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Resumo: Os processos de seleção dos membros que virão a integrar as elites 

políticas exigem mecanismos de análise diferenciados daqueles que são 

utilizados para a observação da composição das elites já constituídas. Para 

muitos estudiosos é preciso atentar às diferenças que existem entre os estudos 

de “recrutamento político” e as avaliações sobre elites políticas em geral, 

principalmente aquelas que buscam estabelecer um perfil dos indivíduos que 

saem vitoriosos das disputas eleitorais. Os estudos de recrutamento devem 

compreender todos os mecanismos de filtragem presente na seleção das elites 

políticas, incluindo a observação das características dos sujeitos que 

constituem a organização dos partidos políticos e se responsabilizam por seus 

processos internos, como também daqueles que buscam se candidatar e dos 

que, efetivamente, conseguem ser lançados como candidatos. A proposta do 

presente estudo visa discutir as diferentes interpretações existentes acerca da 

temática de recrutamento e seleção de candidatos políticos a partir de uma 

abordagem teórica, verificando proximidades e afastamentos entre o 

pensamento dos principais autores que versam sobre a mesma. 

Palavras-chave: Partidos Políticos; Recrutamento político; Seleção de elites;  

Apresentação 

Os partidos políticos são instituições fundamentais para o funcionamento 

das democracias modernas. Apesar dos distanciamentos existentes entre as 

diversas correntes da teoria democrática, uma de suas características comuns 

é o reconhecimento das organizações partidárias como elemento de enorme 

relevância no que condiz aos processos da representação política (KATZ, 

2006). 

 Apesar disso, existem discussões correntes, especialmente acerca do 

cenário brasileiro2, que colocam em questão o funcionamento e o papel dos 

                                                           
1 Mestranda do Programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de 
Goiás. 
2  É interessante mencionar que a análise apresentada se constitui como o primeiro momento 
de uma discussão que está sendo desenvolvida com vistas à pesquisa de mestrado da autora, 
relacionada de maneira mais específica com as configurações da política brasileira. 



partidos políticos. Alguns analistas, como Mainwaring (1991), enfatizam o 

caráter personalista, centrado nas lideranças, e afirmam que tal configuração 

se desdobraria sobre estas instituições, levando-as a serem consideradas 

apenas em suas necessidades formais para ingresso na vida política. 

De maneira distinta, uma série de outros estudiosos reconhecem que, 

apesar das especificidades do caso brasileiro, os partidos ainda constituem um 

aspecto fundamental para o ordenamento político nacional, sendo capazes de 

propiciar o estabelecimento de relações de coesão e disciplina observadas não 

apenas no momento eleitoral, mas vivenciadas também no âmbito da tomada 

de decisões (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1999; BRAGA & PIMENTEL, 2011). 

Além disso, a configuração das instituições políticas brasileiras admite 

como princípio a Lei Orgânica dos Partidos Políticos número 9.504/97, que 

afirma a necessidade de que haja vínculo entre o sujeito que pretende lançar 

candidatura e uma organização partidária o que reitera o argumento. 

Sendo assim, a ideia que guia a presente discussão compactua com as 

afirmações expressas pelo segundo grupo de analistas. Tendo em vista que os 

partidos políticos são instituições que detém uma série de mecanismos 

essenciais ao exercício democrático da vivência política, serão evidenciados 

especialmente aqueles que envolvam os processos de recrutamento e seleção 

de candidatos a cargos políticos. 

Discorrer sobre a potencial influência que os partidos exercem sobre as 

questões da representatividade desde o momento de recrutamento e seleção 

de candidatos pode oferecer explicações diferenciadas sobre aspectos 

fundamentais de uma organização política de maneira geral, afinal, 

considerando uma situação na qual a formação das elites políticas passa pelos 

crivos partidários se reafirma a necessidade de analisar as formas como estes 

processos ocorrem (PERISSINOTO & MIRÍADE, 2009).  

Apesar de serem assuntos profundamente relacionados, é importante 

atentar às especificidades que a análise dos mecanismos de recrutamento e 

seleção dos indivíduos que virão a integrar as elites políticas possuem em 

relação à observação das elites já constituídas.  



