
23

1"

16

6,30%
15

3.00°

12
4,70%

13
S. 100()

8
3,10%

lo
00,

2,00%
4

1.00°
1

0.40%

()	(116)
27.30°c.

2	(44)
9,10%

6	(32)

2	(24)
9.10%

(17)

1	(15)
4.50%

1	(15)
1.500

2	(11)
9.10%

(10)

2	(8)
9.10%

(5)

(3)

(2)

PDC	 1
	

(1)
0,40%

lI'R	 (1)
II -4)

PPS	 1
	

(1)
0,40%

PSH	 (1)
.10°

PTR	 1	 (1)
0.40%

(1)

Sem informações	 (1)
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2. Expansão do multipar-
tidarismo e composição da
Assembléia Legislativa

Uma série de decisões legais, a
partir da reimplantação do
multipartidarismo no Brasil,
juntamente com a legalização dos
partidos de esquerda, o
desaparecimento do instituto da
fidelidade partidária, a prevalência de
interesses políticos regionais, a
incompatibilidade entre líderes
Políticos regionais e, de maneira geral,
a flexibilidade para o surgimento de
novos partidos -, contribuíram para o
crescimento progressivo do número de
legendas com representação política no
âmbito estadual.

Apesar disso, o PMDB, o PDS e
o PFL elegeram, ao longo do período
em análise, 64% dos 309 deputados:
o primeiro elegeu 116 (40% do total),
e o PDS e o PFL, juntos, 76 (24%
do total). Tal resultado aponta para a
sobrevida do antigo sistema
bipartidário, pelo menos, como
veremos, nas primeiras eleições dos
anos 80, refletindo também a forte
organização desses partidos no plano
municipal, sobretudo no interior
(Tabela 3).

Ao longo das quatro legislaturas
aqui analisadas, 19 partidos se fize-
ram representar no Legislativo, de
forma bastante desigual, pois apenas
9 elegeram um mínimo de 10 depu-
tados (Tabela 3). Se considerarmos
apenas os maiores partidos (15 ou
mais representantes no total de 309),
observa-se que eles tendem a recrutar
seus quadros tanto no interior quanto
na capital, excetuando-se o PT, com
percentagem mais elevada na capital,
e o PMDB, com representação mai-
or no interior.

Os 192 deputados dos três maio-
Fonte: Idem tabela 2
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1

1

1

1

1.90%

100.0%
1.90° o

100.0° o
1.90°-o

100.0%
4,00° o

100,0° o
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res partidos - PMDB, PDS e PFL -
originam-se, se considerarmos sua ci-
dade natal, de todas as macrorregiões
do Estado, porém há diferenças sen-

síveis na força relativa dos partidos por
região.

O PMDB, por exemplo, elege sua
maior representação (tabela 4) nas

seguintes regiões em ordem decrescen-
te: Jequitinhonha, Sul, Triângulo e
Alto Paranaíba (acima de 40%). Já o
PDS faz boa parte de sua bancada

Tabela 4
Distribuição dos Deputados por Macronegião de Origem e por Pai-tido

Macrorregiões

Partidos	1	II	lii	IV	V	 Vi	Vil	Viii Outros Estados	Sem hitr.rn.	Tola!

PMDB	34.20 11	35.70°o	44.40°o	42.40°o	28.600o	27.300o 50.110°o	-40,00°o	27.30°o	100°c,

	

21.60°o	17.20%	20.70%	12.1(1%	5.20%	260%	5.20%	8.60%	5.2000	1.70%	116

PDS	9.6000	28.60%	11.10%	12.10%	14.300o	9.10% 16.70o	12.000u	9.1000

	

15.90%	36.40%	13.600v	9.10%	6.80°o	2.30%	4.50%	6.80°o	4.50!o	 44

PFI.	9.60°n	10.70%	9.30%	6.10%	23.8000	9.10%	 27.30%

	

