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Resumo: 

A pesquisa investiga a geração de vantagens ao detentor de mandato e o efeito acumulativo 

destas vantagens sobre a longevidade de carreiras parlamentares. A temática se enquadra no 

que se convencionou denominar de visão institucionalista, uma vez que se pretende analisar 

as carreiras parlamentares dentro do quadro político institucional vigente. As vertentes do 

institucionalismo sociológico e da escolha racional, assim como premissas da escola 

behaviorista, serão inicialmente utilizadas como base para explicação do conjunto de decisões 

que cada parlamentar toma, ou não, levando-o a ter uma carreira mais longeva ou mais curta. 

Da mesma sorte, o conceito de campo, capital político, poder simbólico, na maneira utilizada 

pela sociologia francesa nos parecem inicialmente úteis para a construção de premissas e 

hipóteses de trabalho. Contudo, são os incentivos e reforços institucionais a principal variável 

que supomos gerar vantagens acumulativas hábeis a possibilitar carreiras políticas mais 

duradouras.  

 

1. OBJETIVOS  

 

Gerais: Analisar o efeito que recursos institucionais exercem sobre a possibilidade de 

reeleição do parlamentar. 

Específicos: 

 

1) Construir modelo estatístico de análise de carreiras parlamentares 

2) Construir banco de dados com todos os deputados eleitos a partir de 1988, com ênfase 

em número de legislaturas, suplência ou titularidade, cargos ocupados no Legislativo e 

Executivo, volume de doações para campanha recebido, eleições intercorrentes para 

cargos no Executivo. 
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3) Verificar as características comuns intra e intergrupos dos parlamentares mais 

longevos. 

4) Criar e testar variáveis explicativas da longevidade de carreiras políticas. 

 

2. METODOLOGIA  

 

A pesquisa será de natureza notadamente quantitativa, utilizando-se de 

modelos estatísticos de análise de sobrevivência e suas derivações. Conterá, como subsídio, 

elementos de pesquisa bibliográfica, exploratória, documental, descritiva. A etapa 

exploratória e documental buscará delimitar o objeto de estudo, consubstanciada no 

levantamento e construção de banco de dados acerca de mandados parlamentares dos 

deputados federais quanto a número de legislaturas, desempenho de funções de confiança ou 

cargos eletivos no Eletivos no Executivo, raízes familiares políticas, arrecadação por 

legislatura para a campanha eleitoral, entre outros campos.  

Do levantamento bibliográfico, principalmente dos estudos de carreiras 

políticas nos Estados Unidos da América – EUA, serão extraídos elementos teóricos para, em 

base comparativa, para construção das primeiras hipóteses. Após a parte descritiva do corpus 

de análise e da adaptação inicial de variáveis aplicadas aos estudos dos parlamentares 

americanos,  lançar-se-á mão de  modelo estatístico robusto de análise de sobrevivência, já 

aplicado para o estudo de duração de carreiras de atletas de alta performance, que prediz que 

o profissional mais longevo, ou mais bem sucedido, tem sempre probabilidade maior de 

auferir melhores postos ou benefícios em razão de sua longevidade, logo, aumentando sua 

chance de continuar sua carreira e de ser ainda mais bem sucedido. 

O corpus de análise inicial será composto de todos os parlamentares que ocuparam, ao menos 

um dia, uma cadeira na Câmara dos Deputados Federais a partir da 49ª Legislatura, ou seja, a 

primeira legislatura da nova ordem constitucional vigente. Após a montagem e geração de 

primeiros resultados do banco de dados correspondente ao corpus inicial, buscar-se-á, 

progressivamente e de acordo com a disponibilidade de dados nos arquivos do Legislativo, 

estender a análise para o Senado Federal e para as demais legislaturas do período republicano.  

 

 

 

3. CRONOGRAMA 
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Ano de 2016 Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reunião de pesquisa          
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Ano de 2017 
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Revisão bibliográfica            

Coleta, tabulação e extrapolação de dados 
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Apresentação de resultados em seminários 
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Produção de artigos            

Relatório final            
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4. QUADRO TEÓRICO INICIAL E CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO 

“Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em 

abundância; mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á 

tirado”                   
Evangelho de São Mateus, 25:29 

Carreiras políticas têm sido objeto de análise da ciência política desde o início dos estudos no 

campo da Ciência Política, ao ponto de já se poder apontar correntes clássicas de abordagem. 

