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RESUMO 

O presente artigo visa apresentar uma pesquisa prévia acerca das muitas perspectivas 

teóricas sob o conceito capital social. O intuito básico é que a partir desta organização teórica, 

posteriormente, essa pesquisa venha a se tornar uma análise empírica, medindo o nível de 

capital social, em que o desempenho institucional das ações realizadas pelo Programa de 

Comunicação Social Integrada à Cidadania (PROCIC - São Borja)
4
 esteja presente ao 

desenvolvimento socioeconômico e participação social. Para tal ato, a discussão em torno 

desse trabalho estimula os estudos do termo frente às relações entre Estado e sociedade civil. 

Evidencia-se, com isso, a importância desse estudo que auxilia na construção, manutenção e 

fiscalização dos bens do Estado, direitos civis e democracia, contribuindo para o 

decrescimento das desigualdades sociais. 

Palavras-chave: Ciência Política; Desenvolvimento; Democracia. 

 

INTRODUÇÃO  

Recentemente atribuído aos estudos das Ciências Sociais, o capital social promove 

uma discussão acerca da construção do desenvolvimento socioeconômico com o objetivo de 
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medir o desempenho institucional. O “espírito” do capital social vem da teoria social clássica 

do século XIX. Stuart Mill, Emile Durkheim, Georg Simmel e William Kornhauser 

enfatizaram longamente a importância da sociedade civil e associações voluntárias como 

vitais para a consolidação da democracia.  Sendo relativamente esboçado por vários teóricos, 

o primeiro autor a expor o tema, enfatizando a capacidade associativa e o aperfeiçoamento das 

instituições para a construção de uma comunidade cívica, foi Aléxis Tocqueville em “Da 

democracia na américa” no ano de 1835. Após suas constatações, Lyda Judson Hanifan, com 

o artigo “The rural school community center”
5
 em 1916, definiu capital social como uma 

unidade social. Em 1961, a urbanista Jane Jacob afirmou que as redes sociais são frutos da 

vida na cidade. 

Partindo disto, tantos outros estudiosos buscavam construir sua fundamentação, 

muitos até divergindo entre si. O termo somente se estruturou devidamente a partir das 

exposições de Pierre Bourdieu, James Coleman, Francis Fukuyama e Robert Putnam, onde 

debruçaram seus estudos ao surgimento de elos que construíam relações políticas, econômicas 

e sociais.  

Aperfeiçoado, ampliado e sistematizado por estes teóricos, o Banco Mundial se 

interessando sobre o debate referente ao desenvolvimento, apresenta premissas como as 

“redes sociais” (boding,bridgin e linking). Contemporaneamente, o economista Amartya Sen 

propõe a perspectiva de FIB – Felicidade Interna Bruta – para a interpretação de satisfação 

econômica da população. Essas contribuições motivaram a estruturação desse instrumento 

ainda heterogêneo, que serão discutidas no presente artigo.  

Este trabalho apresenta as fundamentações teóricas dessa temática, bem como analisa 

suas especificidades relacionando-as entre si. Para esta finalidade, desenvolveu-se um estudo 

bibliográfico dos reconhecidos teóricos que influenciam e justificam a relevância do tema 

abordado. Nele constam, seis seções, incluindo esta introdução e a conclusão. 

 

OBJETIVOS  

Analisar o capital social enquanto medidor e construtor de desenvolvimento 

socioeconômico e democrático, apresentando suas conceitualizações frente ao PROCIC na 

elaboração de estratégias para a manutenção e fiscalização do desempenho das instituições 
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envolvidas à comunidade atendida neste projeto. Bem como, reconhecer o imprescindível 

papel do estudo do capital social, atualmente, para motivação das atividades de pesquisa aos 

cientistas políticos. 

 

METODOLOGIA 

O instrumento utilizado para esta pesquisa foi à revisão bibliográfica dos autores 

clássicos deste conceito, conforme as perspectivas de Pierre Bourdieu, James Coleman, 

Francis Fukuyama, Robert Putnam e das principais contribuições teóricas contemporâneas. 

 

OS CAPITAIS SOCIAIS 

Antes de apresentar os autores clássicos não se pode discorrer acerca do tema sem 

antes compreender como se constroem os laços que sobrepõem às relações sociais. Acerca 

disso, o sociólogo francês Pierre Bourdieu cita que: 

As correspondências entre as estruturas econômicas e sociais e o comportamento 

dos indivíduos, grupos e classes são produzidas e reproduzidas a partir de estruturas 

objetivas, como por exemplo, a família, a igreja, a escola e a imprensa, em contextos 

historicamente determinados. (BOURDIEU, 1983, p. 84-125).  