Sobre essa questão, Perissinoto e Bolognesi (2009) chamam atenção 

para as diferenciações que existem entre os estudos que podem ser 

considerados propriamente como análises de “recrutamento político” e as 

avaliações que versam sobre os grupos que compõe as elites, especialmente 

aqueles que visam estabelecer um mapeamento do perfil dos indivíduos que 

saem vitoriosos das disputas eleitorais. 

De acordo com esses autores, os estudos sobre recrutamento e seleção 

de candidatos devem compreender todos os meios de filtragem presentes na 

seleção das elites políticas, incluindo a observação das instituições políticas 

relacionadas a estes processos, principalmente os partidos, e os sujeitos que 

guiam estes seus processos internos, assim como daqueles que buscam se 

candidatar e dos conseguem efetivamente ser lançados como candidatos. 

Essa interpretação se relaciona com o posicionamento político adotado 

por Pippa Norris (2006) que indica o processo de recrutamento político que 

envolve etapas e que a compreensão adequada desse fenômeno deve se 

pautar nas características específicas dos elementos que o constituem em sua 

totalidade. 

Organização partidária e constituição de elites políticas 

Fundamental para a compreensão das dinâmicas sociais, as 

modificações acerca da noção de liberdade demarcaram grandes mudanças 

nas formas de organização política. De acordo com Benjamin Constant em seu 

discurso Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos, proferido em 

1819, os Estados da Antiguidade se constituíam de uma maneira que 

possibilitava a participação ativa e direta dos cidadãos nas discussões 

políticas, de modo que a liberdade consistia então no exercício coletivo da 

soberania.  

Diferentemente, as nações modernas apresentam uma configuração 

na qual a participação direta de todos os cidadãos nas decisões soberanas se 

mostra inviável e até mesmo indesejável para muitos deles, o que se reflete em 

seu entendimento sobre a liberdade como sendo garantias dadas pelas 

instituições políticas ao usufruto das posses particulares pelos indivíduos. Não 



sendo compreendida como conveniente a todos, a participação direta 

concedeu espaço aos mecanismos de participação indireta, marcados 

principalmente pelo princípio liberal da representação política, elemento que 

possibilitou aos indivíduos sua liberação para o empreendimento da vida 

privada. 

Nesse sentido, a variação entre as noções de liberdade 

influenciaram as moldagens das instituições e das formas políticas. A visão 

democrática e a concepção liberal,inicialmente opostas e conflitantes, aos 

poucos se arranjaram e passaram a conviver na democracia liberal. De modo 

que, a premissa representativa permitiu amenizar o distanciamento conceitual 

que se produziu entre as concepções democráticas e o pensamento moderno 

liberal (HOLLANDA, 2011). 

Estes apontamentos históricos se fazem interessantes para pensar o que se 

convencionou denominar Teoria das Elites3, dado que os principais pensadores 

dessa corrente de pensamento, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto e Robert 

Michels, desdobraram sua observação e crítica à configuração da democracia 

liberal enquanto forma política. Para aqueles pensadores esta forma estaria 

pautada sobre um discurso de legitimação, porém sem propriedade de ação 

efetiva em termos democráticos. 

Michels (1982) afirma que na configuração da democracia moderna 

a participação direta da massa se torna impossível dentro do funcionamento 

político, de modo que a delegação dos poderes referentes à tomada de decisão 

a representantes se mostra cada vez mais necessária. Dessa forma, o 

representante se faria produto e não mais produtor dos anseios de seus 

representados (HOLLANDA, 2011).  

