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Min is te rial elite and po lit i cal par ties
in Ital ian dem o cratic tran si tion

Goffredo Adinolfi

O ob je ti vo des te ar ti go é ana li sar as re la ções en tre par ti dos po lí ti cos e
eli tes mi nis te ri a is numa tran si ção de mo crá ti ca, como foi a ita li a na en tre 1943 e
1948. Os re sulta dos apre sen ta dos ins cre vem-se num tra ba lho mais am plo de
aná li se das eli tes po lí ti cas ita li a nas no período que vai de 1921 – data das pri me i -
ras ele i ções re a li zadas com um sis te ma ele i to ral pro por ci o nal e com su frá gio
uni ver sal – até a con so li da ção da de mo cra cia a par tir das ele i ções de 1953. Par -
tin do da ques tão re la ti va aos mo de los de re cru ta men to e às di fe renças em re la ção
ao pe río do fas cis ta an te ri or, a aná li se será de sen vol vi da le van do em con si de ra ção 
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so bre tu do três ver ten tes: par ti dos, tran si ção e eli tes. Esta úl ti ma, to da via, será
pre do mi nan te, sen do nos so ob je ti vo com pre en der o per fil so ci al e po lí ti co de
quem, em 1943, teve que re co lher o leme da con du ção do país. É por fim opor tu -
no su bli nhar que este ar ti go sur ge das ques tões de i xa das sem res pos ta por um
tra ba lho an te ri or (Adi nol fi, 2007) que ana li sa va de for ma mais ge né ri ca as eli tes
mi nis te ri a is ita li a nas.

Transição e elites na Itália (1943-1948)

Ha ve rá ne ces si da de de mais um es tu do so bre eli tes, tran si ções, par ti dos
e sis te mas po lí ti cos? A li te ra tu ra rela ti va a esses te mas é de fato bas tan te am pla,
ao pas so que é mais re du zi da a que põe no cen tro da sua abor da gem a re la ção en -
tre ins ti tu i ções e mu dan ças das elites po lí ti cas, ain da que, como lem bra Pip pa
Nor ris, “as ins ti tu i ções [te nham] um pa pel fun da men tal no com por ta men to dos
ato res po lí ti cos” (Pip pa Nor ris, 1997: 191). A te má ti ca das eli tes, cen tral na nos -
sa in ves ti ga ção, é mais de sen vol vi da no tra ba lho fun da men tal de Linz e Ste pan
(2005), cen tra do nas ques tões so bre quem co me ça as tran si ções e por que a an ti ga 
eli te não foi ca paz de co me çar os pro ces sos de tran si ção. Mor li no (2003), por seu
lado, con cen tra-se nas mo da li da des de le gi ti ma ção da nova eli te, num con tex to
onde não hou ve ele i ções, e sa li en ta a ques tão que se tor na rá cen tral no de sen vol -
vi men to do sis te ma político ita li a no, a sa ber: como se fir mou a an co ra gem dos
par ti dos na so ci e da de ci vil ita li a na num con tex to, o de 1943, em que a hi pó te se
de mo crá ti ca es ta va lon ge de ser a mais con sen su al?

Nancy Bermeo tam bém sus ten ta que a in ves ti ga ção de ve ria pro cu rar
per ce ber me lhor a re la ção en tre mu dan ça de re gi me e mu dan ça de eli te: “na re a -
li da de, nós, en quan to ci en tis tas po lí ti cos, te mos es ta do pre o cu pa dos com o que
as eli tes fa zem, mas te mos dis pen sa do pou co tem po a es tu dar quem são es sas eli -
tes” (Ber meo, 2006: 232). Será opor tu no, por tan to, con ti nu ar no ca mi nho tri lha -
do por Ro bert Put nam quan do, em seu cé le bre tra ba lho de 1976, lem bra va que
“as mu dan ças nas eli tes políti cas pro por ci o nam um di agnósti co fun da men tal
das prin ci pa is on das da his tó ria” (Put nam, 1976: 52). Andrés Ma la mud sa li en ta
ain da a ne ces si da de de novas abor da gens e, no seu últi mo tra ba lho (2008), ana li -
sa os vá ri os contras tes na li te ra tu ra re la ti va às tran si ções, pro cu ran do re al çar a
fal ta de con sen so en tre os es pe ci a lis tas e de sen vol ven do seu dis cur so a par tir de
um dos tex tos clás si cos so bre a “tran si to lo gia”: Tran si ti on from aut ho ri ta ri an rule
(O’Don nell, Schmit ter e Whi te he ad: 1986). 

A li te ra tu ra so bre o caso ita li a no pa re ce me re cer es pe ci al aten ção e al gu -
mas “pre ca u ções”, já que, pa ra do xal men te, é ao mes mo tem po a mais an ti ga e a
mais in com ple ta. Os tra ba lhos de Ma u ri zio Cot ta (1979, 2000, 2006), por exem -
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plo, de i xam sem res pos ta uma ques tão fun da men tal: quem são as eli tes au to ri tá -
ri as? Nor mal men te, a ques tão dos par ti dos na tran si ção ita li a na é des pa cha da
com al gu ma pres sa, o que faz com que o pe río do an te ri or às pri me i ras ele i ções
políti cas de 18 de abril 1948 ain da re pre sen te, com res pe i to a este as sun to, um es -
pa ço aber to.

Periodização

O pe río do que é aqui ob je to de aná li se ins cre ve-se en tre dois mo men tos
mar can tes para a his tó ria política ita li a na: 25 de julho 1943, data da apro va ção da 
mo ção de des con fi an ça do Grande Con se lho do Fas cis mo con tra Be ni to Mus so -
li ni – a que se se guiu a for ma ção de um novo go ver no li de rado pelo ge ne ral Pi e -
tro Ba do glio – e 23 de maio 1948, dia em que o últi mo go ver no de tran sição, de
Alci de de Gas pe ri (o quar to), deu lu gar ao pri me i ro go ver no cons ti tu ci o nal, sem -
pre che fi a do por Alci de de Gas pe ri (o quin to).

Entre essas duas da tas te mos nove go ver nos, sen do que a vi gên cia de
cada um (de du ra ção sem pre bas tan te cur ta) aca ba por ca rac te ri zar um pe río do
es pe cí fi co no pro ces so de tran si ção:

1) 25 de julho de 1943 – 18 de junho de 1944: dois go vernos mi li ta res do
gene ral Pi e tro Ba do glio, du ran te os qua is a hi pó te se de uma re es tru tu ra ção do
re gi me fas cis ta em tor no da sua ala mais mo nár qui ca fra cas sa diante da in ca pa ci -
da de do gover no de en fren tar as con seqüên ci as da der ro ta mi li tar (Per fet ti,
2005).

2) 18 de junho de 1944 – 21 de junho de 1945: dois go ver nos de Iva noe
Bo no mi. As duas da tas re pre sen tam, res pec ti va men te, a li bertação1 de Roma e a
li ber ta ção do país, ou, se qui ser mos, o fim da Se gun da Gu er ra Mun di al na Eu ro -
pa. O sis te ma po lí ti co ita li a no, nes sa al tu ra, des car ta a hi pó te se de um re gi me au -
to ri tá rio e pro cu ra re cu pe rar as eli tes do pe río do fi nal do re gi me li be ral
(1870-1925), no qual Bonomi fora um vulto de primeira importância.

3) 21 de ju nho de 1945 – 10 de de zem bro de 1945: go ver no li de ra do por
Fer ruc cio Par ri. Tra ta-se do go ver no mais pro gres sis ta de todo o pe río do, pois
Par ri, lí der do Par ti to d’Azi o ne (Par ti do de Ação, PdA), um dos lí de res da luta de
re sis tên cia ita li a na, era o sím bo lo de um país que que ria pro mo ver uma pro fun -
da mu dan ça nas suas es tru tu ras den tro de um qua dro de li ne a do pe las de mo cra -
ci as li be ra is. O PdA ti nha suas ra í zes no pen sa men to do Ris sor gi men to ita li a no
do sé cu lo XIX, e suas idéias representavam sobretudo a burguesia progressista.

4) 10 de de zem bro de 1945 – 2 de fe ve re i ro de 1947: três go ver nos de
Uni da de Na ci o nal li de ra dos por Alci de de Gas pe ri. Nes ses dois anos se cons trói
o novo sis te ma po lí ti co ita li a no: o re fe ren do de 2 de ju nho 1946 trans for ma a Itá -
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lia numa Re pú bli ca, en quan to, no mes mo dia, é tam bém ele i ta a Assem bléia
Cons ti tu in te, sen do já nes se mo men to evi den te a re le van te ma i o ria da De mo cra -
zia Cris ti a na (De mo cra cia Cris tã, DC) e, no cam po das es quer das, o subs tan ci al
equi lí brio en tre so ci a lis tas e co mu nis tas. 

5) 31 de maio de 1947 – 23 de maio de 1948: úl ti mo go ver no do pe río do
de tran si ção, De Gas pe ri IV, já for te men te mar ca do pelo cli ma de se pa ra ção en tre 
mun do oci den tal e pa í ses do re a lis mo so ci a lis ta. Com efe i to, o Par ti to Co mu nis ta
Ita li a no (Par ti do Co mu nis ta Ita li a no, PCI) de i xa de es tar den tro da co li ga ção go -
ver na men tal, na qual nun ca mais po de rá in gres sar. As ele i ções de 18 de abril
1948 con fir mam, mais uma vez, o pa pel fun da men tal da DC, mas tam bém o pa -
pel de prin ci pal opo si tor do PCI, o que tor na ria o sis te ma ita li a no um bi po la ris -
mo im per fe i to (Gal li), pois era in con ce bí vel que um par ti do “anti-sis te ma” (Sar -
to ri, 1982) pu des se as su mir a res pon sa bi li da de de for mar um go ver no.

