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Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise da evolução da formação profissional dos
deputados federais dos três principais partidos do sistema político brasileiro - PT, MDB e
PSDB, cada um posicionado em diferentes espaços do espectro político ideológico. Para
tanto é analisado o título universitário (ou técnico) obtido pelos deputados eleitos por esses
partidos nas eleições de 1990 (primeira legislatura após a completa redemocratização do
país), e de 2014 (atual legislatura). A formação acadêmica ou técnica obtida nem sempre
reflete a ocupação efetivamente desempenhada por um deputado no momento da eleição, a
mensuração dessa variável exige menos decisões ad hoc do pesquisador e permite uma
aproximação ao perfil da representação partidária. Os trabalhos sobre perfil dos
representantes políticos no Brasil, em geral, centram as análises em uma única legislatura,
sendo poucos os que fazem uma análise ao longo do tempo das características dos
legisladores. Após um quarto de século de experiência democrática contínua, a análise da
evolução do perfil dos representantes políticos dos principais partidos do país se faz
relevante e oportuna. As fontes para a coleta dos dados utilizada são: Tribunal Superior
Eleitoral, Câmara dos Deputados, Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, da Fundação
Getúlio Vargas, e páginas pessoais dos deputados. Os resultados da pesquisa mostram um
alto nível de escolaridade entre os deputados pesquisados, possuindo a maioria absoluta
deles o curso em nível superior, existe ainda um aumento desse nível de escolaridade
quando comparamos com os deputados que tomaram posse em fevereiro de 2015, 40%
destes possuem uma pós-graduação. É grande o percentual de parlamentares formados nas
áreas para as profissões liberais mais tradicionais do universo político, que são as
formações em direito (principalmente), engenharias e medicina. No caso específico do
Partido dos Trabalhadores é alto o percentual de deputados com formações para as
profissões vinculadas ao magistério e a representação dos deputados sem uma formação
também é significativa.
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