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Resumo 
Este artigo busca apresentar uma visão de desenvolvimento regional a luz do capital social com 
o objetivo de elucidar uma nova vertente diante as inúmeras incertezas quanto a efetividade do 
desenvolvimento regional. Para a construção do referencial teórico foram realizadas técnicas de 
delineamento de pesquisa com análises bibliográficas e documentais. Após apresentados os 
escopos, foram apresentadas pesquisas já validadas para apontar algumas Políticas Públicas que 
incentivaram o aumento e acúmulo de Capital Social. Através das considerações realizadas foi 
possível corroborar a ideia de que o capital social pode ser estimulado, acumulado e 
consequentemente desenvolver regiões através de políticas públicas específicas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, com as incertezas quanto à efetividade do desenvolvimento, e a 

insegurança em definir modelos tradicionais baseados em economia e políticas públicas, 

faz-se necessário à análise de novos conceitos, como o capital social e seus atores 

sociais, bem como a promoção da cultura, que por sua vez, tem papel proeminente na 

busca do desenvolvimento (RATTNER, 2003). 

Bandeira (1995, p5) enfatiza a importância da participação da sociedade civil e 

da articulação de atores sociais para as ações relacionadas com a promoção do 

desenvolvimento. 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Mestranda em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté/SP, Brasil(2014). 
3 Doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil(2005). 
4 Doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Brasil(1999). 



  
 

“A construção de redes sociais e a consequente aquisição de capital social estão 

condicionadas por fatores culturais, políticos e sociais.”(MARTELETO; SILVA, 2004, 

p.4). 

Com base nessas afirmações é que inicia a discussão de que os atores sociais 

institucionais podem promover ações para o desenvolvimento regional e local. Como 

afirmam Carniello e Santos (2011, p.1.a): 
 “O capital social é uma das teorias que permite compreender 
diferenças regionais. Constitui-se pela rede de relações duráveis entre 
indivíduos que permite o alcance de objetivos comuns.” 

 

A primeira parte deste artigo apresentará pesquisas bibliográficas e documentais 

para as construções do referencial teórico e dos escopos necessários.  

Ao final será realizada uma análise, tendo em vista a proposta do artigo e os 

resultados das pesquisas já validadas, aqui apresentadas, ou seja, os escopos serão 

interligados buscando corroborar a idéia de que o Capital Social pode ser estimulado 

através de políticas públicas específicas, e consequentemente pode promover o 

desenvolvimento regional. 

 

 

2. ESCOPO DE CAPITAL SOCIAL 
 

A definição do capital social é apresentada por Maciel Filho (2010) como 

estando necessariamente ligada às relações interpessoais fundamentadas em 

reciprocidade e confiança social, e que independente do grupo familiar em que estão 

inseridas, sempre geram processos de cooperação organizados entre as redes de 

relacionamentos. 

A rede é o conjunto formado pelos atores que compartilham um mesmo 

interesse, num processo de reconhecimento mútuo. O conjunto dos recursos individuais 

é, assim, transformado em recurso coletivo (DEGENNE, 2004) e (MERTENS, 2011). 

Nesse contexto percebemos que autores enfatizam que o capital social é decorrente de 

relações em redes, ou seja, é decorrente de ações coletivas estruturadas. 



  
 

Para Macke, Carrion e Dilly (2010) as organizações não atuam no mesmo 

âmbito do Estado, ou seja, possuem seu próprio modo de gestão social, mesmo que em 

muitas vezes o público e o privado se unam para fomentar o desenvolvimento dos 

grupos e redes de relacionamentos. 

 Nesse caso de união destaca-se o objetivo do capital social, ou seja, o objetivo 

da coletividade, como afirma Bandeira (1999, p.12):  
Segundo estudos recentes, o capital social – que é composto por um 
conjunto de fatores de natureza cultural que aumenta a propensão dos 
atores sociais para a colaboração e para empreender ações coletivas – 
constitui-se em importante fator explicativo das diferenças regionais 
quanto ao nível de desenvolvimento. 

