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QUEM SÃO OS NOSSOS 
DIRIGENTES?

Já estamos acostumados a ler na imprensa todos os 
detalhes e pormenores das mais diversas falca-

truas cometidas pelos nossos políticos, em qualquer 
escalão do governo que eles se posicionam.

Mas, o que sabemos realmente sobre eles?
Os nossos senadores são homens brancos, com curso superior (Direito é o 

mais comum) e investigados pela justiça! É o que revela uma análise feita pela 
BBC Brasil, que inclui dados como sexo, formação e número de mandatos dos 81 
senadores. O levantamento descobriu ainda que a maioria dos parlamentares têm 
longa carreira política, com passagens por Câmara e cargos no Executivo, e que 
vários pertencem a “clãs” familiares.

Nada surpreendente, porém mais da metade responde a acusações como 
improbidade administrativa e corrupção passiva em tribunais, segundo a ONG 
Transparência Brasil.

A grande maioria da Câmara dos Deputados é formada por homens brancos. No 
Senado, não é diferente. Dos 81 senadores, 64 são homens brancos, seis são homens 
negros e 11 são mulheres (sendo uma delas negra). Os números contrastam com a 
realidade da sociedade brasileira: de acordo com os dados mais recentes do IBGE, 
54% da população é negra e 51% são mulheres.

Três em cada dez são formados em Direito e, entre os 81 senadores que votaram 
o impeachment, 47 deles (58%) têm ocorrências na justiça ou em Tribunais de Contas 
por suspeitas ou acusações, que vão de improbidade administrativa (em sua maioria) 
a corrupção passiva, passando por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, 
segundo levantamento do projeto Excelências, da ONG Transparência Brasil.

Apesar de 65% dos senadores estarem em seu primeiro mandato, a maioria 
deles tem longa carreira política - ou já foram deputados por mais de uma vez ou 
exerceram cargos importantes no Executivo, como o de governador. Dados da 
Transparência Brasil mostram que 60% dos senadores têm parentes na política, 
mais do que os deputados (49%). As famílias acumulam poderes econômicos e de 
comunicação, detendo meios de informação.

Quase 30% do Senado é ruralista. A informação é do Projeto Excelências, da 
Transparência Brasil. A bancada é uma das maiores na Casa, ao lado do grupo 
formado por concessionários de rádio e TV (23,5%). A bancada dos sindicalistas é 
a terceira, mas fica afastada das duas primeiras, com 11%.

Mais de 13% dos senadores chegaram ao cargo sem receber voto. As eleições 
para o Senado Federal são majoritárias, ou seja, só são eleitos os senadores que 
recebem a maioria dos votos diretos, enquanto na Câmara as eleições são propor-
cionais e candidatos menos votados têm chance de ocuparem as cadeiras por conta 
do quociente eleitoral.

Ainda assim, é possível chegar ao Senado sem receber voto algum, por causa do 
sistema de suplência. Quando se elege um senador, o suplente é eleito junto. Muitos 
suplentes que compõem a chapa dos senadores são financiadores das campanhas 
ou familiares (esposa, filho, neto, etc.). Em oito anos de mandato, é muito comum 
o senador eleito deixar o posto para ocupar outro cargo - às vezes no governo 
federal, como ministro, às vezes em um governo estadual ou municipal. Com isso, 
o suplente (que, em geral, não é conhecido pelo eleitorado) acaba assumindo a 
cadeira em seu lugar. Por exemplo, dos 54 senadores que foram eleitos em 
2010 para um mandato que teria oito anos, 20 acabaram deixando suas 
funções temporariamente em 2014 para concorrer a eleições 
em outros cargos - para governador, principalmente. 
Atualmente, existem 11 suplentes - o equivalente 
a 13,5% do Senado - ocupando as vagas de 
senadores eleitos pelo voto.

Por isso, é normal ter chegado ao ponto 
que o país chegou!

Boa leitura, se ainda tiver estômago! 
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