A análise de Michels (1982) aponta, ainda, que esta relação se dá 

até mesmo dentro de grupos que se considerem mais questionadores e 

afastados dos preceitos da ordem democrática, como socialistas e 

                                                           
3De acordo com a definição geral apresentada por Bobbio, Matteucci e Pasquino (2000) entende-se por 

“Teoria das Elites” as formas de pensamento fundamentalmente baseadas no princípio de que em 

qualquer forma de sociedade existem dois grupos: uma minoria capaz de deter e manusear poder, 

qualquer que seja sua natureza, e uma maioria que desse poder está privada. 



sindicalistas. Além disso, o sociólogo alemão percebe que quanto mais 

organizado se torna um grupo social, maiores os níveis de complexidade de 

suas atividades, ou seja, mais distante a realidade da massa se mostra em 

relação aos processos internos da organização. Nesse contexto, cada vez mais 

se fariam úteis os conhecimentos especializados e a presença de indivíduos 

capazes de aplicá-los. 

Divergindo da ideia expressa por Vilfredo Pareto (1984), Michels 

(1982) não concebe as diferenciações entre elites, ou oligarquias, como uma 

superioridade natural e abstratamente distribuída entre os indivíduos. Para 

Michels, as próprias diretrizes de organização, como a profissionalização, 

tornariam necessária a emergência de sujeitos dotados de domínio técnico e 

intelectual acerca de assuntos específicos. 

Nesse contexto, os partidos políticos se tornam cada vez mais 

relevantes nos processos democráticos, por possibilitarem uma relação 

representativa entre os diversos interesses dispersos em sociedade e os 

sujeitos que se propõe a representa-los. Porém, é necessário atentar ao fato de 

que ao se organizarem, até mesmo as organizações que estejam mais 

vinculadas à movimentações de origem popular estão sujeitos a algum grau de 

centralização decisória. 

A origem dos partidos políticos influencia a forma como se 

desenvolverá sua organização, assim como sua trajetória (DUVERGER, 1980; 

PANEBIANCO, 2005). Sartori (1982) afirma que a organização interna dos 

partidos políticos toma como um de seus principais objetivos a escolha de 

candidatos e formação de listas e, para isso, estas instituições se dividem em 

grupos com funções e atribuições especializadas. 

Um dos mecanismos de expressão dos critérios de organização 

partidária pode ser encontrado em seus documentos como, por exemplo, seus 

estatutos. Para alguns autores, como Michels (1982) e Panebianco (2005), 

estes elementos não expressam fatores capazes de revelar aspectos 

relevantes do funcionamento efetivo dos partidos políticos o que sustenta o 



argumento para o fato de serem elementos pouco utilizados nos estudos de 

Ciência Política. 

Hazan e Rahat (2006) chamam atenção para o fato de estes 

elementos estarem relacionados com aspectos do processo de recrutamento e 

seleção de candidatos pelos partidos. Além disso, os autores mencionam uma 

pouca expressividade de estudos relacionados a esta problemática no campo 

dos estudos políticos. 

Recrutamento e seleção de candidatos 

As dimensões organizativas dos partidos políticos, observadas por 

um viés elitista, trazem questões interessantes a serem discutidas como, por 

exemplo, se os aspectos normativos influenciam efetivamente seus 

mecanismos organizacionais e, principalmente, na forma como ocorre a 

distribuição de funções, especialmente aquelas relativas ao recrutamento e 

seleção de candidatos. 

Um aspecto interessante entre alguns estudiosos dos processos de 

recrutamento e seleção de candidatos é a indicação de distanciamentos entre 

as concepções de recrutamento político e recrutamento e seleção de 

candidaturas, apesar de mencionarem que também existem elementos de 

proximidade.  

Gallagher e Marsh (1988) ententem que são, de fato, procedimentos 

afins, porém, menos semelhantes do que podem parecer em um primeiro 

momento, pois colaboram com funções específicas dentro da estrutura intra-

partidária. 

O recrutamento partidário é tido como uma função que busca atrair 

os cidadãos para os partidos no intuito de agregar um maior número de 

adeptos, colaborando para a manutenção da própria instituição. Já o 

recrutamento e seleção de candidatos, diz respeito a um processo mais amplo, 

relacionado à formação das listas para concorrer às eleições (ÁLVARES, 

2007). 