Epílogo-prólogo: as elites ministeriais, primeiras conclusões

Foi só a par tir de 8 de se tem bro 1943 que os par ti dos pu de ram vol tar a se
re u nir, e só a par tir de abril de 1944 que se pôde cons ti tu ir um go ver no in te i ra -
men te po lí ti co, o de Iva noe Bo no mi. Co me ça en tão a fase dos go ver nos dos Co -
mi ta ti di Li be ra zi o ne Na zi o na le (Co mi tês de Li ber ta ção Na ci o nal, CLN), que vai
du rar até maio de 1947, pe río do du ran te o qual é pre ci so re cons tru ir as ins ti tu i -
ções do país. As ele i ções re a li za das a 2 de ju nho de 1946 para a Assem bléia Cons -
ti tu in te e, con jun ta men te, o re fe ren do Re pú bli ca/Mo nar quia cons ti tu em um
mo men to de vi ra da fun da men tal na vida po lí ti ca ita li a na. O sis te ma mo nár qui -
co é pre te ri do em be ne fí cio do sis te ma re pu bli ca no, ao mes mo tem po que é de li -
ne a da a real for ça dos par ti dos, o que leva, con se qüen te men te, à de fi ni ção dos
no vos equilíbrios.

Os re sul ta dos de um tra ba lho an te ri or so bre as eli tes mi nis te ri a is du ran -
te a tran si ção (Adi nol fi, 2007) – do qual, como ace na mos, este ar ti go re pre sen ta a
con ti nu a ção ide al – fo ram que, mu i to em bo ra os mi nis tros des se pe río do ti ves -
sem, em sua gran de ma i o ria, um pas sa do po lí ti co no pe río do li be ral e fi zes sem
par te da mes ma ge ra ção dos mi nis tros do pe río do fas cis ta, pou cos de les ti nham
sido re cru ta dos para car gos exe cu ti vos nos go ver nos que an te ce de ram a ins ta la -
ção do re gi me fas cis ta. 

A mar car uma cer ta con ti nu i da de com o re gi me li be ral, e, ao mes mo
tem po, uma des con ti nu i da de com o re gi me fas cis ta, é pos sí vel de fi nir qua tro
gran des va riá ve is: o au men to da taxa de por ta do res de di plo ma su pe ri or; o au -
men to da re pre sen ta ção de pro fes so res uni ver si tá ri os; o fim da par ti ci pa ção de
mi li ta res e a gran de re pre sen ta ção de mi nis tros com um pas sa do profissional na
advocacia ou com uma licenciatura em direito. 
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Em ter mos de con ti nu i da de com o fas cis mo e de des con ti nu i da de com
o re gi me li be ral, te mos a pro fis si o na li za ção da po lí ti ca, que se tor na cada vez
ma i or. Nes se sen ti do, evi den cia-se que to dos os par ti dos pas sam a as su mir um
mo de lo de re cru ta men to de mi nis tros que co me ça por ter nos di ri gen tes par ti dá -
ri os seu gru po de ele i ção, o qual se con ver te, com a cri a ção da Assem bléia Cons ti -
tu in te, no gru po dos de pu ta dos (par la men ta ri za ção do sis te ma po lí ti co).

Ao lon go dos cin co anos es tu da dos, afir ma-se as sim a pro fis si o na li za ção
da po lí ti ca. O re cru ta men to é fe i to den tro dos par ti dos de mas sa for te men te es -
tru tu ra dos de cima para ba i xo, pri me i ro en tre os di ri gen tes, de po is nas Câ ma ras
(nes se caso a Con sul ta Na ci o nal e a Assem bléia Cons ti tu in te). Os par ti dos de no -
tá ve is per dem uma guer ra que ti nha fi ca do aber ta no mo men to do gol pe de Esta -
do de 1926, quan do o go ver no fas cis ta pro i biu a ati vi da de de to dos os par ti dos
po lí ti cos exis ten tes, ex ce to o Par ti to Na zi o na le Fas cis ta (Partido Nacional
Fascista, PNF).

Essa tra je tó ria ver ti cal, que ca rac te ri za a cons tru ção da de mo cra cia, é
evi den te na per cen ta gem de mi nis tros que eram de pu ta dos à Assem bléia Cons ti -
tu in te, que no sé ti mo e no oi ta vo go ver no atin ge 100%. Nos so es tu do an te ri or ti -
nha to da via de i xa do aber ta uma ques tão, qual seja, se as li nhas ge ra is do mo de lo
de re cru ta men to po di am ser apli ca das da mes ma for ma a to dos os par ti dos, ou,
ao con trá rio, se cada um deles declinava esse padrão segundo suas próprias
exigências.

Os partidos

Escre ver sig ni fi ca tam bém es co lher, en tre mu i tas, uma es tru tu ra que pa -
re ça sa tis fa zer mais que ou tras as exi gên ci as de cla re za e com pre en si bi li da de do
dis cur so. Aqui, de ci di mos ana li sar as va riá ve is por par ti do e, em cada par ti do,
ana li sar três di men sões: a ide o ló gi ca, a do peso no Exe cu ti vo e a do per fil so ci al
dos mi nis tros per ten cen tes ao par ti do. Por fim, ten ta re mos for ne cer uma sín te se
con clu si va das prin ci pa is li nhas que emer gi ram des te es tu do. Em re la ção à es -
tru tu ra do ar ti go, de ci di mos abor dar em pri me i ro lu gar – tra tan do-se de um es -
tu do es pe cí fi co so bre as eli tes mi nis te ri a is – os par ti dos que fizeram parte das
coligações governamentais, e só em segundo os partidos que tiveram mais
representatividade.

A idéia ini ci al é que, num re gi me in ci pi en te, se as sis te a um pro ces so de
for te oli gar qui za ção par ti dá ria. De fato, os par ti dos não eram ain da le gi ti ma dos
por ele i ções e mu i to me nos por uma rede ar ti cu la da de mi li tan tes. Nes se con tex -
to, os par ti dos do pe río do (1943-1948) exis tem so men te no pró prio nú cleo di ri -
gen te em tor no do qual se cons tro em as eli tes mi nis te ri a is, par la men ta res e par ti -
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dá ri as. Ten ta re mos, as sim, ana li sar como os di fe ren tes “mo de los de par ti do” se
re fle tem em di fe ren tes mo de los de re cru ta mento (Panebianco, 1984).

Tal como é evi den ci a do no grá fi co 1, os par ti dos po lí ti cos de sem pe nham 
um pa pel fun da men tal na es co lha dos mi nis tros so men te a par tir do se gun do go -
ver no Ba do glio (abril de 1944), mas é so bre tu do a par tir do ter ce i ro go ver no da
tran si ção (Bo no mi, ju nho de 1944) que os mi nis tros não fi li a dos a par ti dos de i -
xam de ter qual quer pa pel na vida po lí ti ca do país, tan to que na lin gua gem jor na -
lís ti ca o ter mo par ti to cra cia virá a subs ti tu ir de mo cra cia.

GRÁFICO 1
Cli va gem en tre mi nis tros fi li a dos a par ti dos e não fi li a dos a par ti dos

Dada a evi den te cli va gem en tre a re a li da de do país e sua eli te po lí ti ca, o
grau de re pre sen ta ção so ci o ló gi ca não é ob je to do nos so tra ba lho. Per ce ber quem 
go ver na e como se che ga a go ver nar, se gun do o nos so pon to de vis ta, sig ni fi ca so -
bre tu do ana li sar os per fis dos mi nis tros por par ti do e ve ri fi car as di fe ren ças nas
mo da li da des de re cru ta men to.

Os par ti dos que go ver na ram essa fase fo ram oito. Antes de mais nada te -
mos a De mo cra cia Cris tã, que é de lon ge o par ti do com o ma i or peso, ten do
25,4% dos mi nis té ri os dis tri bu í dos em to dos os nove di fe ren tes governos. De-
pois vem o Par ti to So ci a lis ta di Uni tà Pro le tá ria (Par ti do So ci a lis ta de Uni da de
Pro le tá ria, PSIUP), com 12,70% dos mi nis té ri os e par ti ci pa ção em oito dos nove
go ver nos en tão cons ti tu í dos, sen do a ex ce ção o pri me i ro go ver no de Ba do glio. O
PCI, por seu lado, está pre sen te em sete dos nove go ver nos, não es tan do re pre -
sen ta do no pri me i ro go ver no de  Ba do glio, nem no quar to go ver no de De Gas pe -
ri, com uma per cen ta gem de 11,11% dos mi nis té ri os. O Par ti to Li be ra le Ita li a no
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(Par ti do Li be ral Ita li a no, PLI) tam bém tem um cer to peso, com 10,58% dos mi -
nis té ri os e uma par ti ci pa ção em oito go ver nos, fi can do fora do ter ce i ro go ver no
de De Gas pe ri. Encon tra mos de po is o PdA, o Par ti to del la De mo cra zia del La vo ro
(Par ti do da De mo cra cia do Tra ba lho, DdL), o PNF e, por fim, o Par ti to Re pub bli -
ca no Ita li a no (Partido Republicano Italiano, PRI) que teve, nessa fase, um papel
muito marginal e portanto não será aqui objeto de análise. 

Dez são as va riá ve is em tor no das qua is ten ta re mos re cons tru ir a eli te
po lí ti ca ita li a na, sen do pos sí vel re su mi-las em três gran des ca te gorias: 

1) Re le vân cia go ver na men tal: peso dos par ti dos no go ver no em ter mos
de pas tas, im por tân cia des sa pre sen ça com res pe i to ao re le vo dessas pastas;

2) Pas sa do po lí ti co dos mi nis tros: ati vi da de po lí ti ca no re gi me li be ral,
ati tu de di an te do fas cis mo e car go exer ci do an tes da no me a ção, no período da
ditadura;

3) Da dos bi o grá fi cos: lu gar e data de nas ci men to, for ma ção e pro fis são.