 

A participação da sociedade civil e da articulação de atores sociais para as ações 

relacionadas com os problemas sociais e com a promoção do desenvolvimento local, se 

fazem necessárias no processo de construção e fomento, na medida em que suas ações 

estejam direcionadas para a geração do capital social (BANDEIRA, 1999) e (MACKE, 

CARRION E DILLY, 2010). 

 

Quadro 1 

Capital Social  Elementos Estruturais Elementos Cognitivos 

Fontes  Redes e Relações Normas 

Manifestações  Interpessoais 

Papéis e Regras 

Procedimentos e 

Precedentes 

Crenças 

Atitudes 

Valores 

Fatores Dinâmicos  

Domínios  

Organização Social 

Ligações Horizontais e 

Verticais 

Confiança 

Cooperação 

Elementos Comuns Expectativas que levam ao comportamento cooperativo 

que geram benefícios mútuos. 

Interdependência entre Capital Social, Estrutura e Cognição  

Fonte: SILVA, PEREIRA E ALCÂNTARA (2012, p.23) 



  
 

 

A estrutura do quadro apresentado pelos autores mostra que a construção do 

capital social é algo sistemático e ordenado, consequentemente entendemos que o 

resultado dessa constituição só se concretiza com elementos (redes, organizações e 

agrupamentos) e indivíduos racionais com objetivos de benefícios coletivos.  

Outro prisma desse contexto é apresentado por Degenne (2004, p.303):  
A estrutura social é piramidal; nela existe certa congruência de status. 
Nesse sentido, o capital social de um indivíduo depende da posição 
dos membros da sua rede no sistema de estratificação. As trocas são 
mais fáceis entre pessoas com posições de status próximas do que 
entre pessoas com status muito diferentes. 

 

Percebe-se que mesmo com indivíduos racionais, elementos determinados e 

objetivos organizados, a relação com os membros mais próximos, normalmente família 

e grupos de trabalhos, são extremamente fundamentais no processo de construção de 

uma rede. Ficando para segundo plano os atores sociais menos influentes. 

Essa denominação “menos influente” se caracteriza simplesmente pelo contato 

menor, ou seja, no primeiro plano existe uma facilitação para a circulação da 

informação, uma pré-disposição à credibilidade e à confiança e ainda, uma identificação 

ao pertencimento (DEGENNE, 2004).  

 

 

3. DESENVOLVIMENTO REGIONAL A LUZ DE CAPITAL SOCIAL 
 

Estaremos verdadeiramente investindo em desenvolvimento incentivando o 

crescimento das redes de relacionamentos, assim como afirmam Macke, Carrion e Dilly 

(2010, p.850) “todas as suas dimensões, uma vez que promovem a troca de 

experiências, fortalecem os relacionamentos e melhoram a estrutura dos programas 

através da atuação em redes e não mais de forma isolada.”. 

E ainda conclui: “Por isso, faz-se necessário criar uma rede de atuação no campo 

social, na qual a sociedade seja vista como um todo e não de forma 

fragmentada”.(MACKE, CARRION E DILLY,2010, p.850).  

Como afirma Manfredini (2005, p29.):  



  
 

 
Para o alcance efetivo da sustentabilidade das nações exigi-se 
profundas mudanças estruturais, culturais, além de uma mudança nos 
paradigmas que regem os modelos econômicos e sociais. Na literatura 
encontram-se como principais explicações para este fato, a falta de 
visão a longo prazo e a mudança do individualismo para o coletivo.  
 

Com base nessas colocações ressalta-se que as ações coletivas podem promover 

mudanças sociais e consequentemente o desenvolvimento democrático. Manfredini 

(2005) também ressalta que as manifestações culturais certamente são alternativas de 

mudar processos de desenvolvimento de comunidades em geral, principalmente através 

da conscientização das problemáticas sociais e dos problemas da localidade.  