Partindo disto, a definição de capital social para Bourdieu é estabelecida como o 

“conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de 

relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e inter-reconhecimento”, em 

outras palavras, o volume que um indivíduo possui depende da extensão da rede de relações 

que ele pode mobilizar e do volume do capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse 

exclusiva de cada um daqueles a quem ele está ligado. (BOURDIEU, 2004, p. 67)  

Já, James Coleman, argumenta que capital social é uma extensão da Teoria do Capital 

Humano e, desta forma, um componente do capital produtivo. Para este teórico, o capital 

social seria a capacidade que os indivíduos têm de confiar uns nos outros de forma a garantir a 

estabilidade social necessária para o desenvolvimento econômico das nações. Assim sendo, o 

capital social seria “a habilidade das pessoas trabalharem juntas, em grupos e organizações, 

para atingir objetivos comuns”. (COLEMAN, 1988, p. 95)  

Por sua vez, Francis Fukuyama cita como “um conjunto de valores e normas 

informais, comuns aos membros de um grupo, que permitem a cooperação entre eles”. 



(FUKUYAMA, 2000, p. 28) Afirmando que a habilidade das pessoas em trabalharem juntas 

nos propósitos comuns em grupos e organizações traz a existência de um conjunto de valores 

informais, e de normas compartilhadas que facilitam a cooperação
6
. As famílias, para o autor, 

são o meio mais importante de capital social. 

Karl Deutsch argumenta que “o cientista social prudente, como um sábio investidor, 

deve apoiar-se na diversificação para aumentar as forças, e para compensar as fraquezas de 

qualquer instrumento singular.” 
7
 Robert Putnam, apoiado nesta ideia, em 1970, lança o mais 

claro conceito sobre à temática,onde destaca aspectos das organizações sociais que facilitam a 

coordenação entre elas: à história, antropologia e política,num período de 20 anos de pesquisa 

empírica por toda a Itália. Em seu livro, “Comunidade e Democracia: uma experiência da 

Itália moderna”, o autor defende o capital social como característico à organização social, 

onde a confiança, as normas e os sistemas atuam na eficiência da sociedade, facilitando ações 

coordenadas, em prol da construção da democracia. Putnam delimita duas regiões principais, 

Norte e Sul italianos, buscando saber o porquê de uma região ser mais cívica do que a outra, 

diferenciando-as. Explora a ideia que o regime monárquico por encontrar-se na região Sul 

possui maior presença de clientelismo, enquanto na região Norte o regime republicano traz 

um melhor desempenho institucional e maior presença de comunidade cívica naquela região. 

Assim, as mudanças institucionais, positivas ou negativas, afetam as identidades dos cidadãos 

e as estratégias dos atores políticos. Concluindo que uma comunidade é condicionada 

historicamente, pelas características construídas peculiarmente em cada região. (PUTNAM, 

2002, p. 193) 

Os cientistas sociais têm se utilizado do capital social como instrumento para suas 

pesquisas, outros se empenham na crítica e na contestação do conceito. O certo é que a análise 

do conceito continua sendo uma inspiração teórica e empírica entre os estudiosos. 

Na contemporaneidade surgem, a partir das construções clássicas do conceito, os três 

principais “tipos” de capital social, as chamadas redes: bonding, bridginelinking. Monastério 

explica que a primeira rede chamada bonding, acontece quando as pessoas estão unidas entre 

si por laços fortes de amizade e parentesco. Neste nível, prevalece à solidariedade e amizade 

entre os grupos fazendo com que essa dimensão de capital social tenha um alcance mais 
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restrito, mas com laços mais fortes. Na segunda dimensão, denominada bridgin (pontes) 

consistem a interação entre grupos sociais, são associações de relações horizontais que 

objetivam o bem comum. Estes mecanismos são mais efetivos apesar de possuir laços fracos. 

E, na terceira, estão às redes linking (conectoras) que se dão através da união entre as pessoas 

com o objetivo de alavancar recursos. Seus efeitos acontecem por melhorias da qualidade das 

políticas públicas. (apud CREMONESE, 2002.) 

Finalizando o resgate do termo por Jacobs, e por não se ter definida a área especifica 

de atuação do capital social, diversos autores passaram a fazer uso das “redes sociais”. Pierre 

Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam e Francis Fukuyama, os dois primeiros autores 

partem de uma perspectiva individualista na sua metodologia, através da análise de um 

panorama microssocial, enquanto que Putnam e Fukuyama assemelham-se pela concepção 

holística, que observa o capital social como uma entidade coletiva, por meio de um exame de 

nível macrossocial. 