QUADRO 1

Peso dos par ti dos po lí ti cos nos di fe ren tes mi nis té ri os (%)

  PCI   DC   PS  PdA  DL   PL PNF  PRI  SF*    %

Badoglio I    —   3,57   —   —    — 17,86 21,43   — 57,14 100

Badoglio II 10,53   5,26 15,79 15,79    — 15,79    —   — 36,84 100

Bonomi I   9,09 13,64 31,82 18,18   4,55 13,64    —   —   9,09 100

Bonomi II 21,05 15,79 21,05 — 15,79 10,53    —   — 15,79 100

Parri 14,29 19,05 19,05 23,81   9,52   9,52    —   —   4,76 100

De Gasperi I 15,00 25,00 15,00 10,00 10,00 10,00    —   5,00 10,00 100

De Gasperi II 20,00 50,00 20,00    —    —   5,00    —   5,00    — 100

De Gasperi III 18,75 43,75 18,75   6,25   6,25    —    —   —   6,25 100

De Gasperi IV   — 60,87 13,04   4,35    —   8,70    —   8,70   4,35 100

* Sem filiação

Partito Nazionale Fascista (PNF)

Send o im pos sí vel re cons tru ir os pas sos do PNF ao lon go dos cer ca de 20
anos de di ta du ra, o que im por ta su bli nhar aqui é que, após a apro va ção da mo ção
de des con fi an ça a Be ni to Mus so li ni pelo Gran de Con se lho do Fas cis mo (en tre
24 e 25 de ju lho de 1943), o qua dro po lí ti co era ain da mu i to flu i do. A no me a ção
do ge ne ral Pi e tro Ba do glio, mi li tar pró xi mo da co roa mas tam bém fi gu ra de re le -
vo no re gi me fas cis ta, não foi, de ma ne i ra al gu ma, um pri me i ro pas so no sen ti do 
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da de mo cra cia, pois a ques tão fun da men tal não era aca bar com a di ta du ra, e sim
en con trar uma for ma de sair de uma guer ra que já es ta va per di da, com os exér ci -
tos ini mi gos en tran do pelo sul do país e, por tan to, de re mo ver o prin ci pal obs tá -
cu lo ao ar mis tí cio, que era o pró prio Duce.

 QUADRO 2
Peso dos par ti dos po lí ti cos no go ver no, nú me ro de mi nis té ri os e nú me ro de mi nis tros

     Ministérios    %         Ministros    %

PCI               21 11,11                   6   6,25

DC               48 25,40                 21 21,88

PSIUP               24 12,70                 12 12,50

PdA               16   8,47                 10 10,42

DL               16   8,47                   4   4,17

PL               20 10,58                 14 14,58

PNF                 7   3,70                   6   6,25

PRI                 4   2,12                   3   3,13

Sem filiação               33 17,46                 20 20,83

Total             189  100                 96   100

A pre sen ça de mi nis tros com pas sa do no re gi me fas cis ta li mi tou-se, po -
rém, ao pri me i ro go ver no Ba do glio (ju lho de 1943 – fe ve re i ro de 1944, qua dro 1),
e foi tam bém nes se ano que o pro je to de uma re com po si ção do re gi me fas cis ta em 
tor no dos hi e rar cas mais pró xi mos da mo nar quia fra cas sou. Mas o peso dos mi -
nis tros fas cis tas den tro do pri me i ro go ver no que se se guiu à di ta du ra foi for te, e o 
pró prio pre si den te do Con se lho, Ba do glio, ain da que não fos se um fas cis ta tout
court, ti nha sido che fe das for ças ar ma das du ran te o fas cis mo até 1941, quan do a
en tra da da Itá lia na guer ra, ao lado da Ale ma nha e con tra a Ingla ter ra e a Fran ça,
o afas tou de fi ni ti va men te do Duce. Assim, ex-fas cis tas che ga ram a ter pas tas im -
por tan tes no pri me i ro go ver no Ba do glio: In te rior e Ne gó ci os Estran ge i ros, Fi -
nan ças e Gu er ra (qua dro 3).

Na u fra ga do o pro je to dos hi e rar cas que apro va ram a mo ção de des con -
fian ça con tra Mus so li ni a 25 de ju lho de 1943, na u fra gou tam bém a pos si bi li da de
de um fu tu ro para os mi li tan tes fas cis tas, que, como de mons tram os da dos, du ran -
te os go ver nos da tran si ção fo ram ex clu í dos dos pos tos exe cu ti vos. O que é pre ci so
sa li en tar é que, e em co e rên cia com ou tros es tu dos efe tu a dos (Adi nol fi, 2004,
2008), os mi nis tros fas cis tas do pri me i ro go ver no Ba do glio tam bém não ti nham
de sem pe nha do pa péis no  re gi me li be ral  an te ri or (qua dro 5), re pre sen tan do por-
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QUADRO 3
Peso dos par ti dos po lí ti cos nos di fe ren tes mi nis té ri os (%)

  PCI   DC   PS  PdA   DL   PL PNF   PRI   SF*   %

Presidente do
Conselho

  — 44,44   — 11,11 22,22   —   —   — 22,22 100

Interior   — 36,63   —   9,09 18,18   9,09 18,18   —   9,09 100

Negócios
Estrangeiros 

  — 33,33 11,11 22,22 11,11   — 11,11   — 11,11 100

Justiça 40,00 20,00   —   —   — 20,00   —   — 20,00 100

Agricultura 50,00 30,00   —   —   — 10,00 10,00   —  — 100

Comércio Estrangeiro   — 75,00   —   —   —   —   — 25,00  — 100

Finanças 44,44 22,22   — 11,11   — 11,11 11,11   —  — 100

Guerra   — 12,50   —   —   — 37,50 12,50 12,50 25,00 100

Indústria   — 45,45 36,36   —   —   9,09   —     —   9,09 100

Obras Públicas 10,00 20,00 30,00 10,00 10,00 20,00   —   —   — 100

Trabalho   — 20,00 80,00   —   —   —   —   —   — 100

Marinha   — 14,29   —   —   —   —   —   — 85,71 100

Correios e
Telecomunicações

  — 57,14 28,57   — 14,29   —   —   —   — 100

Instrução Pública   — 30,00 10,00 20,00   — 30,00   —   — 10,00 100

Tesouro   — 33,33   —   —   — 33,33   —   — 33,33 100

Transportes 33,33 16,67 16,67 33,33   —   —   —   —  — 100

* Sem filiação

QUADRO 4

Car go exer ci do an tes de ser no me a do mi nis tro (%)

 PCI   DC Psiup PdA  DL PL PNF PRI SF*

Dirigente partidário 16,67 15,79 40,00 25,00   —  —   —   —  7,14

Consulta Nacional   —   —   —   —   —  —   — 33,33  —

Assembléia
Constituinte

33,33 42,11 20,00  —   —  —   — 33,33  —

Deputado  —  —  —  —   —  —   —   —  —

Nenhum  —  —  — 50,00 33,33 28,57  100   — 64,29

Subsecretário 16,67 31,58 20,00  —   — 57,14   —   — 21,43

 100  100  100  100  100  100  100  100  100

* Sem filiação
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tan to o fas cis mo um ver da de i ro “cor te” ou um pa rên te se no pro ces so de de sen -
vol vi men to que, da Itá lia li be ral, vai até a Itá lia re pu bli ca na. O fato de eles se rem, 
em 66% dos ca sos, do sul, e em 33%, do cen tro do país su ge re que, pro va vel men -
te, não eram fas cis tas de “pri me i ra hora” – send o o fas cis mo um fe nô me no ori gi -
ná rio do nor te –, e sim mais li ga dos a um fas cis mo ca ci quis ta que ace i tou do fas -
cis mo so bre tu do a pos si bi li da de de con tro lar o po der (qua dro 7). Não es ta ría mos 
por ou tro lado di an te de um pa ta mar cer to de re cru ta men to (qua dro 8). Com res -
pe i to à ida de, 50% de les ti nham mais de 60 anos, em bo ra hou ves se uma mi no ria
(16%) com me nos de 50 (qua dro 9). 

QUADRO 5
Car re i ra po lí ti ca du ran te o re gi me li be ral até 1924 (%)

 PCI   DC Psiup  PdA   DL   PL PNF  PRI  SF*

Dirigente partidário 50,00 19,05 33,33    —   —    —   —   —   —

Deputado 16,67 28,57 50,00 10,00 25,00 14,29   — 33,33   —

Ministro  — 19,05   — 10,00 50,00 14,29   —   — 10,00

Sem cargos 33,33 33,33 16,67 80,00 25,00 71,43  100 66,67 90,00

Total  100  100  100  100  100  100  100  100  100

* Sem filiação

QUADRO 6
Ati vi da de po lí ti ca du ran te o re gi me fas cis ta (1925-1943) (%)

 PCI   DC Psiup PdA  DL PL PNF  PRI   SF*

Sem resposta    —    —  8,33    —   —   —   —    —   9,00

Sem carreira prévia    —  14,58  —   6,25 18,75 15,00   —    —   6,00

Sem atividade politica    —  58,33 33,33   6,25 81,25 80,00   — 25,00 76,00

Preso 66,67  27,08 33,33 18,75   —   5,00   —    — —

Exilado 33,33    — 25,00 37,50   —   —   — 75,00   3

Fascista    —    —  —    —   —   —   100    —   3

Resistência    —    —  — 31,25   —   —   —    —   3

* Sem filiação

QUADRO 7
Cli va gem nor te-sul (%)

  PCI   DC Psiup   PdA    DL   PL  PNF PRI  SF*

Noroeste  33,33 28,57 50,00 10,00 50,00 28,57   —  — 35,00

Nordeste  33,33 19,05   —   — 50,00   —   —  —   5,00

Centro  16,67 33,33   8,33 20,00   —   7,14  33,33 100 10,00

Preso  16,67 19,05 41,67 70,00   — 64,29  66,67  — 20,00

* Sem filiação
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QUADRO 8
Cli va gem ci da de-cam po (%)

  PCI   DC Psiup PdA  DL PL PNF PRI SF*

Sem resposta    —    —   —   —   —   —  —   — 30,00

<40.000 hab. 16,67 38,10 41,67 40,00 25,00 21,43 33,33 33,33 30,00

40.000-100.000 hab. 33,33 23,81 16,67   — 25,00 42,86 16,67 66,67 10,00

100.000-300.000 hab. 16,67 14,29   8,33 20,00 50,00 21,43 —   —   5,00

>300.000 hab. 16,67   4,76   8,33 20,00   — 14,29 33,33   — 15,00

Milão   —   9,52 16,67   —   —   — —   — 10,00

Roma 16,67   9,52   8,33 20,00   —   — 16,67   —    —

* Sem filiação

QUADRO 9
Ida de

  PCI   DC Psiup  PdA   DL  PL PNF  PRI  SF*

< 30    —   —   —   —   —   —   —   —   —

30-39 33,33   4,76   —   —   —   —   —   —   —

40-49 16,67 28,57 33,33 30,00   — 35,71 16,67 66,67 15,00

50-59 50,00 38,10 41,67 50,00 25,00 14,29 33,33 33,33 25,00

> 60 28,57 25,00 20,00 75,00 50,00 50,00   — 35,00

* Sem filiação

QUADRO 10
For ma ção (%)

  PCI   DC Psiup   PdA    DL   PL  PNF  PRI  SF*

Sem diploma superior    —    4,76 25,00 10,00    — 28,57 16,67 33,33   5,00

Educação militar    —   —   —   —    —   — 16,67   — 35,00

Agronomia e veterinária 16,67   —   —   —    —   — 25,00   —   —

Economia 16,67 15,00 11,11   —    —   —   —   —   8,33

Engenharia 16,67   5,00 22,22 11,11    — 10,00   —   —   —

Letras e ciências sociais    — 10,00   — 33,33    — 10,00   —   —   —

Direito 50,00 60,00 44,44 44,44 100 80,00 75,00  100 50,00

Química e física    —   5,00   —   —    —   —   —   —   —

* Sem filiação
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Com base nos da dos re la ti vos à for ma ção (qua dro 10) e às pro fis sões
(qua dro 11), po de mos su bli nhar que os mi nis tros em aná li se eram da fac ção
“me nos re vo lu ci o ná ria”: 80% de les eram li cen ci a dos em di re i to e só 16% eram
po lí ti cos pro fis si o na is, send o os res tan tes mais ou me nos igual men te dis tri bu í -
dos en tre pro fes so res uni ver si tá ri os, mi li ta res, di plo ma tas e pre fe i tos.