21.900	18.809,0	15,60%	6,30%	15.60%	3.10%	 18.80°o	 32

P1	13,70%	3.60%	 9.10%	4.80%	9.10%	 20.00%	9.100,0

	

41.70°o	8.30%	 12.5090	4.20°-o	4.2090	 20.80%	8.30°o	 24

PTB	5.50%	1.80°o	13.0090	9.10%	4,80%	 8.30%

	

23.50%	5,900/6	41.20%	17.60o	5.90%	 5.90%	 17

P1)T	8,20%	5.40°-o	3,70%	3.00%	 18.20°o	 4.50°v

	

40,000 0	20.00°-o	13,30°-o	6,70%	 13.30%	 6.70%	 15

PSDB	4.10°o	3.6090	5,6090	 19.00°'0	 16.700o	 4.50°o

	

20.00°o	13.30%	20.00°0	 26.70°o	 13.30°o	 6.700o	 15

1°F	1140°o	5.40%	 6.10%	 18.20%	8.30%	 9.100,1

	

9,10°o	27.30%	 18.200o	 18.20°-o	9. 10%	 18.20°-o	 11

P1.	4.10%	3.60%	 20.00%

	

30.00%	20.00%	 50.009.	 10

PRN	1.40°o	 3.70%	6.10%	 4.0000	9.1000

	

12.50%	 25.00%	25.00%	 12.50%	25,0000	 8

PRS	1.400o	 3.700n	6.10%

	

20.00'.	 40.00°c	40.00'.	 5

PMN	2.71)°o	 9.10°o

	

66.70"o	 33.30°-o	 3

PSD	2.700

	

100.0°o	
2

PDC

PPR

PPs

I'SB

P1R

	

	 1.80%
100,0°-o

pV	It°DIsxIk.

Sem 1.nfonn.	 4.80%
1100.01:

r0TAL	73	56	54	33	21	11	12	25	 22	2	(309
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6,50%
8

10.40°Ã

6,50%
2

2.60%

1.30°4

1.30°/o

11
14.30%

3
3.90%

1.30°/o
2

2.60%

1.30%

1.30%

130%

1.30%

(11)

(10)

(8)

(5)

(3)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
1.30°4
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na Zona da Mata, no

	

Jequitinhonha e no Alto São Fran-	 Tabela 5
cisco (acima de 10%). O PFL. no Distribuição dos Deputados por Partido e por Legislatura
Alto São Francisco e na Zona da

	

Mata. O PT tem maior força nas	 Legislatura
regiões do Rio Doce, Metalúrgica

	

e Campos das Vertentes (acima de	Partido	83/86	87/90	91/94	95198

10%).	 PMDB	40	 42	21	 13	(116)

	Quanto aos partidos menores	 51.300/o	54.50%	27.300%	16.90%

	(menos de 20 deputados, no total,	PDS	 37	 4	3	 (44)
47.40%	5.20%	3.900/1)

	nas quatro legislaturas), a densida-	PFL	 16	6	 10	(32)
	de de suas representações não per-	 20.80%	7.800%	13.00%
	mite identificar as macrorregiões	PT	 1	 5	10	 8	(24)

	mais fortes, até porque eles se es-	 1.30%	6.50%	13.000/0	10.40%

	tabeleceram sobretudo a partir da	PTB	 3	 4	 10	(17)
3.90%	5.20%	13.00%

	legislatura de 1991 a 1994, no	PDT	 5	3	 7	 (15)
	período pós-constituinte (à exceção	 6.50%	3.90°4,	9.10%

	Na primeira legislatura	PSDB	 7	 8	(15)
9.10%	10.400/o

multi partidária, Minas Gerais
contou com apenas três partidos,
o PMDB, o PDS e o PT, este PPLS
tendo	eleito	um	único

	

representante. Na segunda	11

	legislatura, o número cresceu para	PRS
sete; na terceira, para 13; e,

	

finalmente, na atual legislatura 14	PMN

partidos se fizeram representar.