Nos Estados Unidos, onde a tradição de estudos do Legislativo e dos atores políticos é mais 

forte, encontramos a primeira dessas correntes, calcada no que se denomina ambição política 

progressiva, que mostra que a carreira política avança por estágios, seguindo passo a passo 

entre posições de representação política desde o nível mais local até a câmara federal, em 

escala hierarquizada. O salto entre esses “níveis” exigiria que os interesses e ambições do 

parlamentar fossem progressivamente sendo transformados. O resultado fundamental nesse 

campo de análise política é o de que a dinâmica do mandato, refletindo os interesses, 

objetivos e ambições do parlamentar, guardaria forte vínculo com a trajetória de sua carreira 

(Schlesinger, 1966). A questão dos incentivos como força motriz do avanço da carreira 

política também é o mote dos estudos de (Cox e McCubbins, 1993), na obra Legislative 

Leviathan que demonstra que ocupar cargos dentro do Legislativo depende diretamente do 

tempo de mandato parlamentar e da posição que ocupava no cargo imediatamente anterior.  

David Mayhew (1974), analisando a trajetória e agenda dos parlamentares no Congresso dos 

EUA, já afirmava que os parlamentares no exercício do mandato tinham como principal 

objetivo sua própria reeleição e que, para tanto, desde o primeiro dia de seu mandato, eles 

mobilizariam os recursos institucionais disponíveis na casa legislativa e o apontariam na 

direção de seu desejo de reeleição, o que os ambicionistas denominam de ambição estática. 

Há autores, a exemplo de Richard Fenno (1973), consideravam a possibilidade de que outros 

incentivos mobilizassem a agenda parlamentar tais como as disputas pelo poder na casa 

legislativa e a sua influência sobre o Executivo, ainda que considerassem a reeleição como 

ponto central do exercício do mandato. 

Outras análises inspiradas na “teoria da ambição progressiva” de Schlesinger propuseram 

modelos de análise e identificação de padrões de carreira política partindo de pressupostos 

assemelhados daqueles citados acima (Rhode, 1979; Abramson, Aldrich, & Rohde, 1987; 

Brace, 1984, 1985; Fox & Lawless, 2005; Maestas et al, 2006).  
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Embora ainda escassas na literatura, as análises sobre padrões de carreira política em outros 

países de sistema federativo mostram fenômenos diversos daqueles comumente vistos nas 

análises focadas no legislativo dos EUA. Barrie & Gibbins (1989), por exemplo, ao 

analisarem padrões de carreira política no Canadá, encontraram, no lugar da carreira vertical e 

hierarquizada estadunidense resutante da ambição progressiva dos políticos, um padrão de 

carreira bifurcada: alguns escolhem atuar no nível de governo local enquanto outros se 

dedicam aos postos do nível federal de governo.  

Para o caso brasileiro, Samuels (2003) analisou os padrões de carreira de políticos brasileiros, 

concluindo que as ambições dos congressistas estão fortemente orientadas para as disputas 

políticas de nível local. Os interesses e objetivos demonstrados ao longo do exercício dos 

mandatos, além da reeleição, contemplam também a disputa ou manutenção de hegemonia 

política nos níveis subnacionais. Pegurier (2009) e Maluf (2010) seguem a linha da ambição 

progressiva e demonstram que o início de carreiras políticas geralmente se dá no nível local. 

Leoni, Pereira e Rennó focam nos custos da reeleição como fator determinante considerado 

por cada parlamentar ao se optar por modelos de ambição progressiva ou estática (Leoni, 

Pereira, Rennó, 2003). Por fim, tanto André Marenco quanto Flávia Birolli e Luís Miguel 

apontam características sociais, individuais ou partidárias como determinantes do 

recrutamento político e de possibilidade de construção de carreiras  

 

Todos os estudos acima servirão de base para a construção de variáveis explicativas do 

fenômeno de longevidade de carreiras políticas. Porém, nenhum deles se utilizou de modelo 

de análise de sobrevivência e nem estes estudos ou qualquer outro se apoderaram das 

premissas do modelo de vantagens acumulativas para acompanhamento e análise de carreiras 

parlamentares no Brasil. Neste ponto, reside a importância e contribuição do presente projeto 

para o campo, que de forma pioneira propõe a utilização de variante dos modelos de análise 

de sobrevivência proposta por Petersen e colaboradores (2011) para análise de longevidade de 

carreiras em profissões competitivas, como esportistas e cientistas. O modelo consiste em 

observação do fenômeno de acumulação de vantagens competitivas que conferem capacidade 

progressiva para o sucesso de indivíduos que já progrediram em rodadas anteriores de 

competição, sendo essa a hipótese de pesquisa. 
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