QUADRO 11
Pro fis são exer ci da an tes da pri me i ra no me a ção (%)

  PCI   DC Psiup  PdA   DL   PL PNF  PRI  SF*

    —   9,52    —    —    —   —   —   —   —

Outras profissões     —    —    — 10,00    —   7,14   —   —   —

Advogados 16,67 23,81 33,33 10,00 50,00 50,00   — 33,33   —

Juízes     —    —    —    —    —   —   —   — 15,00

Professores     —    —    — 10,00    —   —   —   —   —

Professores
universitários

16,67 23,81   8,33 20,00    — 21,43 16,67 33,33   5,00

Servidores públicos
graduados

    —   4,76    —    —    —   — 16,67   —   5,00

Militares     —    —    —    —    —   — 16,67   — 35,00

Jornalistas     —   4,76    — 20,00    —   —   — 33,33   —

Engenheiros 16,67   4,76   8,33 10,00    —   —   —   —   —

Funcionários     —   4,76    — 10,00    —   7,14   —   —   5,00

Diplomatas     —    —    — 10,00    —   — 33,33   —   5,00

Empresários     —    —    —    —    —   7,14   —   —   5,00

Economistas     —   4,76   8,33    —    —   —   —   —   —

Políticos profissionais 50,00 19,05 41,67    — 50,00   7,14 16,67   —   —

* Sem filiação

Democrazia Cristiana (DC)

A DC foi o par ti do que do mi nou o ho ri zon te po lí ti co du ran te todo o
pós-guer ra ita li a no, até a cri se que aba lou o sis te ma en tre 1992 e 1994. Ti nha
como “nú cleo duro” os di ri gen tes do an ti go Par ti to Po po la re (Par ti do Po pu lar,
PP), em bo ra en tre as duas for ma ções não exis tis se nenhuma real continuidade
política.

Ape sar de con tar com uma for te or ga ni za ção – as so ci a ções ca tó li cas, sin -
di ca tos, ban cos e jor na is –, bem como com um con si de rá vel apo io ele i to ral nas
pe núl ti mas ele i ções li vres an tes do re gi me fas cis ta se ins ta lar em 1922 (20%), o



157

PP dis sol veu-se logo em 1925, de po is de ter fe i to par te do pri me i ro go ver no de
co li ga ção de Mus so li ni (1922-1925). A ma i o ria dos seus di ri gen tes vol tou ao de -
sem pe nho das pro fis sões an te ri o res (Gal li, 1978), com ex ce ção do gru po dos cha -
ma dos ne o guel fi, li de ra do por Piero Malvestiti, que enveredou por um caminho
de oposição aberta ao regime. 

Os pri me i ros pas sos da an ti ga clas se di ri gen te no sen ti do de re gres sar à
po lí ti ca ati va fo ram da dos, a par tir de 1942, em re u niões in for ma is em tor no do
novo se cre tá rio ge ral Alci de de Gas pe ri, que pôde con tar, des de logo, com o apo io 
da Con fin dus tria, uma as so ci a ção que re u nia (e re ú ne) os em pre sá ri os ita li a nos e
se tor na ria a ma i or fi nan ci a do ra da DC, es ta be le cen do-se uma forte ligação entre 
as duas organizações (Panebianco, 1984). 

Fo ram três os prin ci pa is gru pos na ori gem do pri me i ro nú cleo da DC,
que for ma ri am as cha ma das cor ren ti, ou seja, ver da de i ros par ti dos den tro do par -
ti do do mi nan te: os ne o guel fi, que mi li ta ram no an ti fas cis mo; os mem bros da
Ação Ca tó li ca, que guar da ram do fas cis mo a idéia do cor po ra ti vis mo e de uma
de mo cra cia re la ti va men te res tri ta, cu jos mo de los po di am ser en con tra dos no sa -
la za ris mo, mas tam bém em vul tos como Dol fuss ou Rob bles, e ain da o gru po dos 
“in te lec tu a is” que se for ma ram na Uni ver si da de Ca tó li ca, como Gi u lio Andre ot -
ti, Aldo Moro e Emí lio Colombo. 

A con so li da ção da DC en quan to par ti do só ocor reu de po is de 25 de abril
de 1945, quan do a Igre ja per ce beu que o fu tu ro da Itá lia es ta va na in cor po ra ção
do mo de lo das de mo cra ci as que ti nham con tri bu í do para a li ber ta ção do país.
Até essa data, a his tó ria da DC foi a his tó ria dos seus di ri gen tes re u ni dos em
Roma (Gal li, 1978), e foi exa ta men te em tor no dos que in te gra vam o Exe cu ti vo
que se for mou o par ti do, que, da das es sas cir cuns tân ci as, nas ceu ne ces sa ri a men -
te como um par ti do de go ver no. Estru tu rou-se des sa for ma uma hi e rar quia que
par tia dos mi nis tros, pas sa va pe los par la men ta res e, em úl ti mo lu gar, atin gia o
par ti do (Pa ne bi an co, 1984). Cons tru iu-se as sim uma for ma ção po lí ti ca ba se a da
numa rede de no tá ve is lo ca is cujo con tro le es ca pa va aos di ri gen tes na ci o na is, os
qua is aca ba ram por pre fe rir evi tar o de sen vol vi men to do par ti do no ter ri tó rio.
Ve ri fi ca ram-se com efeito dois processos de desenvolvimento relativamente
autônomos um do outro: a formação da classe dirigente e o enraizamento nas
estruturas locais. 

Os da dos mos tram-nos que, des de os pri me i ros pas sos no sen ti do da de -
mo cra ti za ção do sis te ma po lí ti co ita li a no, a DC ocu pou um es pa ço pre do mi nan -
te (qua dro 2). O gru po de mi nis tros as so ci a dos ao par ti do é, sem dú vi da, o ma i or
en tre os dos vá ri os par ti dos re pre sen ta dos, com pre en den do 21 pes so as, ou seja
21,9% do to tal dos mi nis tros.2 Além dis so, tam bém o pró prio peso dos mi nis té-
rios ocu pa dos por ho mens da DC era ab so lu ta men te fun da men tal (qua dro 3).
Alci de de Gas pe ri, se cre tá rio ge ral da DC, li de rou qua tro dos nove go ver nos des -
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se pe río do, ou seja, foi pri me i ro- mi nis tro em 44% dos ca sos. O Mi nis té rio dos
Ne gó ci os Estran ge i ros, ver da de i ro pos to-cha ve para um país sob ocu pa ção mi li -
tar, foi che fi a do em 33% dos ca sos pela DC, e o Ministério do Interior, em 36%
dos casos. A partir dessa plataforma, a DC viria a construir a sua longa
hegemonia. 

Qu an to à par la men ta ri za ção do sis te ma po lí ti co ita li a no – e à cons tru ção 
de uma eli te po lí ti ca em tor no do gru po par la men tar (Cot ta, 2006) –, po de mos
ve ri fi car que na DC ha via uma hi e rar quia e al gu mas eta pas fun da men ta is que
an te ce di am o per cur so de che ga da às pas tas mi nis te ri a is (qua dro 4). Em mais de
42% dos ca sos, an tes da no me a ção, os mi nis tros ha vi am sido de pu ta dos à
Assembléia Cons ti tu in te, em 31% sub se cre tá ri os, em 15% di ri gen tes par ti dá ri os
(so bre tu do an tes da ele i ção da Assem bléia Cons ti tu in te) e, por fim, 10% de les ti -
nham ex pe riên cia nos go ver nos do pe río do li be ral. Para re su mir, ne nhum dos
mi nis tros da DC exer ceu o car go de mi nis tro sem an tes per cor rer al gu mas eta pas 
da car re i ra política. 

Tra ta-se de uma ex pe riên cia ama du re ci da du ran te um pas sa do po lí ti co
re la ti va men te lon gín quo, pois só em 33% dos ca sos os mi nis tros da DC não ti -
nham tido ne nhum car go po lí ti co no re gi me li be ral (qua dro 5), en quan to, por
ou tro lado, não fo ram pou cos os mi nis tros ocu pan do os car gos de de pu ta do
(28,6%) ou até de mi nis tro (19%) an tes da virada totalitária em janeiro de 1925. 

Os da dos re la ti vos à ati vi da de po lí ti ca du ran te a di ta du ra (qua dro 6)
vêm con fir mar o que a li te ra tu ra já ti nha afir ma do re la ti va men te aos mi li tan tes
do PP-DC: em 58% dos ca sos, não se re gis tra ati vi da de po lí ti ca du ran te esse pe -
río do, em bo ra haja um nú me ro re la ti va men te ba i xo de mi nis tros que, na vi gên -
cia do re gi me, fo ram jul ga dos por cri mes po lí ti cos (ape nas um, ou seja 4,8% dos
ca sos).3 Por ou tro lado, ne nhum de les ade riu à re sis tên cia, mas tam bém ne nhum 
teve li ga ções com o re gi me fas cis ta. 