Os diferentes capitais sociais envolvem um conjunto de valores sociais que promovem 

ação individual e/ou coletiva contribuindo em muito à construção da democracia. A 

perspectiva de Amartya Sem, em “Desenvolvimento como Liberdade”, faz referência a uma 

perspectiva mais humanista, ainda não defendida no rol dos teóricos contemporâneos. O 

economista indiano, estudioso do desenvolvimento humano e do bem-estar social, mudou o 

entendimento do mundo sobre fome e miséria. Suas ideias contrariam uma linha da 

engenharia econômica que olha mais para os números do que para as pessoas. O autor 

defende que a cultura e os direitos humanos são adquiridos, e que é imprescindível uma 

abordagem adequada do desenvolvimento, onde este, não se concentre apenas nos detentores 

do poder, mas que também esteja atrelado à participação popular.  Assim, surge o conceito de 

Felicidade Interna Bruta (FIB) como indicador de satisfação econômica em contraponto ao 

conceito de Produto Interno Bruto (PIB). O autor propõe demonstrar que a satisfação 

econômica não pode ser medida sobtoda a atividadeeconômica, o PIB não faz distinção entre 

itens que são“custos” e itens que são “benefícios”. 

Precisamos, então de uma estrutura avaliatória apropriada; precisamos também de 

instituições que atuem para promover nossos objetivos e comprometimentos 

valorativos, e, ademais, de normas de comportamento e de um raciocínio sobre o 

comportamento que nos permitam realizar o que tentamos realizar. (SEN, 2000, p. 

284) 

Nos últimos anos, a temática do capital social tem evoluído para um nível de 

acalorados debates entre os teóricos da Ciência Política, utilizando o capital social como 



instrumento para suas pesquisas, outros se empenham na crítica e na contestação do mesmo. 

No meio acadêmico o seu entendimento conceitual e teórico continua a se desenvolver. 

Cientistas políticos, sociólogos e economistas ainda não obtêm consenso acerca da 

conceitualização do capital social, pois cada perspectiva teórica defende uma abordagem 

metodológica diferente. 

 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL INTEGRADA À CIDADANIA 

Visando a ascensão de um desenvolvimento socioeconômico, que atenda as 

necessidades das classes em vulnerabilidade social e que defenda o bem-estar social, criou-se 

o PROCIC, com o intuito de motivar a comunicação das famílias em vulnerabilidade social a 

participarem dos cursos gratuitos ofertados pelo Programa Nacional de acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) a fim de qualificá-las e inseri-las ao mundo do trabalho. 

Assim, o Projeto apresenta que:  

O Município de São Borja faz parte de um dos dez Campi da Universidade Federal 

do Pampa/UNIPAMPA e está localizado no Oeste do Rio Grande do Sul, com uma 

população de 61.662 habitantes, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, na base 2010, distribuídos em uma área de 3.616 

Km² e densidade populacional de 19,22 hab/km². A população urbana é de 55.139 

habitantes (89,43%) e a rural é de 6.523 habitantes (10,57%). A principal base 

econômica está situada no setor primário, incluindo o parque de beneficiamento de 

grãos, com maior movimentação na economia local. Apesar disso, o município 

apresenta carência na formação de mão de obra especializada para os setores 

industrial e comercial, onde a Prefeitura e parceiros como o Senac, Senai e Instituto 

Federal Farroupilha (IFF) já estão atuando para atingir segmentos populacionais de 

baixa renda com apoio financeiro do Governo Federal através do programa de 

acesso ao mundo do trabalho – ACESSUAS TRABALHO. O Programa de Acesso 

ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO, tem como compromisso por 

parte do município realizar a mobilização, o ingresso e o monitoramento do público-

alvo, dentre eles, famílias de maior vulnerabilidade social, junto ao Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, que visa a 

qualificação profissional para o mundo do trabalho. Os recursos viabilizados pelo 

Governo Federal visam além da formação profissional a otimização das formas de 

comunicação entre a prefeitura e a população de São Borja de baixa renda, que é o 

público-alvo do projeto. Situada principalmente em localidades periféricas, o 

público prioritário precisa ser melhor atendida no aspecto comunicacional. A 

UNIPAMPA como instituição pública de ensino superior conta com estrutura capaz 

de oferecer ao município soluções na área de comunicação capazes de atender a 

demanda através dos docentes, discentes e técnicos administrativos especializados 

nos cursos de Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 

Relações Públicas). Através da atuação dos CRAS foi constatada a necessidade de 

intensificar a comunicação para preenchimento de vagas nos cursos oferecidos em 

instituições como o Senac, Instituto Federal Farroupilha e Senai.  Os cursos já estão 

sendo ofertados, mas foi detectado que há necessidade de intensificação do sistema 

de publicização dos cursos para atender a uma demanda crescente entre as pessoas 

beneficiadas por diversos programas de assistência social e geração de renda do 

governo federal. Neste sentido é fundamental para o desenvolvimento do município 



uma interação maior entre a UNIPAMPA e a comunidade através de ações de 

parceria e projetos de extensão, oportunizando assim uma aproximação entre as 

organizações gestoras de conhecimento e treinamento profissional e a comunidade 

acadêmica. (ALMEIDA, 2013, p. 1) 