	

Tais números sempre foram	PSD

	menores do que o de partidos com	PDC
representação na Câmara dos

	

Deputados, respectivamente 5, 12,	PPR

22 e 18 (Tabela 5).
PPS

O crescimento do número de

	

partidos se fez acompanhar da	PSB
redução da força relativa das

	

maiores agremiações, quer por	PTR

processo de cisão (PFL e PSDB pv
surgiram de dissidências no PDS

	

e no PMDB, respectivamente),	Sem informações
quer por adesão a novas legendas
(transferência de parlamentares de

	

partidos antigos para os novos). O	Fonte: ldcni
enfraquecimento partidário foi
agudo no PMDB e no PDS. A
oscilação na força dos demais
partidos se fez sentir não só em

e	o
2.60%
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Tabela 6
índice de Fragmentação de Rae na Câmara dos Deputados e na

Assembléia Legislativa por Legislatura

83	 87	 90/91*	 95

	

ronte:

s Deputados5	0,73	 0,70	 0,92	 0,93

	

 Legislativa	0,76	 0,74	 0,92	 0,94

A JÚNIOR, Olavo Brasil de. Democracia e instituições políticas no Brasil dos anos 80. São Paulo: Loyola.
-127; Perfis Parlamentares; Assembléia Legislativa de Minas Gerais; 1983. 1987. 1991, 1995
islatura de 91, havia um deputado sem partido, portanto. este não foi considerado no cálculo do índice.

da Câmara dos Deputados se referem a 1990 e os da Assembléia Legislativa, a 1991.

Tabela 7
Distribuição dos Deputados por Tamanho do Partido e por Origem

Tamanho do Partido	Capital	Interior	Outros Estados

Micro	 21,90%	5,90%	 9,10%	(24)

Pequeno	 12,50%	16,90%	 18,20%	(51)

Médio	 50,00%	35.70%	 45,50%	(117)

Grande	 15,605c	41,20%	27,30%	(116)

Sem Informação	 0.40%	 (1)

TOTAL	 32	255	 22	(309)
Fonte: Idem tabela 2
Nota

Tamanho do Partido	Micro	Pequeno	Médio	Grande

Representação	Até 3%	de 3,1 a 5%	de 5.1 a 30%	30,1% ou mais

	

PDC	PDT	 PDS	PMDB

	

PMN	 PI-	 PFL

	

PRN	PSDB	 PT

	

PRS	 PP	 PTB
PTR
PPR
PPs
PSB
PSD
Pv
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virtude de mudanças na preferência
eleitoral - que, de resto, afeta todos
os partidos -, mas também pela troca
de legenda dos deputados.

Não se pode dizer que, atualmente,
haja grandes partidos na Assembléia:
a maior bancada, a do PMDB, detém
apenas cerca de 17% das cadeiras.
Trata-se de uma Assembléia bastante
fragmentada partidariamente,
predominando as agremiações de
porte médio e pequeno. A Casa
apresenta, inclusive, maior
fragmentação do que a Câmara dos
Deputados, exceto em uma legislatura,
na qual o índice de fragmentação de
Rae4 (Tabela 6) é o mesmo.

Esse quadro de dispersão partidária
explica, em parte, a organização de
blocos partidários na Assembléia,
como forma de dar sustentação política
ao Executivo, prática anterior à aliança
PSDB-PFL-PTB, que prevaleceu na
última eleição presidencial e em vários
estados brasileiros.

A dispersão partidária evidencia-se
igualmente ao se analisar a composição
por tamanho do partido e por cidade
de origem do legislador (Tabela 7).
São de origem predominantemente da
capital do Estado os deputados dos
micropartidos e dos de porte médio; e
são do interior, em sua maior parte,
os deputados dos partidos pequenos
e grandes. E de registrar que dez dos
19 partidos que tiveram representação
na Assembléia ocuparam apenas até
3% das cadeiras.