So bre tu do de vi do a uma fal ta de pro fis si o na li za ção po lí ti ca, que ain da
ca rac te ri za va a épo ca pré-fas cis ta, 71,4% dos mi nis tros da DC dos go ver nos da
tran sição ti nham de ci di do, com o ad ven to de Mus so li ni, não con ti nu ar as ati vi -
da des po lí ti cas ini ciadas no pe río do li be ral e vol tar, du ran te o fas cis mo, às suas
pro fis sões pri va das. Por tan to, po de mos con clu ir que ser an ti fas cis ta era uma
mais-va lia, em bo ra não fos se ab so lu ta men te fun da men tal para ob ter o car go de
mi nis tro. Mas com cer te za ter ade ri do ao re gi me fas cista era uma con di ção que
im pe dia a su bi da ao topo do par ti do.

Ten ta re mos ago ra per ce ber qua is são os prin ci pa is tra ços bi o grá fi cos
den tro do par ti do. No que diz res pe i to às va riá ve is ge o grá fi cas (cida de-campo,
norte-sul), po de mos sa li en tar que a ma i o ria dos mi nis tros (38,1%) per tencia à
pri me i ra fa i xa do qua dro 8 e 23% per ten ci am à se gun da, e que Mi lão e Roma não
eram os prin ci pa is cen tros de re cru ta men to (ape nas 9,5% nos dois ca sos). Esses
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dois fa to res per mi tem pen sar que o re cru ta men to foi re la ti va men te di fu so, em -
bo ra com al gu ma ex ce ção, nas ci da des pe que nas. Qu a se me ta de dos mi nis tros
(49%) era en fim ori unda do norte do país e ape nas 19% vi nham do sul (qua dro 7).

Qu an to à ida de (qua dro 8), cons ta ta-se que 38% dos mi nis tros tinham
en tre 50 e 59 anos no mo men to da sua no me a ção e que 28,6% tinham mais de 60
anos, um dado im por tan te por que evi den cia o ba i xo ní vel de mu dan ça nas eli tes
políti cas, sen do mais uma con tra pro va da lon ga tra di ção dessa for ma ção. Ape nas 
4,8% dos mi nis tros tinham me nos de 40 anos e, por tan to, não ha vi am co nhecido
o re gi me li be ral an te ri or.

Com res pe i to à va riá vel for ma ção (qua dro 10), 90,5% dos mi nis tros
da DC ti nham grau su pe rior, send o que a ab so lu ta ma i o ria ha via pas sa do pela
Fa cul da de de Di re i to (60%), se gui da pe las de Eco no mia (15%) e de Le tras
(10%).

A DC po de ria ser de fi ni da como um par ti do de ad vo ga dos e pro fes so res
uni ver si tá ri os (qua dro 11), os qua is ti nham um peso de 23,81% cada, o que, no to -
tal, re pre sen ta va qua se me ta de da com po si ção mi nis te ri al. Os po lí ti cos pro fis si o -
na is no mo men to da no me a ção cor res pon di am a 19,05 % do to tal dos mi nis tros do
par ti do, um va lor re la ti va men te ba i xo, que con fir ma o ou tro dado, re la ti vo à ati vi -
da de po lí ti ca du ran te o re gi me fas cis ta. Enfim, se ex clu ir mos es sas três pro fis sões
– ad vo ca cia, en si no uni ver si tá rio e car re i ra pro pri a men te po lí ti ca – não ha via ou -
tras que emer gis sem com um cer to re le vo. 

Partito Comunista Italiano (PCI)

O PCI foi o úni co par ti do que man te ve a sua or ga ni za ção ati va ao lon go
de todo o re gi me fas cis ta. A sua es tru tu ra bol che vis ta, ba se a da em cé lu las se cre -
tas, per mi tiu-lhe so bre vi ver na clan des ti ni da de du ran te mais de 20 anos. Cal cu -
la-se que em mar ço de 1943, quan do foi pro cla ma da uma gran de gre ve no norte
de Itá lia, o nú me ro de mi li tan tes es ti ves se na or dem das 5.000 pes so as. Era um
par ti do le gi ti ma do no ex te ri or (Pa ne bi an co, 1984), pois nas ceu na seqüên cia da
Revo lu ção So vié ti ca e es ta va su bor di na do ao Par ti do Comu nis ta Sovié ti co, mu i -
to em bo ra a sua or ga ni za ção tives se so fri do pro fun das mo di fi ca ções no
pós-guer ra. Nes se con tex to, foi-se es tru tu ran do como um par ti do so ci al-de mo -
cra ta, afas tan do-se, por tan to, da ver ten te marxis ta-le ni nis ta e pas san do a se es -
tru tu rar quer em or ga ni za ções for ma das no in te ri or das em pre sas, quer em cé lu -
las lo ca is (Tar row, 1972). Nesse sen ti do, no pa no ra ma dos par ti dos co mu nis tas
re pre sen tou uma ver da de i ra ex ce ção: se Sar to ri (1982) clas si fi ca o PCI como um
par ti do “anti-sis te ma”, ou tros po li tó lo gos, como Far ne ti (1975), mos tram como
os dois gran des par ti dos de mas sas (DC e PCI) sem pre pactua ram as re for mas.
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Não se tra tava só de um par ti do for ma do em tor no de um nú cleo de re vo lu ci o ná -
ri os pro fissio na is. Era tam bém um par ti do de mas sas, mu i to em bo ra a sua ma triz 
ini ci al te nha con ti nu a do a in flu en ci ar o seu mo de lo de fun ci o na men to (Colarizi, 
1997).

Tra ta-se de um par ti do for te men te cen tra li za do, cu jas eli tes di ri gen tes
se ti nham for mado no qua dro da III Inter na ci o nal (Gal li, 2001). Nes se sen ti do, a
exis tên cia de di fe ren tes cor ren tes de opi nião era pro i bi da es ta tu ta ri a men te (cen -
tra lis mo de mo crá ti co). Con tra ri a men te à DC, que se de sen vol veu em tor no dos
mi nis tros/di ri gen tes, o PCI era por na tu re za um par ti do de opo si ção, to tal men te
es tru tu ra do a par tir dos seus di ri gen tes, aos qua is os mi nis tros e os par la men ta -
res estavam su bor di na dos. Pal mi ro To gli at ti, lí der ca ris má ti co e se cre tá rio ge ral
do PCI até sua mor te em 1964, ti nha a per cep ção de que na Itá lia uma re vo lu ção
era sim ples men te im pos sí vel. Assim, es ta be le ceu uma es tra té gia que se pode de -
sig nar “em dois tem pos”. Num pri me i ro mo men to, o ob je ti vo era am pli ar os es -
pa ços da de mo cra cia, e só num se gun do mo men to poder-se-ia le var à fren te a re -
vo lu ção. Esta era, no fun do, a idéia grams ci a na da con quista da he ge mo nia cul -
tu ral e política. De fato, nessa fase, toda a política de To gli at ti baseava-se na idéia
de que a Itá lia era, por de fi ni ção, um país mo de ra do, den tro do qual era im pos sí -
vel go ver nar sem ter o apo io da Igre ja ca tó li ca.

O gru po de mi nis tros do PCI foi, ao con trá rio do da DC, mu i to re du zi do
(qua dro 2), sen do ape nas 6 os mi nis tros que par ti ci pa ram dos go ver nos da tran si -
ção, sem que hou ves se, por ou tro lado, uma ro ta ti vi da de: ao mu darem os go ver -
nos, os mi nis tros eram sem pre os mes mos. Esse dado é aliás nor mal se pen sar -
mos que, para o PCI, a par ti ci pa ção no go ver no re pre sen tava uma ati vi da de qua -
se se cundária, pois o pa pel mais im por tan te era den tro e atra vés do pró prio par ti -
do. 

O peso do PCI nos go ver nos da tran si ção foi bem me nor em com pa ra ção
com o que teve a DC (qua dro 3), em pri me i ro lu gar por que nunca ocu pou a pre si -
dên cia do Con se lho, e em se gun do lu gar pela im por tân cia dos mi nis té ri os. Duas
fo ram as pas tas nas qua is o PCI desempe nhou um pa pel mais im por tan te: Jus ti -
ça (mi nis té rio que, em 40% dos ca sos, foi o pró prio To gli at ti quem che fiou) e Fi -
nan ças (44,4%). No to tal dos nove go ver nos que ca rac te ri zaram o pe río do da
tran si ção, ape nas 11% dos mi nis tros fo ram do PCI, que as sim se co lo ca em ter-
ce i ro lu gar, de po is da DC e do PSIUP.

No que diz res pe i to ao pas sa do po lí ti co dos mi nis tros co mu nis tas, o per fil
é bas tan te pe cu li ar: ain da que ape nas 33% não ti ves sem ex pe riên cia po lí ti ca, ne -
nhum de les foi mi nis tro nos go ver nos do pe río do li be ral (qua dro 5) e ape nas
16,7% fo ram de pu ta dos, en quan to em 50% dos ca sos fo ram di ri gen tes par ti dá ri os.
Os da dos não de vem sur pre en der, sen do que as pri me i ras ele i ções às qua is o PCI
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con cor reu, logo de po is da sua cri a ção, fo ram as de 1921.
A com po nen te an ti fas cis ta den tro do gru po de mi nis tros do PCI era de

100% (qua dro 6): 66% es ti ve ram na pri são e 33% fo ram exi la dos. Ne nhum de les
de i xou de ter ati vi da de política du ran te os anos do fas cis mo. Essa va riá vel nos
vem con fir mar a con ti nu i da de do PCI antes e depois do fascismo.

Ao tra çar as bi o gra fi as do gru po de mi nis tros do PCI, cons ta ta-se em pri -
me i ro lu gar (qua dro 7) que os mi nis tros ori gi ná ri os do cen tro e do sul da Itá lia
eram mu i to me nos nu me ro sos (16,7% em am bos os ca sos) do que os que pro vi -
nham do no ro es te e nor des te (33,3% em am bos os ca sos). A eli te mi nis te ri al co mu -
nis ta era for te men te ur ba ni za da (qua dro 8), send o em 33,3% dos ca sos ori un da de
ci da des com um nú me ro de ha bi tan tes que va ri a va en tre en tre 40 e 100 mil, em
16,7% dos ca sos de ci da des que pos su íam en tre 100 e 300 mil ha bi tan tes e em
16,7% dos ca sos de ci da des com mais de 300 mil. So men te em 16,7% dos ca sos os
mi nis tros eram ori gi ná ri os de ci da des com me nos de 40 mil ha bi tan tes.