Assim, a ação geral deste projeto é promover a interlocução entre comunicação 

pública e cidadania, reforçando a idéia que a informação e a comunicação representam 

capitais indispensáveis a qualquer proposta de transformação social. Permitindo expor-se que: 

O capital social, entendido como engajamento cívico, no sentido de cooperação e 

participação, deformação de uma cultura associativa e da promoção de relações de 

confiança e reciprocidade, é mesmo causa e paradoxalmente também conseqüência, 

da comunicação pública – esse tipo exigente e “restritivo” de comunicação política. 

(MATOS, 2009. p. 130) 

 Por isso, torna-se de extrema relevância a busca entre comunicação pública e capital 

social, pois este não é substituto de uma política pública, mas um pré-requisito. A existência 

daquela traz o esboço do que se torna o capital social. Porém, somente uma comunicação 

comprometida com o interesse coletivo (na origem) e com o benefício público (como meta) 

poderá gerar capital social. 

 Partindo disso, Baquero cita que: 

Quando a percepção de que a dimensão material não é adequada, as instituições 

políticas desempenham papel fundamental para criar as bases de uma legitimidade 

sólida que resista a tentações autoritárias, criando um ambiente de onde a dimensão 

material está sendo equacionada favoravelmente para a maioria da população. No 

entanto, como vários estudos têm mostrado a avaliação das instituições políticas 

feita pelos brasileiros é preponderantemente negativa. (2008, p.402) 

 

CONCLUSÃO 

O tema estudado ainda que não possua uma conceitualização específica permite 

afirmar sua relevância nos dias atuais pela sua construção teórico-metodológicas 

historicamente apresentadas.  

Em primeiro lugar, o culturalismo de Putnam cita que a cultura cívica tem origem nela 

mesma. O capital social não surge a partir dele mesmo e sim da relação dos diferentes agentes 

econômicos e sociais. A partir da equidade que se desenvolve capital social. A hierarquização 

das necessidades perante a confiança do gestor no especialista é uma relação complexa, pois 

exige tempo, comunidade, interlocutor, gestor, especialista, todos relacionados aos agentes 

internos, externos, Estado, elos e representação geral, existindo aí um grau de solidariedade. 

Mas e a confiança, a partir do que ela se constrói? 



Em segundo lugar, os capitais sociais partem de perspectivas micro/macrossociais 

permitindo afirmar a intangibilidade na qual este tema ainda se prescreve. A expressão ainda 

carece de uma definição clara. O termo capital nos remete a um recurso econômico, porém, o 

foco da problematização está centrado nas relações sociais. Apesar de controverso e 

contraditório, trata-se de um paradigma emergente, rico em conceitos aplicáveis em realidades 

sociais que demandam programas promotores do aumento da participação e da superação da 

pobreza. 
8
  

Em terceiro lugar, mesmo constatando-se, atualmente, a existência de estruturas 

políticas e econômicas que privilegiam as classes mais abastadas em detrimento de políticas 

públicas de proteção social e das defesas dos direitos da maioria da população, não 

proporcionando a constituição de uma cidadania social demonstra que essa mesma estrutura 

continua precária e não tem gerado democracia. É imprescindível que o objetivo do 

desenvolvimento, conforme a perspectiva de Amartya Sen seja garantir a autonomia
9
 e 

liberdade como instrumento do empoderamento dos indivíduos, demonstrando que quanto 

mais autônomo um indivíduo se torna, mais ele é capaz de se realizar, economicamente. 

O capital social é somente a semente que planta a cidadania, ele motiva o indivíduo a 

tomar iniciativas, contribuindo para sua vida e para a vida dos outros. Quanto mais longe os 

cidadãos estão do Estado, menos o Estado é propriedade dos cidadãos. Política sem 

participação não gera desenvolvimento. Para que haja democracia, coordenação dos bens do 

Estado, direitos atendidos e distribuição equânime, urge estabelecer a participação política. 

  Portanto, a proposta deste trabalho foi a organização teórica do conceito de capital 

social juntamente com a apresentação do Projeto PROCIC, para que a partir delas, as 

instituições envolvidas estabeleçam pesquisas empíricas no município assumindo seu 

importante papel de promotor do desenvolvimento. 
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