Outro ponto de vista sobre o tema estudado é que grupos com elevado capital 

social apresentam altos desempenhos na sociedade civil organizada (WEISZ E 

VASSOLO, 2004). Assim Como afirma Franco (2001) apud Castro (2008, p.135) “onde 

existe capital social, as sociedades exploram melhor as oportunidades que se  

apresentam e tornam-se mais fortes; as instituições funcionam melhor e as organizações 

tornam-se mais eficientes”.  

As regiões com práticas associativistas e redes de solidariedades normatizadas e 

tradicionais, tendem a ser mais desenvolvidas economicamente, garantindo um melhor 

nível de bem estar e qualidade de vida, ou seja, podemos dizer que há uma relação 

direta entre redes consolidadas e capital social (MARTINS E LOTTA, 2010). 
A premissa dessa concepção baseia-se na existência de redes de 
relações formais e informais que, pautadas na cooperação e 
reciprocidade, são elementos de fomento ao desenvolvimento. Os 
estudos contemporâneos sobre desenvolvimento indicam as práticas 
participativas como elementos constitutivos dos processos de 
desenvolvimento regional. (CARNIELLO e SANTOS, 2011, p.171. b) 

 

Bandeira (1999) também estuda essa questão e afirma que “Tal é sua relevância 

que se parte da premissa de que a cooperação é uma das variáveis que explica as 

diferenças rumo ao desenvolvimento de uma região.”. 

Deste modo, evidencia-se que “o acúmulo de capital social favorece o 

enfrentamento dos desafios relacionados à efetivação do desenvolvimento local”. 

(CARNIELLO E SANTOS, 2011, p.178 .b). 



  
 

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCENTIVAM O FOMENTO E 
ACÚMULO DE CAPITAL SOCIAL 
 

A teoria do capital social favorece o entendido sobre o conjunto de 

investimentos que são canalizados em ações socioeconômicas e culturais para atender 

demandas sociais específicas, advindas de grupos organizados da sociedade civil 

(SILVA; PEREIRA E ALCÂNTARA, 2012) 
Como se sabe, o desenvolvimento econômico requer melhoria da 
qualidade de vida. É necessário, no entanto, desenvolvimento 
social concomitante, para que o desenvolvimento econômico seja 
satisfatório. Neste contexto, o conceito de capital social tem 
ganhado espaço 
devido à percepção de seus impactos na reformulação das práticas 
de desenvolvimento (KHAN E SILVA, 2003, p. 102).   
 

Um estudo realizado por Khan e Silva (2003), em uma cidade do interior do 

Ceará, mostrou que a melhoria na qualidade de vida pode ser desenvolvida com base no 

resultado do impacto da reformulação das redes sociais, isto é, foi realizado um estudo 

com redes de relacionamentos pobres, e identificou-se que um enfoque para fortalecer a 

credibilidade e confiança, gera o desenvolvimento do capital social. 

A pesquisa realizada por Khan e Silva (2003) trata-se, em primeiro plano, de 

uma análise da tentativa do Governo do Ceará de minimizar os problemas de pobreza 

rural do Estado, bem como promover o desenvolvimento do setor rural no ano de 1995. 

Na ocasião o Governo do Estado fez ajustes no PAPP – Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor, denominado PSJ – Projeto São José. O objetivo principal do PSJ era:  
“...implementação de ações de desenvolvimento sustentável no 
Estado com participação ativa das comunidades, tendo em vista a 
aumentar o acesso das populações rurais mais pobres às atividades 
de geração de emprego e renda, assim como a provisão de serviços 
sociais básicos e de infra-estrutura como meios para a redução da 
pobreza rural (KHAN E SILVA, 2003, p.102). 

 

Durante o desenvolvimento do PSJ entre os anos de 1996 e 1998, diversos 

subprojetos relacionados a infra-estrutura, produção e desenvolvimento social foram 



  
 

financiados e implantados em comunidades rurais das diferentes microrregiões do 

Estado do Ceará.  

Ao final do ano de 1998 as pesquisas demonstraram que os recursos aplicados 

no PSJ contribuíram expressivamente para o acúmulo de Capital Social tangível e 

intangível em todos os grupos e associações dos subprojetos. O maior índice de Capital 

Social intangível foram os de ação social e mecanização. 

