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INTRODUÇÃO: 
 
Na presente pesquisa, por meio do método prosopográfico, pretende-se estudar o 
perfil da elite política (prefeitos e vereadores) de Passo Fundo entre os anos de 1945-
1965, procurando verificar dados como partido político, profissão, grau de instrução, 
filiação, idade, local de nascimento, sexo, classe social, etnia, religião, etc. dessa elite 
política local, objetivando, por meio do estudo coletivo de suas vidas, compreender as 
suas ações políticas, os seus interesses, as suas ideologias, os seus discursos, etc.    
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Para analisar as elite políticas do período em foco, na presente pesquisa será adotado 
o método propopográfico ou biografias coletivas. Segundo Flávio Heinz (2006, p. 9): 
 
"A prosopografia, ou o método das biografias coletivas, pode ser considerado um 
método que utiliza um enfoque de tipo sociológico em pesquisas históricas, buscando 
revelar as características comuns (permanentes ou transitórias) de um determinado 
grupo social em dado período histórico. As biografias coletivas ajudam a elaborar 
perfis sociais de determinados grupos sociais, categorias profissionais ou coletividades 
históricas, dando destaque aos mecanismos coletivos – de recrutamento, seleção e de 
reprodução social – que caracterizam as trajetórias sociais (e estratégias de carreira 
dos indivíduos)". 
 



 

 

Em suma, o estudo das elites possibilita-nos visualizar “quais são os espaços e os 
mecanismos do poder nos diferentes tipos de sociedade ou os princípios empregados 
para o acesso às posições dominantes” (HEINZ, 2006, p. 8).  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A presente pesquisa ainda está em seu estágio inicial, mas podemos apontar algumas 
conclusões prévias acerca da elite politica passofundense dos anos 1945-1965: trata-se 
de homens, brancos, católicos, a maioria composta por profissionais liberais e políticos 
profissionais e pertencentes às classes médias e altas.  
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