
Ciências Humanas  

526 

A CRISE DE MEDIAÇÃO POLÍTICA, OS PARTIDOS POLÍTICOS E O CAPITAL SOCIAL EM 
AMÉRICA LATINA. Douglas S. Alves,, Marcello Baquero (Projeto: Crise Partidária e Déficits de Participação 
Política na América Latina, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciência Política, UFRGS). 

A América Latina vivenciou diferentes experiências de ditaduras militares durante os anos sessenta e setenta e nos oitenta 
experimentou seus processos de abertura política Contudo a construção da democracia nos países desse continente ainda sofre os 
efeitos de uma realidade pautada pelo descrédito das pessoas nas instituições públicas, por um baixo grau de associativismo e pela 
falta de confiança entre as pessoas. Referenciando esse tema para o contexto brasileiro, busca-se analisar o grau de capital social 
existente nessa sociedade e a sua relação com as possibilidades ou não de se obter avanços democráticos. Subsidiam a análise 
dados provenientes de pesquisa realizada em Porto Alegre com estudantes de escolas públicas e privadas no ano de 2001, pela 
aplicação de questionários que buscam detectar a confiança que eles depositam nas instituições (políticas, judiciais, segurança), 
seu grau de associativismo e seu envolvimento em entidades como partidos políticos ou grêmios estudantis. Os resultados da 
pesquisa apontam para a existência de um déficit de capital social entre os adolescente e podem sugerir que o Brasil, assim como 
outros países da América Latina, se encontra numa encruzilhada onde os avanços tecnológicos disparam, enquanto os avanços 
sociais e econômicos estagnam ou até diminuem. Sincronizar essas temporalidades tão distintas é necessário para que a sociedade 
desfrute de um futuro compartilhado. Estados que vivem crise moral e ética e convulsões sociais requerem invenções cientificas e 
tecnológicas para resolver os problemas. O conceito de capital social poderia ser essa invenção, ao possibilitar uma sincronia 
consistente desde que se trabalhe em dimensões relevantes (Estado, instituições, sociedade e cidadão) (BIC/UFRGS). 
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