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AS LIDERANÇAS PARLAMENTARES NA CÂMARA DE DEPUTADOS APÓS A REFORMA 
PARTIDÁRIA DE 1979.Cristiane Regert Silva, André M. dos Santos (Departamento de Ciência 
Política,IFCH,UFRGS). 

Depois de um período marcado pelo autoritarismo do regime militar que através do sistema bipartidário só reconhecia 
oficialmente duas posições ARENA e o MDB, a política brasileira retorna através da Reforma de 1979 ao sistema pluripartidário. 
Retoma-se então, a possibilidade de participação na cena política brasileira de novas forças políticas e também daquelas que 
foram sufocadas pelo regime. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo observar como se deu esta mudança dentro da 
Câmara com relação às suas lideranças. Isso é feito, através da análise do perfil e da trajetória dos deputados que passaram a 
ocupar cargos de liderança neste importante momento da política brasileira. Este trabalho, está inserido em um projeto de 
pesquisa maior que trata da trajetória e do perfil dos deputados federais desde 1946 até os dias de hoje, enfocando a trajetória 
interna destes deputados nas diferentes funções de liderança da Câmara dos Deputados. A análise foi baseada em três Legislaturas 
(1979,1983 e 1987). Três postos de liderança da Câmara são utilizados na pesquisa: a Mesa Diretora, Liderança Partidária e 
Comissões Permanentes. Neste último foram selecionamos quatro comissões: 1)Constituição e Justiça, 2) Finanças e Tributação, 
3)Trabalho, Administração e Serviço Público e 4)Educação e Cultura. Embora a retomada ao sistema pluripartidário tenha 
proporcionado a ampliação do número de partidos com representação no legislativo federal, as primeiras análises sobre este 
período não sugerem mudanças significativas no que se refere a uma distribuição dos cargos de liderança entre os novos partidos. 
Percebe-se mais, um gradativo aumento na renovação dessas lideranças, que traz consigo uma diversificação no perfil dos 
deputados que as ocupam, e uma queda no que se refere a uma longa trajetória política anterior. (CNPq-PIBIC/UFRGS) 
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