Con tra ri a men te ao que se ob ser va em re la ção aos ou tros par ti dos, nos
qua is é evi den te a va ri a ção na fa i xa etá ria, no PCI a ma i o ria dos mi nis tros (qua -
dro 9) – ou seja, 33,3% – tinha me nos de 40 anos: isso sig ni fi ca que se formaram
nos anos do re gi me fas cis ta e que pou co co nhe ceram do pas sa do li be ral. A me ta -
de dos mi nis tros (50%) estava na quar ta fa i xa, en tre os 50 e os 59 anos, e ape nas
16,7%  en tre 40 e 49. 

Ve ri fi ca-se tam bém que 100% dos mi nis tros do PCI ti nham for ma ção
su pe ri or (qua dro 10): 50% em di re i to, 16,7% em eco no mia, agro no mia e enge -
nha ria, o que re pre sen ta a ma i or taxa de di plo ma dos en tre to dos os par ti dos do
pe río do da tran si ção. 

Ao che gar mos à va riá vel pro fis são (qua dro 11), não deve sur pre en der a
alta taxa de pro fis si o na li za ção política dos mi nis tros do PCI (50%), pois já vi mos
como eles ti nham con ti nuado sua ati vi da de política du ran te o fas cis mo. No que
diz res pe i to às ou tras pro fis sões, não es ta mos diante de gran des li nhas de re cru -
ta men to, pois os advo ga dos, os enge nhe i ros e os pro fes so res uni ver si tá ri os
estavam igual men te re pre sen ta dos em 16,7% dos casos.

Como con clu são, por tan to, po de mos afir mar que o mo de lo de re cru ta -
men to do PCI de mons tra o ca rá ter ex tre ma men te com pac to do seu nú cleo di ri -
gen te, o que de ter mi nava a exis tên cia de uma gran de es ta bi li da de nos cri té ri os
de es co lha.

Partito Socialista di Unità Proletária (PSIUP)

O Par ti do So ci a lis ta, ou PSIUP, vol tou a nas cer en tre 1942 e 1943 de po is
de ter sido com ple ta men te de sar ti cu la do pe las es tru tu ras re pres si vas do re gi me
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fas cis ta no prin cí pio da dé ca da de 1930. Após as ele i ções de 1921, as úl ti mas re al -
men te li vres an tes da di ta du ra, o PSIUP era o ma i or par ti do da Itá lia, com 24% dos 
vo tos. Nele re u ni am-se prin ci pal men te três al mas: o an ti go nú cleo di ri gen te so -
cialis ta, o gru po do Mo vi men to de Uni da de Pro le tá ria (MUP) – mi li tan tes que
agi am na clan des ti ni da de no nor te do país –, e um ter ce i ro gru po que se for mou
den tro dos Gru pos Uni ver si tá ri os Fas cis tas (GUF). 

Uma ou tra cli va gem era re pre sen ta da pela se pa ra ção exis ten te en tre os
mi li tan tes exi la dos e os que per ma ne ce ram na Itá lia. Em ter mos ge ra is, cons ta -
ta-se que o PSIUP her dou do an ti go PS da épo ca li be ral uma es tru tu ra for te men -
te con fli tu o sa que se di vidia en tre ma xi ma lis tas, re for mis tas e fu si o nis tas (com o
PCI), ou seja, en tre ele men tos da di re i ta, do cen tro e da es quer da (Co la ri zi,
1997). Herdou tam bém do pas sa do uma clas se di ri gen te com pos ta de no tá ve is e
uma for te par la men ta ri za ção do par ti do (Pa ne bi an co, 1984).

O con fli to in ter no do Par ti do So ci a lis ta re fle tia-se numa alta ro ta ti vi da de, 
como evi den cia o fato de que nas 24 pas tas (qua dro 2) ge ri das por mem bros do
PSIUP nos nove go ver nos da tran si ção al ter na ram-se 12 di fe ren tes mi nis tros. O
peso ele i to ral do pré-guer ra re fle tia-se tam bém na am pli tu de do gru po so ci a lis ta
no Exe cu ti vo, pois, em per cen tu al, o par ti do co lo ca va-se logo de po is da DC, cons -
ti tu in do o se gun do ma i or gru po. Se o PSIUP era o se gun do par ti do com ma i or re -
pre sen ta ção den tro do go ver no, isso não sig ni fi ca que a quan ti da de cor res pon des -
se à qua li da de (qua dro 3), in fe ri da pelo peso dos mi nis té ri os con tro la dos. As pas tas 
nas qua is do mi na ram os so ci a lis tas eram as de ca rá ter eco nô mi co: as do Tra ba lho
(80%), de Obras Pú bli cas (30%) e da Indús tria (36%). Ape nas em 11% dos ca sos a
pas ta dos Ne gó ci os Estran ge i ros foi so ci a lis ta. 

Se for mos ob ser var o car go exer ci do an tes da no me a ção, ve ri fi caremos
que ne nhum dos mi nis tros li ga dos ao PSIUP ti nha tido qual quer car go po lí ti co
an te ri or (qua dro 4): 40% de les ha vi am sido di ri gen tes par ti dá ri os, en quan to os
de pu ta dos à Assembléia Cons ti tu in te e os sub se cre tá ri os rep re sentavam cer ca de 
20% dos ca sos.

For tes eram tam bém os laços do PSIUP com o re gi me li be ral an te ri or
(qua dro 5), pois 50% dos mi nis tros já ti nham sido de pu ta dos na Câ ma ra, e 33%,
di ri gen tes par ti dá rios. Ape nas 16% não ha vi am tido ne nhum car go nas fa ses fi -
na is do liberalismo monárquico. 

Mais di fí cil foi en con trar da dos bi o grá fi cos re la ti vos à ati vi da de po lí ti ca
exer ci da du ran te a di ta du ra. Em 8,33% dos ca sos não te mos qual quer in for ma -
ção (qua dro 6). Po de mos to da via afir mar que em 58% dos ca sos os mi nis tros ti ve -
ram uma pos tu ra ati va con tra o re gi me: 25% fo ram exi la dos e 33% pas sa ram pe -
las pri sões. Par ti cu lar men te ele va do é o nú me ro dos mi nis tros que du ran te o re -
gi me não ti ve ram ne nhu ma ati vi da de política (33%). 
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A ori gem ge o grá fi ca dos mi nis tros so ci a lis tas é bas tan te po la ri za da: 50% 
nas ceram no noro es te (qua dro 7), 41,6% no sul e ape nas 8,3% no cen tro do país.
Tal como no caso da DC, em bo ra com me nos freqüên cia, 41% dos mi nis tros pro -
vinham de ci da des com me nos de 40 mil ha bi tan tes (qua dro 8). Em cerca de 25%
dos ca sos os mi nis tros eram ori un dos de ci da des en tre 40 e 300 mil ha bi tan tes
(se gun da e ter ce i ra fa i xas) e 16,7% pro vinham de Mi lão, a ci da de que até os anos
60 do sé cu lo pas sa do cons ti tu iu a ca pi tal do so ci a lis mo italiano.

A es tru tu ra etá ria (qua dro 9) dos mi nis tros vem con fir mar a idéia de um
nú cleo di ri gen te re la ti va men te ve lho, mu i to vol ta do para o re gi me li be ral an te -
ri or: em 25% dos ca sos os mi nis tros tinham mais de 60 anos, en quan to 41,6%
tinham en tre 50 e 59, 33% en tre 40 e 49 e ne nhum ti nha me nos de 40. 

Re la ti va men te à for ma ção (qua dro 10), o gru po de mi nis tros do Par ti do
So ci a lis ta era o que tinha a me nor per centagem de di plo ma dos (75%), de po is dos
re pu bli ca nos e dos li be ra is. Mais uma vez foi a Facul da de de Dire i to que for mou
a ma i or par te das eli tes mi nis te ri a is, com 44,4% dos ca sos, en quan to as me nos re -
pre sen ta das fo ram as de Enge nha ria (22,22%) e de Eco no mia (11,11%).

Para 41,67% dos mi nis tros so ci a lis tas a pro fis são do mi nan te era a car re i ra
po lí ti ca (qua dro 11), se gui da pela ad vo ca cia (33,3%). Pro fes so res uni ver si tá ri os,
en ge nhe i ros e eco no mis tas re pre sen ta vam, por seu lado, 8,33% dos ca sos.

Partito Liberale Italiano (PLI)

O Par ti do Libe ral foi o par ti do do mi nante no período an te ri or ao re gi -
me fas cis ta, e a for ça mais pre ju di ca da pelo nas ci men to dos par ti dos de mas sas,
en tre as dé ca das de de 1910 e 1920. Ain da na épo ca li be ral, a es tru tu ra do par ti do
era mu i to fra ca, tra tan do-se ba si ca men te de um par ti do de no tá ve is. Foi jus ta -
men te a in ca pa ci da de de atu a li zar o par ti do em face das no vas re a li da des so ci a is
sur gi das do pós-guer ra que pro vocou sua mar gi na li za ção no sis te ma po lí ti co. De
ca rá ter pre do mi nan te men te conser va dor, o PL não con se guiu po rém se tor nar
uma re fe rên cia para os ele i to res no cam po da di re i ta, que, num pri me i ro mo -
men to, votaram em for ças não le a is à nova or dem, como os par ti dos monár qui -
cos ou o Uomo Qu a lun que, para de po is se de i xa rem atra ir pelo an ti co mu nis mo da
DC.

Tra ta-se de um gru po re la ti va men te pou co nu me ro so (qua dro 2), que
cons ti tuiu o quar to par ti do com ma i or peso den tro dos nove go ver nos da tran si -
ção de mo crá ti ca, pois 10% das pas tas fo ram li de ra das por mi nis tros li be ra is. Po -
rém, a es cas sa im por tân cia das pas tas re ve la a de ca dên cia do par ti do, que, após
ocu par bre vemen te, logo após a apro va ção da mo ção de des con fi an ça con tra
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Mus so li ni, lu ga res im por tan tes (qua dro 3), logo pas sou a de sem pe nhar pa péis
se cun dá ri os. As per cent agens do pe río do es tão as sim dis tri bu í das: 10% no Mi -
nis té rio do In te rior, 37,5 % na pas ta da Gu er ra e 30% na Instru ção Públi ca (foi o
caso do im por tan te filósofo Be ne det to Cro ce, que du ran te todo o re gi me fas cis ta
exer ceu uma ati vi da de de for te opo si ção mo ral). Além dis so, é tam bém im por -
tan te sa li en tar que o par ti do nun ca voltou a che fi ar um go ver no. 

