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INFLUÊNCIA DA CONFIANÇA INTERPESSOAL NAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PORTO ALEGRE E MONTEVIDÉU. Simone 
Piletti Viscarra, Cesar Marcelo Baquero Jacome (orient.) (UFRGS). 

Resumo: Este é um trabalho de origem comparativa que tem como proposta analisar diferenças e similitudes entre as 
formas participação e sua relação com o Capital Social em duas cidades da América Latina: Porto Alegre, Brasil, e 
Montevidéu, Uruguai. Para esse fim está sendo utilizado o banco de dados desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas 
sobre América Latina e Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre a Mulher no ano de 2005: Capital Social e 
Desenvolvimento Sustentável na Construção da Cidadania e melhoria da Qualidade de Vida[1], ambos 
desenvolvidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apoio CNPq. Para o estudo foi utilizada uma 
amostra calculada com base nos parâmetros de sexo, idade e escolaridade fornecidos pelo IBGE (ou órgão 
responsável), sendo os entrevistados maiores de 16 anos de idade residentes na cidade. A proposta é trabalhar o 
conceito de participação política como qualquer ação, seja de caráter coletivo ou individual, que influencie 
diretamente ou indiretamente na esfera política. Para tal utilizei a variável confiança interpessoal, uma indicadora de 
Capital Social, e a elaboração de um índice para medir o nível de participação dos cidadãos. Para esta análise 
subdividi as atividades relacionadas à participação em três tipos: convencional, não convencional e comunitária. 
Parto da hipótese que a participação política é diretamente influenciada pela presença de Capital Social. Ou seja, 
quanto maior for à presença de capital social maior será o índice de participação da população principalmente na 
esfera comunitária. Nesse ponto enfatizo que meu trabalho esta em andamento e os resultados parciais apontam para 
uma maior presença de Capital Social e maiores índices de participação em Montevidéu, dando indícios que a 
presença deste está diretamente relacionada aos níveis de participação. [1] Originalmente a pesquisa engloba também 
a cidade de Santiago do Chile, porém para esse trabalho dos dados dessa cidade não serão utilizados. (PIBIC). 
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