Como afirma Manfredini (2005, p.29.):  
Para o alcance efetivo da sustentabilidade das nações exigi-se 
profundas mudanças estruturais, culturais, além de uma mudança nos 
paradigmas que regem os modelos econômicos e sociais. Na literatura 
encontram-se como principais explicações para este fato, a falta de 
visão a longo prazo e a mudança do individualismo para o coletivo.  
 

Com base nessas colocações ressalta-se que as ações coletivas podem promover 

mudanças sociais e consequentemente o desenvolvimento democrático. Manfredini 

(2005) também ressalta que as manifestações culturais certamente são alternativas de 

mudar processos de desenvolvimento de comunidades em geral, principalmente através 

da conscientização das problemáticas sociais e dos problemas da localidade.  

Como apresentado nos resultados da pesquisa realizada por Manfredini no bairro 

dos Marins da cidade de Piquete/SP, as ações participativas provenientes do incentivo a 

cultura também podem promover o desenvolvimento de uma região, através da 

construção de um planejamento estratégico que trace ações a longo prazo. 

Cabe ressaltar que o planejamento estratégico não é a única fonte de promoção 

do desenvolvimento, podemos citar outros exemplos, como a mudança opcional de 

comportamento dos indivíduos ou grupos objetivando o crescimento tradicional, seja 

nas escolas, nos trabalhos, nas redes de relacionamentos e em todos os processos 

coletivos. 

No estudo realizado por Manfredini, o desenvolvimento local sustentado é 

apresentado como necessariamente ser subsidiado por aportes de recursos externo, 

públicos e privados. Franco (1998) Apud Manfredfini (2005)  “Sem a injeção de 

recursos externos não se podem desencadear processos de geração interna de novos 

recursos”. 



  
 

Esta pesquisa foi realizada na cidade de Piquete/SP, no Bairro dos Marins, ao 

longo do ano de 2003. A pesquisa iniciou com delimitação do Bairro para estudo, 

depois a identificação dos atores locais (famílias) e levantamento das informações 

pertinentes as famílias residentes no bairro. Na fase de Coleta de dados, foram 

realizadas pesquisa documental e oficinas em primeiro plano e observação direta em 

segundo plano, e a pesquisa foi finalizada pelo método visitação e observação. 

Nos resultados da pesquisa ficou evidenciado que as políticas públicas devem ter 

foco na promoção do desenvolvimento local, baseado nas realidades e costumes da 

respectiva comunidade, e não como normalmente são desenvolvidas, ou seja, focando 

somente o desenvolvimento humano de forma descentralizada. 
Como local, entendemos não somente um espaço geograficamente 
definido seja um bairro, um município ou uma microrregião, mas 
como um espaço em que existe relações sociais entre os diversos 
atores, que habitam no local. (MANFREDINI, 2005, p.115). 
 

A pesquisa também apresentou que a cooperação entre os diversos atores, seja 

na elaboração ou implementação de ações em prol da comunidade gera um acúmulo de 

Capital Social, uma vez que as redes de relacionamentos se estruturam melhor, a 

confiança e solidariedade são fortalecidas, bem como a ação social se fortalece e se 

fideliza. 

Outro estudo relevante foi a pesquisa de Martins e Lotta (2010) na pequena 

cidade de Icapuí, no litoral do Ceará, no ano de 2003. A pesquisa analisou as ações da 

Secretaria de Educação do município no processo de elaboração da política de 

universalização do ensino fundamental de Icapuí. A pesquisa teve como base a 

abordagem de Capital Social e Redes Sociais. 

Icapuí pode ser entendido como um caso de política pública 
de sucesso com gestão participativa, democrática e descentralizada, 
fortemente embasada em relações sociais entre comunidade e o 
poder público. Do resultado da conjunção entre capital social e a 
existência de redes sociais surgiu uma iniciativa de referência para 
o enfrentamento do analfabetismo e da exclusão social (MARTINS 
E LOTTA, 2010, p. 845) 
 

O autor apresenta o caso de Icapuí como sendo dividido em três momentos 

históricos, conforme quadro:  



  
 

 

QUADRO 1 - Períodos históricos do Município de Icapuí (1930-2004). 