O es cas so peso dos mi nis tros li be ra is na pri me i ra fase da tran si ção é
tam bém re ve lado pela au sên cia de mi nis tros com back ground na Assembléia
Cons ti tu in te, que só foi ele i ta em junho de 1946 (qua dro 4): an tes da no me a ção,
em sua ma i o ria (57%) os mi nis tros eram sub se cretários, e em 28% dos ca sos não
ti nham tido ne nhum ou tro car go político de re le vo.

Pa ra do xal men te, em bo ra o PLI tives se tido um pa pel fun da men tal no
pe río do li be ral (qua dro 5), 71,43% dos mi nis tros li be ra is da tran si ção não exer -
ceram car go po lí ti co naque la épo ca, ape nas 14% fo ram mi nis tros e 14% de pu ta -
dos. Enfim, ape nas em 5% dos ca sos o gru po de mi nis tros li be ra is so freu a re -
pressão política do re gi me fas cis ta (qua dro 6).

No que diz res pe i to à na tu ra li da de, qua se 64,29% dos mi nis tros li be ra is
nas ceram no sul da Itá lia (qua dro 7) e 28,57% no noro es te. Ape nas 21% de les
eram ori un dos de ci da des com me nos de 40 mil ha bi tan tes, send o mais de 60%
per ten cen tes à se gun da e à ter ce i ra fa i xas, en tre 40 e 300 mil ha bi tan tes (qua dro
8). Po de ria ser de fi ni do como um par ti do de ci da des de média di men são, pois
tam bém não ex ist e uma repre sen tação sig ni fi ca ti va das gran des ci da des. 

Ou tro pa ra do xo é que num partido de no tá ve is o peso dos di plo ma dos
fos se re la ti va men te ba i xo (qua dro 10): ape nas 71,3% dos mi nis tros tinham for -
ma ção su pe rior e, en tre es tes, cer ca de 80% eram for mados em di re i to, ten do o
mes mo peso (10%) as for ma ções em en ge nha ria e letras.

Ve ri fi ca-se tam bém que 7,2% dos indi ví du os con si de ra dos per tenciam à
ca te go ria de po lí ti cos profis si o na is (qua dro 11), o dado mais ba i xo en tre os par ti -
dos. Enfim, a pro fis são mais co mum era a ad vo ca cia, com 50% dos ca sos, se gui da
pelo en si no uni ver si tá rio (21%). 

Partito d’Azione (PdA)

O Par ti to d’Azi o ne nas ceu da e na luta an ti fas cis ta, for ma do por qua dros
que na ma i o ria dos ca sos ti nham lu ta do con tra os ale mães no nor te da Itá lia, ou
ti nham como ele men to uni fi ca dor a luta anti fas cis ta, como os mem bros do gru -
po Gi us ti zia e Li ber tà. O par ti do nas ceu da con ver gên cia de três ori gens ide o ló gi -
cas di fe ren tes: o so ci a lis mo, o li be ra lis mo e o re pu bli ca nis mo. Nes se sen ti do, era
um par ti do mu i to pou co co e so, com uma fra ca im plan ta ção ter ri to ri al. Essas são
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as ra zões da sua bre vís si ma exis tên cia e do fato de que, ape sar do seu for tís si mo
peso mo ral, nas pri me i ras ele i ções de 2 de junho de 1946 foi com ple ta men te der -
ro ta do.

Os da dos re la ti vos ao peso do PdA nos go ver nos da tran si ção são ex tre -
ma men te con tra di tórios, pois as gran des ex pec ta ti vas do par ti do de se tor nar um 
dos pi la res fun da men ta is da re cém-cons ti tu í da Repú bli ca fo ram frus tra das
(qua dro 2). No côm pu to ge ral, foi o quin to par ti do com ma i or peso quan ti ta ti vo,
mas, se for mos verifi car a im por tân cia da sua par ti ci pa ção de um pon to de vis ta
qua li ta ti vo (qua dro 3), veremos que, com a DC e o DdL, foi o úni co par ti do a
che fi ar um go ver no. E mais, 20% dos mi nis tros dos Ne gó ci os Estran ge i ros e 10% 
dos minis tros do In te rior fo ram do PdA. Enfim, em 1947, o par ti do dis sol veu-se
de vi do aos con tí nu os con fli tos.

O PdA pode ria ser tam bém de fi ni do com um “par ti do novo”, pois em
50% dos ca sos não foram de tec ta dos car gos po lí ti cos an te ri o res (qua dro 4), e em
25% o úni co car go po lí ti co exer ci do foi o de di ri gen te par ti dá rio. Tal vez essa es -
cassa an co ra gem nas insti tu i ções e na so ci e da de ci vil te nha de cre ta do a sua mor -
te pre ma tu ra. 

O PdA é o em ble ma do par ti do an ti fas cis ta (qua dro 6), mas con tra ri a -
men te ao PCI, nele há uma fu são en tre luta de re sis tên cia e go ver no, pois 31,25%
dos mi nis tros desse gru po com ba teram com as ar mas o nazi-fas cis mo. Tra ta-se
tam bém de um par ti do de ex-exi la dos (37,50%) – ou tro pro vá vel fa tor de fal ta de
ra í zes na so ci e da de ita li a na – e de ex-pre sos po lí ti cos (18,75%), en quan to ape nas
em 6,25% dos ca sos não se re gistra ati vi da de política prévia.

O ca rá ter de no vi da de é de mons tra do tam bém pe las es cas sís si mas li ga -
ções com o an ti go pas sa do li be ral (qua dro 5): 80% dos mi nis tros não ocu pa ram
car go po lí ti co nesse pe río do, 10% foram de pu ta dos e ou tros 10% foram mi nis -
tros.

Por ser um par ti do cuja ori gem re mon tava às lu tas de re sis tên cia no
norte do país, é pa ra do xal o fato de seus mi nis tros pro vi rem so bre tu do do sul
(qua dro 7), o que se ve ri fi ca em 70% dos ca sos, con tra ape nas 10% em que a na tu -
ra li da de é do noro es te. Dos mi nis tros azi o nis ti, 40% nas ceram em ci da des com
me nos de 40 mil ha bi tan tes (qua dro 8), e 40% em ci da des com mais de 100 mil, o
que pa re ce ser bas tan te di cotômico, mas mais uma vez isso vem re ve lar o ca rá ter
do PdA, ex tre ma men te frag men tá rio e de es cas sa im plan ta ção na so ci e da de. 

Tra ta-se tam bém de um par ti do re la ti va men te jo vem (qua dro 9), pois os
ma i o res de 60 anos são ape nas 20%, em bo ra não haja mi nis tros com me nos de 40, 
a ma i o ria de les con cen trando-se na fa i xa en tre 50 e 60 (50%), con tan do-se tam -
bém 30% en tre 40 e 50 anos.

O PdA apre sen ta uma taxa de di plo ma dos (qua dro 10) de 88%, e en tre
to dos os par ti dos tem a maior pre sen ça de for ma dos em letras (33,3%), em bo ra os 
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formados em dire i to se jam, como sem pre, mais nu me ro sos (44,4%); por fim te -
mos 11,1% de for ma dos em enge nha ria. 

No que diz res pe i to à ati vi da de pro fis si o nal (qua dro 11) exer ci da an tes
da no me a ção, po de mos di zer que não há um padrão de re cru ta men to, mas o que
im por ta ob ser var, em co e rên cia com to dos os da dos até aqui apre sen ta dos re la ti -
va men te ao PdA, é que não há po lí ti cos pro fis si o na is. Os gru pos dos jor na lis tas e
dos pro fes so res uni ver si tá ri os re pre sen tam cada um 20%, send o tam bém ba i xa a
pre sen ça de ad vo ga dos, com ape nas 10%, e re la ti va men te alta, em com pa ra ção
com ou tros par ti dos, a de diplo ma tas (10%).

Partito della Democrazia del Lavoro (DdL)

Fa la re mos nes ta últi ma par te do Par ti to del la De mo cra zia del La vo ro (Par -
ti do da De mo cra cia do Tra ba lho, DL), li de ra do por Iva noe Bo no mi, fi gu ra de
proa do pe río do li be ral, com um pas sa do de mi li tân cia no Par ti do Soci a lis ta. A
guer ra co lo ni al con tra a Lí bia (1912) e, ain da mais, a Pri me i ra Guer ra Mun di al
(1914-1918), vi e ram a afas tar de fi ni ti va men te Bono mi do PS e tor ná-lo um lí der
po lí ti co mais mode ra do. Em 1916 foi minis tro do Tra ba lho no go ver no Bo sel li e, 
en tre 1921 e 1922, foi pre si den te do Con se lho, minis tro do In te rior e dos Negó-
cios Estran ge i ros. Du ran te os anos do re gi me fas cis ta voltou à pro fis são de ad vo -
ga do, não exer cen do ne nhu ma ati vi da de política. A im por tân cia política de Bo -
no mi de cor reu das suas ca pa ci da des di plo má ti cas. Logo de po is dos go ver nos
mi li ta res de Ba do glio, foi no me a do pelo rei pre si den te do Con se lho, no pri me i ro 
gover no plu ripar ti dá rio pós-fas cis ta. As suas ori gens de es quer da o tor na vam
um can di da to ace i tá vel, e o seu fi lomonar quis mo fa zia com que não fos se malvis -
to pela di re i ta política. To da via, o DL não chegou a se apre sen tar às ele i ções para
a Assembléia Cons ti tu in te de 1946. Em 1947 Bo no mi se tor naria pre si den te do
Par ti to So ci a lis ta De mo crá ti co Ita li a no (Par ti do So ci a lis ta De mo crá ti co Ita li a no,
PSDI), cons ti tu í do na que le mes mo ano.

A es co lha de Iva noe Bo no mi para o ter ce i ro e quar to go ver nos da tran si -
ção, de ju nho de 1944 até junho de 1945 (fim da guer ra e “li bertação” do nazi-fas -
cis mo) é for te men te sim bó li ca, pois esses go ver nos re pre sen tam, em nos so en -
ten der, os últi mos da Itá lia li be ral.