A legislatura atual mostra um
decréscimo na participação relativa
dos micro e grandes partidos e um
crescimento dos de porte pequeno e
médio (grupos intermediários). Os
grandes partidos tiveram sua presença
no Legislativo bastante reduzida: de
51 % para cerca de 17% das cadeiras
(Tabela 8).

Micro

Pequeno

Médio

Grande
Sem Informação

TOTAL

Esse processo - de progressiva frag-
mentação - não se explica por mudan-
ças súbitas na legislação (exceto pelo
desaparecimento do voto vinculado,
que prevaleceu apenas em 1982) e
menos ainda por alterações drásticas
na preferência do eleitorado. Explica-
se, de um lado, pelo processo de cria-
ção, no plano das elites políticas, de
novas siglas e pela constante troca de
partido por parte dos políticos. E, de
outro lado, pelo desapreço dessa mes-
ma elite e do próprio eleitorado pelo
partido, enquanto forma mobilizadora
e organizadora de representação polí-
tica. O que tem orientado a escolha
do representante, sobretudo em elei-
ções legislativas, não é o significado
político da legenda do candidato, mas
- na melhor das hipóteses - seus atri-
butos pessoais tais como percebidos
pelo eleitor. Com freqüência assusta-
dora, os motivos da escolha do repre-
sentante não podem sequer ser identi-
ficados: revelam decisões de última
hora e que bem poderiam ser atribuí-
das ao acaso, à sorte.

3. Ideologia atribuída aos parti-
dos

Em pesquisa realizada no Rio de
Janeiro antes das eleições de 1982 6  e
em outra junto a especialistas' (pro-
fessores universitários), tratou-se de
verificar como o eleitorado em geral e
um segmento da elite intelectual em
particular classificariam os partidos
quanto a sua posição no espectro ide-
ológico. Com base nos resultados -
que parecem confirmar o senso comum
-, os partidos foram classificados em
três grandes blocos: esquerda, centro
e direita. A análise que se segue pro-
cura essa dimensão no Legislativo
mineiro.

A Tabela 9 indica - como seria de
esperar - que as posições ideológicas
não se distribuem igualmente pelo ter-
ritório mineiro, considerando-se a ori-
gem do deputado. Assim, a capital
revela com mais nitidez a polarização
ideológica do que o interior do Esta-
do: 21% dos parlamentares dos parti-
dos de esquerda são de Belo Horizon-

Tabela 8

Distribuição dos Deputados por Tamanho do Partido e por Legislatura

Legislatura

Tamanho do Partido 1 83/86	87/90	91/94	95/98

	

22,10%	9,10%	(24)

	

9,10%	19,50%	37,70%	(51)

	

48,70%	36.40% 29.90%	36,40%	(117)

	

51,30%	54.50%	27.30%	16,90%	(116)

	

1.30%
	

(1)

	

78	77	77	77 (309)

Fonte: Idem
Nota: Tamanho do Partido: ver tabela 7
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te, assim como 40% dos filiados a
partidos de direita. Por outro lado,
57% dos deputados dos partidos de
centro têm como origem as cidades do
interior. Tais dados são mais signifi-
cativos se lembrarmos que os deputa-
dos de esquerda representam apenas
8% do total; os de centro, 53%; e os
de direita, 37%.

A dimensão ideológica do ponto de
vista longitudinal, ou seja, de uma
legislatura para outra, permite-nos di-
zer que ocorreu um crescimento siste-
mático da representação dos partidos
de esquerda, acompanhado do enfra-

quecimento da representação dos par-
tidos de direita e da oscilação da força
relativa dos partidos de centro. Con-
siderando-se o surgimento de novos
partidos ao longo do período e a troca
de legendas, tais dados não refletem,
necessariamente, o realinhamento ide-
ológico do eleitorado - exceto, talvez,
a consolidação da esquerda, em face
da legalização de seus partidos; refle-
tem, antes de tudo, um processo de
acomodação das elites, diante da oferta
variável de partidos, movida sobretu-
do por razões de ordem política regio-
nal e local, orientadas por princípios

de convivência (ou de incompatibili-
dade) e de lideranças políticas fortes,
que determinam a localização partidá-
ria do grupo político sob sua orienta-
ção (Tabela 10).

