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O estudo das elites políticas constituiu um dos pilares da literatura na Sociologia e na
Ciência Política desde os trabalhos pioneiros de Gaetano Mosca e Wilfredo Pareto, no
início do século XX. No Brasil, desde final dos década de 90, a área adquire renovado
vigor, com um crescente interesse que pode ser observado tanto no incremento da
respectiva produção bibliográfica quanto nos congressos da área. O perfil dos ocupantes
de cargos eletivos tem sido objeto de maior atenção por parte dos pesquisadores em
comparação com ocupantes de cargos políticos não eletivos, como é o caso dos
ministérios, objeto desse projeto de pesquisa. O objetivo geral do plano de trabalho
consiste na descrição e análise do perfil pessoal e profissional, assim como da trajetória
política, dos ministros de governo no Brasil, designados entre os anos 2015 e 2019. As
principais variáveis analisadas são: sexo, idade, escolaridade, formação, profissão, partido
político, cargos partidários, cargos políticos eletivos e cargos de gestão pública por
designação. O projeto de IC visa completar a informação e a análise das composições
ministeriais brasileiras desde 1995, da pesquisa desenvolvida pelo professor orientador. A
proposta inclui análises de correlação entre as variáveis, incorporando dados de períodos
anteriores de governo. O trabalho de pesquisa implica acessar a informação sobre os
titulares do alto escalão de governo nas páginas web dos respectivos ministérios, da
Câmara de Deputados e do Senado, no Dicionário Biográfico do CPDOC/FGV (Centro de
Pesquisa e Documentação da FGV) e em outras fontes como jornais e páginas web dos
partidos políticos ou dos próprios ministros. A organização e a posterior análise dos dados
são realizadas em Excel e no software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
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