Nesse mo men to de cli va gem, o peso de Bo no mi, ou, se qui ser mos, do
seu par ti do, o DdL, foi bas tan te im por tan te, so bre tu do por sua par ti ci pa ção qua -
li ta ti va (qua dro 3), com 22% dos pre si den tes do Con se lho, 18% dos ministros do
In te rior, 33% da De fe sa e 11% dos Ne gó ci os Estran ge i ros. Isto é, o DdL mo no po -
li zou a sa í da do fas cis mo num mo men to em que a he ge mo nia da DC ain da não
es ta va fir ma da.
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Tra ta-se de um par ti do mais vol ta do para o pas sa do (qua dro 5), como de -
mons tra o fato de que, en tre os seus mi nis tros, 50% já ti nham ocu pa do aque le
car go e 25% o de de pu ta do du ran te o li be ra lis mo, sen do, pelo con trá rio, pra ti ca -
men te nula a ati vi da de política du ran te o pós-guer ra (qua dro 4). Mas era tam -
bém um par ti do mu i to mo de ra do, que du ran te o re gi me fas cis ta pre fe riu de i xar a 
ati vi da de política em 80% dos ca sos (qua dro 6). 

O cen tro de re cru ta men to era no norte do país (qua dro 7), en tre ci da des
de pe que na e média di men são, com res pec ti va men te 25% e 75% (qua dro 8, se -
gun da e ter ce i ra fa i xas). Tra ta-se en fim de um gru po mu i to mais ve lho do que os
ou tros par ti dos (qua dro 9), com 25% dos ca sos si tuando-se en tre 50 e 59 anos e os
res tan tes 75% ten do mais de 60 anos. A for ma ção úni ca era em dire i to (qua dro
10), tal como a pro fis são úni ca era a ad vo ca cia (qua dro 11). 

Conclusões

Os da dos que ana li sa mos nestas pá gi nas nos de ram res pos tas bas tan te
in te res san tes. Em pri me i ro lu gar, po de mos afir mar que cada par ti do tem um
mo de lo de re cru ta men to bas tan te es pe cí fi co. Se a DC é o par ti do que mais re pre -
sen ta ção tem nos pe que nos cen tros, o PCI é, pelo con trá rio, aque le tem ma i or re -
pre sen ta ção nas gran des ci da des. Se o PdA é o par ti do do sul, o Par ti do Co mu -
nis ta é o par ti do do norte. 

Qu an to à pro fis si o na li za ção da po lí ti ca, essa va riá vel atin ge o seu pon to
mais alto no PCI, o que aliás não é uma gran de sur pre sa, e tem o seu va lor mais
ba i xo nos dois par ti dos que ma i or im plan ta ção ti nham tido no pe río do li be ral,
PSIUP e PLI, pro va vel men te de vi do a uma for ma de en ten der a política mu i to
di fe ren te da que la que veio a for mar-se du ran te o pe río do do re gi me fas cis ta e no
pe río do da de mo cra cia re pu bli ca na do pós-guer ra. O PdA é o par ti do do em pre -
go pú bli co: pro fes so res uni ver si tá ri os e fun ci o ná ri os de alto ní vel, en quan to o
PLI pode ser de fi ni do como o par ti do das pro fis sões pri va das.

Tam bém no que diz res pe i to ao an ti fas cis mo te mos mo de los bas tan te
po la ri za dos. Por um lado, a DC e o PLI, que apre sen tam a per cen ta gem mais ba i -
xa de mi nis tros com po si ções an ti fas cis tas, e por ou tro, o PCI e PdA, cuja to ta li -
da de dos mi nis tros so freu exí lio ou pri são du ran te o re gi me, ten do sido, por tan -
to, cla ra men te seus opo si to res. 

Dos sete parti dos que par ti ci pa ram dos go ver nos da tran si ção, só três fo -
ram pro ta go nis tas – a DC, o PSIUP e o PCI –, en quan to três de sa pa re ce ram –
PNF, DdL e PdA – e um so bre vi veu, de i xan do seu lu gar de par ti do pre do mi -
nan te – PLI. O per cur so da tran si ção não nos pa re ce ter sido um per cur so ine vi -
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tá vel da di ta du ra para uma de mo cra cia par la men tar e re pu bli ca na. Aliás, pelo
con trá rio, pode mos cons ta tar, com a evi dên cia dos da dos, como, logo a se guir ao
afas ta men to de Mus so li ni, os ex-mi li tan tes do ba ni do PNF con ti nuaram a de -
sem pe nhar um pa pel de gran de re le vân cia. Pas sa do um ano, no ve rão de 1944, o
sis te ma político ita li a no tentou re cu pe rar a eli te do perío do li be ral: o pro je to de
uma res ta u ra ção au to ri tá ria foi des car tado e abriu-se o pe río do dos go ver nos de
Bo no mi. Seguiu-se o go ver no de Fer ruc cio Par ri, lí der da re sis tên cia, tal vez o
mais de ter mi na do no pro ces so de “de pu ra ção” da an ti ga eli te. Por fim, o novo
ful cro do equi lí brio foi en con tra do na De mo cra cia Cris tã, que des de logo se afir -
mou como o par ti do cen tral do sis te ma po lí ti co.

As elei ções de 18 de abril de 1948 de ter mi na ram no cam po das es quer das 
a he ge mo nia do Par ti do Comu nis ta, de i xan do o Par ti do Soci a lis ta em po si ção
su bal ter na. A DC veio as sim a ocu par o cen tro do sis te ma po lí ti co e tor nou-se o
par ti do im pres cin dí vel para qual quer co li ga ção go ver na men tal até abril de 1994. 
Esse fenômeno foi a base de uma frag men ta ção len ta, mas cons tan te, no qua dro
par ti dá rio ita li a no, que, de vi do a uma fal ta de al ter na ti vas, le vou a uma pro fun da 
cri se do sis te maa par tir dos anos 1970. Mas a per gun ta ver da de i ra, que aqui não
con se gui mos res pon der é: por que o PSIUP não con se guiu le gi ti mar-se como
ful cro prin ci pal de uma opo si ção capaz de dis pu tar o go ver no com a DC? Tal vez
seja a pro cu ra da res pos ta a essa per gun ta um ca mi nho im por tan te para as pró xi -
mas in ves ti ga ções, pois, num ní vel teó ri co, as sim como de mons tra mos nes te tra -
ba lho, o PSIUP ti nha to dos os pres su pos tos para ser uma das duas prin ci pa is for -
ças políticas ita li a nas, e aliás era visto como tal pe las eli tes da épo ca. Ao afas ta -
men to do PCI do nono go ver no da tran si ção, de vi do seja à con jun tu ra in ter na ci -
o nal, seja às po si ções an ti-sis te ma des se par ti do, não cor res pon deu o afas ta men -
to do PSIUP, que con ti nuou a fa zer par te da co li ga ção com a DC.

Notas

1. Para que se possa entender melhor o
uso do substantivo “libertação”, convém
explicar que até 8 de setembro 1943
metade da Itália estava ocupada por
forças inimigas (a coligação
anglo-americana) e metade estava sob o
controle dos alemães, chamados pelo

governo italiano (ainda
chefiado por Benito Mussolini) para fazer 
frente àquela ocupação. Após 8 de
setembro 1943, data em que foi
proclamado o armistício, esse axioma
inverteu-se: os alemães tornaram-se a
força invasora, enquanto o exército
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anglo-americano, ou os “Aliados”, passou 
a ser uma força de libertação militar e
política do nazi-fascismo.

2. Logo após a DC, o partido mais
representado, com 14,58% dos ministros,
é o Partido Liberal.

3. Infelizmente, nem sempre os dados
quantitativos são os mais adequados para

revelar verdades importantes, 
como, em relação a este assunto, o fato de 
que o único caso de um ministro da DC
que foi julgado por crimes políticos
durante o fascismo diz respeito ao
próprio Alcide De Gasperi, que, depois
de ter sido preso, viveu exilado no Estado 
do Vaticano.
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Re su mo 
O ar ti go ana li sa as re la ções en tre par ti dos po lí ti cos e eli tes mi nis te ri a is na
tran si ção de mo crá ti ca ita li a na ocor ri da en tre 1943, ano em que foi apro va da a
mo ção de des con fi an ça do Gran de Con se lho do Fas cis mo con tra Be ni to
Mus so li ni, e 1948, ano em que teve iní cio o pri me i ro go ver no cons ti tu ci o nal.
Nes se pe río do su ce de ram-se nove go ver nos, con vi ve ram oito par ti dos, e
as sis tiu-se a uma pro fis si o na li za ção da po lí ti ca. A par tir dos da dos
apre sen ta dos em uma sé rie de 11 qua dros, são ana li sa das para cada par ti do
três di men sões: a ide o ló gi ca, a de seu peso no Exe cu ti vo e a do per fil so ci al
dos mi nis tros filiados.

Abstract
The ar ti cle is about the re la ti ons hip be tween po li ti cal par ti es and mi nes te ri al
eli te du ring the Ita li an de mo cra tic tran si ti on that took pla ce be tween 1943,
when the Gre at Coun cil of Fas cism vo ted for the re sig na ti on of Be ni to
Mus so li ni, and 1948, when the first cons ti tu ti o nal go vern ment took of fi ce. In
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this pe ri od Italy knew nine ad mi nis tra ti ons and eight po li ti cal par ti es, and
po li tics be ca me in cre a singly pro fes si o nal. A se ri es of ta bles al lows us to
analy ze the par ti es as to the ir ide o logy and the ir re le van ce in dif fe rent
ad mi nis tra ti ons, and also to draw the so ci al pro fi le of the ir mi nis ters.  

Ré su mé
L’ar ti cle dé crit les rap ports en tre les par tis po li ti ques et l’é li te mi nis té ri el le
pen dant la tran si ti on dé mo cra ti que ita li en ne qui a eu lieu en tre 1943, quand
le Grand Con se il du Fas cis me a voté pour la re non ci a ti on de Be ni to
Mus so li ni, et 1948, quand le pre mi er gou ver ne ment cons ti tu ti on nel a été
in ves ti. Dans cet te pé ri o de, l’Ita lie a con nu neuf gou ver ne ments et huit par tis, 
et la po li ti que est de ve nue pro fes si on nel le. Une sé rie de 11 ta ble a ux nous
per met d’a naly ser les par tis sous tro is as pects: leur idéo lo gie, leur  po ids dans
les gou ver ne ments, et le pro fil so ci al des mi nis tres qui leur éta i ent af fi liés. 
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