4. A origem profissional dos de-
putados

A política, como profissão, possui
certamente um elemento elitista e
elitizante. Elitista, no sentido de que
seus quadros provêm, em sua esma-
gadora maioria, de outros segmentos
de elite; com freqüência, do
empresariado, da intelectualidade e,
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embora em menor proporção, de lide-
ranças sindicais, patronais e de movi-	 Tabela 10
mentos sociais. Elitizante, na medida Distribuição dos Deputados por Ideologia Partidária e por Legislatura
em que, ao recrutar profissionais dos
segmentos mais baixos da estrutura	 Legislatura
social, a política transforma-os em lí-
deres e, como tais, em parte integran- Ideologia Partidária	83/86	87/90	91/94	95/98
te da elite. Esquerda	 1,30%	6,50% 13.00% 14,30%	(27)

Nesse sentido, a ocupação princi-
Centro	 51,30% 64.90% 48.10% 50,60% (166)pal de origem do deputado revela al-

guns aspectos interessantes da compo- Direita	 47,40%	28,60% 37,70% 35,10% (115)
sição do Legislativo mineiro, sobretu-
do se analisada em conexão com a ide- 

Sem Informação	 1 .30%	 (1)

ologia atribuída ao partido político e, TOTAL	 78	77	77	77 (309)
até mesmo, com o tamanho do parti- Fonte: Idem
do. Se não, vejamos. Nota - Ideologia Partidária: ver tabela 9A maioria dos representantes (253 
deputados, isto é, 82% do total de
309) tem como profissão de origem o especializadas, que, teoricamente, profissional do Legislativo mineiro,
grupo 1, que se compõe de profissões constituem o grupo IV. Trata-se, por- apontando para uma ligeira redução
de maior prestígio e que geram maior tanto, de uma composição profissio- de parlamentares pertencentes ao gru-
renda; apenas 38 e dez deputados, res- nal elitizada, sem correspondência po profissional 1, em favor dos gru-
pectivamente, pertencem aos grupos com a estrutura ocupacional prevale- pos II e III.
II e III. Observa-se a total ausência cente no País. A mesma tabela, no	Embora o número de deputados

de pessoas de profissões não entanto, indica a "democratização" mineiros dos grupos profissionais II e
III seja reduzido, observa-se que os

partidos de esquerda (com 27
deputados no total) possuem
uma representação profissional
menos concentrada do que os
de centro e de direita. Isso nos
permite inferir que a probabi-
lidade de um parlamentar per-
tencer ao grupo profissional 1
aumenta na medida em que se
move, no espectro ideológico,
da esquerda para a direita:
44%, 83% e 89%, respectiva-
mente (Tabela 12). Igualmen-
te, a participação relativa dos
grupos II e III decresce no
mesmo sentido. Pode-se dizer,
assim, que os partidos de es-
ciue r d a , do ponto de vista

cupacional, encontram-se
mais próximos da estrutura



95/98
77,90%
18,20%

1,30%
2,60%

77

(253)
(38)
(10)

(8)
(309)
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ocupacional brasileira do que os de-
mais.

5. Aspectos gerais do Legislativo
mineiro

A Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais engloba, é claro, represen-
tantes nascidos em todas as
macrorregiões do Estado. Porém, a
força relativa dessas macrorregiões em
função de sua representação é desigual
e varia a cada pleito, evidenciando uma

realidade que ocorre também em ou-
tras Assembléias Legislativas: há re-
giões que, do ponto de vista
populacional, estão sobre-representa-
das, e outras sub-representadas.

Nas quatro legislaturas em análise,
19 partidos compuseram o Legislativo
mineiro. A cada eleição, o número dos
partidos que se fizeram representar
vem aumentando significativamente,
passando de 3, em 1982, para 14, no
último pleito.