 Norris (2006) menciona, apesar de não ser o foco de sua análise, o 

fato de que, além, dos cargos abertos à concorrência eleitoral, existem também 

aqueles que necessitam de indicação política e de relações partidárias para 

serem preenchidos e estes também constituem elementos presentes nos 

processos de recrutamento político. 

Estes processos também podem se constituir de maneira 

diferenciada de acordo com as especificidades dos partidos, os contextos em 

que estejam inseridos (HAZAN & RAHAT, 2006), independente do sistema 

eleitoral em que estejam inseridos (ÁLVARES, 2004) e, por essa razão, cada 

análise sobre a temática se torna ainda mais interessante de ser realizada, por 

revelar elementos próprios de cada situação com a qual se relacionem e, 

assim, permitir uma visão ampla e comparativa em relação às mais diversas 

instituições partidárias e para distintos cargos (PERISSINOTO & BOLOGNESI, 

2009). 

O trabalho de Bologesi (2009) fornece uma interessante perspectiva 

sobre o assunto, buscando verificar os critérios formais e também os que 

ultrapassam o universo das formalidades que envolvem os elementos de 

recrutamento e seleção de candidaturas.  No que condiz aos aspectos formais, 

o pesquisador apresenta as categorizações de Hazan e Rahat no tocante aos 

documentos estatutários como pertinentes para mensurar os graus de 

inclusividade dos partidos. 

Hazan e Rahat (2006) ainda fornecem uma possibilidade analítica 

acerca dos elementos de seleção de candidatos elaborada a partir de três 

apontamentos: estes processos se relacionam e são capazes de refletir 

aspectos da luta pelo poder que ocorrem dentro dos partidos, os partidos 

podem alterar os métodos de seleção de candidatos sem grandes desgastes e 

que alterações nestes métodos geram modificações na própria política interna 

dos partidos. 

A observação de como são estruturados os processos que objetivam 

formar as elites políticas possibilita verificar também quem são os grupos 

internos às instituições e que se tornam responsáveis por verificar quais  



indivíduos constituem os grupos considerados selecionáveis para concorrer 

aos cargos, o que acaba revelando muito sobre o funcionamento das 

organizações partidárias e, de maneira significativa, sobre a manutenção das 

relações de poder (PERISSINOTO & MIRÍADE, 2009) o que, por sua vez, 

expressa a capacidade democrática dos partidos  que integram o sistema 

político (HAZAN& RAHAT, 2006). 

A literatura existente designa os grupos responsáveis por realizar 

esta indicação de nomes para a composição de candidatos para os cargos 

elegíveis como selectorate, conceito que pode ser entendido como os agentes 

e instâncias partidárias que realizam a seleção dos nomes que comporão as 

listas (HAZAN & RAHAT, 2006). De acordo com Bolognesi (2009), essas 

atribuições geralmente são operadas pelos quadros que constituem as 

lideranças partidárias e a alta burocracia destas organizações. 

Esta configuração é percebida como uma das mais frequentes, 

porém, é interessante mencionar que existem possibilidades de que a seleção 

ocorra de maneiras mais abertas e inclusivas a partir de ordenamentos que 

possibilitam maior liberdade para que os indivíduos sejam lançados como 

candidatos e, assim, exista uma maior possibilidade de que os eleitores se 

tornem elegíveis (ÁLVARES, 2007; HAZAN & RAHAT, 2006; PERISSINOTO & 

BOLOGNESI, 2009;) 

Além disso, é interessante perceber que as análises de tais 

mecanismos envolvem diversos aspectos como: quem é selecionado, a quem 

cabe selecionar e de que maneira ocorre a seleção (NORRIS, 2006). A partir 

destes elementos a função de recrutar e selecionar candidatos políticos se 

evidencia como um dos mais relevantes aspectos das instituições partidárias 

nas democracias contemporâneas. 

Como Sartori (1982) indica os partidos políticos, apresentam 

características de grande impacto tanto na manutenção das suas relações 

internas de poder, assim como nas possibilidades de influenciar a composição 

dos governos efetivamente eleitos, fornecendo os candidatos que irão compor 

suas elites. 
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