Apesar de ter ocorrido uma con-
centração de cadeiras em três parti-
dos - PMDB, PDS e PFL - (64%
do total), essas siglas têm perdido re-
presentação para outras, em função do
surgimento de novos partidos e devi-
do ao processo de cisão partidária.
Não ocorre, atualmente, na Assem-
bléia a presença de grandes partidos.
A maior representação é a do PMDB,
que detém apenas 17% do total. Nes-
se sentido, a Casa encontra-se parti-

Tabela 11
Distribuição dos Deputados por Categoria Profissional e por Legislatura

Legislatura

	

87/90	91/94

	

87,00%	79.20%

	

6,50%	13,00%

	

3.90%	3,90%

	

2.60%	3,90%

	

77	77

Grupos
Profissionais	83/86
Grupo 1	83,30%
Grupo II	11,50%
Grupo III	3,80%
Sem inform.	1,30%
Total
	

78
Fonte: Idem
Nota
Categoria Profissional:

Grupo 1
Proprietários e altos cargos
Profissionais liberais e técnicos de nível superior

Grupo II
Cargos médios de supervisão, direção, inspeção e administração
Técnicos de nível intermediário
Ocupações não-manuais de rotina

Grupo III
Ocupações manuais especializadas
Ocupações manuais não especializadas, auxiliares e aprendizes de ocu
pações manuais especializadas
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rigom:

clariarnente ,f,ragmerttada.(' Ia	i .C&^ .	-
No"NO que se retere a composição ide-

ológica, constata-se que, apesar de ter
havido um crescimento significativo da
representação dos partidos de esquer-
da, permanece forte a concentração
nos de centro e direita.

As profissões de origem dos depu-
tados estaduais mineiros são bastante
diversificadas. E importante ressaltar
que, apesar disso, predominam os
advogados e médicos (37% e 12,3%
do total, respectivamente). Como se
observou, há uma forte participação
de parlamentares cuja profissão origi-
nal é, sobretudo, do grupo 1 (proprie-
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tários, ocupantes de altos cargos, pro-
fissionais liberais e técnicos de nível
superior), com 82% do total de depu-
tados, e do grupo II (ocupantes de
cargos médios de supervisão, direção,
inspeção e administração; técnicos de
nível intermediário; ocupações não-
manuais de rotina), com 12% dos
deputados.

A maior parte, qiando chega à
Assembléia, não tem experiência pré-
via na administração pública estadual
ou municipal (primeiro e segundo es-
calões) nem em sindicatos patronais
ou de trabalhadores. Apenas 81 tive-
ram experiência na administração pú-

blica, nove em sindicatos patronais e
25 em sindicatos de trabalhadores. No
que se refere a experiência anterior em
associações não-sindicais (tais como
associações esportivas, socioculturais,
profissionais, religiosas, entre outras),
118 haviam participado de pelo me-
nos uma entidade.

Quanto à idade dos deputados mi-
neiros, constata-se que as alterações
ocorridas ao longo das quatro últimas
legislaturas não são significativas. A
média de idade é praticamente a mes-
ma em todas elas (47,6 em 1983/86;
46,4 em 1987/90; 48,8 em 1991/94;
e 48,9 anos em 1995/98).

Tabela 12
Distribuição dos Deputados por Categoria Profissional e por Ideologia Partidária

Ideologia Partidária

Grupos Profissionais	Esquerda	Centro	Direita	Sem Informação

Grupo 1	 44,40%	83.10%	89.60%

Grupo II	 37,0017c	12,00%	6,10%

Grupo III	 18,50%	1.80%	1,70%

Sem Informação	 3,00%	2,60%

TOTAL
	

27	166	115

Fonte: Idem
Nota 1 - Categoria Profissional: ver tabela 11
2 - Ideologia Partidária: ver tabela 9

(253)

	100%	(38)
(10)

(8)

	

1	(309)
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