Período Décadas  Características 

Antecedentes 1930-1980 Distrito de Aracati. Início do processo de luta 

pela emancipação. Retrocesso por parte das 

oligarquias locais e do golpe militar de 1964 

A Luta pela 

Emancipação 

1980-1985 Mobilização e organização dos atores e 

instituições para a emancipação do município. 

Administração 

democrática Popular 

1986-2004 Políticas públicas inovadoras e democráticas 

baseadas em gestão descentralizada e forte 

participação popular. 

Fonte: Lotta e Martins (2003) apud Martins e Lotta (2010); 

 

 A pesquisa mostrou que durante o período da Administração Popular, já no 

primeiro governo, as primeiras ações foram transparência administrativa, 

democratização, universalização dos serviços públicos e incentivo a participação 

popular, principalmente quando os assuntos eram os problemas sociais com a educação 

e a saúde.  

“Alto índice de mortalidade infantil, falta de leitos hospitalares, 
70% de analfabetismo, elevado número de professores leigos e 
poucas escolas eram apenas alguns exemplos dos grandes desafios 
a serem enfrentados pelo município (MARTINS E LOTTA, 2010, 
p. 855). 

 

 Segundo o autor, as ações da Secretaria de Educação de Icapuí são consideradas 

um caso de sucesso na aplicação de políticas públicas na abordagem de capital social e 

redes sociais, haja vista o excelente resultado através da gestão participativa, 

democrática e descentralizada. 

 A pesquisa também relatou que mesmo durante as adversidades (financeiras, 

sociais e econômicas), “... a estabilidade e sustentação política decorreram, também, de 

um forte engajamento cívico e redes sociais estruturadas que ocupavam os quadros de 



  
 

gestão dando solidez institucional para as ações políticas participativas (MARTINS E 

LOTTA, 2010, p. 859)”.  

 

5. MATERIAIS E MÉTODO 
 

Para a elaboração desse artigo foram realizadas técnicas de delineamento de 

pesquisa com análises documentais e pesquisas bibliográficas já validadas para a 

construção do referencial teórico e definição do tema abordado.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada no período de 15 de janeiro a 20 de abril 

de 2014, através dos bancos de dados da Scielo, Anpad, Periódicos Capes, e 

dissertações da Biblioteca da UNITAU. As palavras chaves para a busca de artigos 

científicos relevantes foram desenvolvimento regional, capital social e políticas 

públicas. 

Portanto, apesar das limitações dos métodos utilizados foi possível a construção 

do escopo de capital social, bem como justificar as possibilidades de desenvolvimento 

local a luz de capital social. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme proposta metodológica, o presente trabalho buscou mostrar que o 

Capital Social pode ser estimulado por políticas públicas e consequentemente pode 

gerar o desenvolvimento local e regional. 

As pesquisas apresentadas foram estudadas em diferentes períodos e regiões do 

Brasil, e todas apresentaram resultados positivos no índice e acúmulo de Capital Social, 

que conforme apresentado nos escopos pode promover o desenvolvimento regional. 

Como afirmam Carniello e Santos (2011, p.179 . b) “o capital social pode ser 

estimulado, mas é fato que se, culturalmente, houver uma predisposição cultural para a 

cooperação, o acúmulo de capital social pode ser alcançado de maneira mais efetiva.”. 

A afirmação dos autores enfatiza que a exposição dos atores sociais cognitivos pode 

modificar ou interferir na constituição do capital social coletivo (DEGENNE, 2004). 



  
 

 Nos últimos anos, tanto a CEPAL como o Banco Mundial perceberam que o 

Capital Social é uma forte vertente para se estudar o desenvolvimento, principalmente 

no que tange a aplicabilidade de políticas sociais efetivas, destinadas a redução da 

pobreza (TONELLA, 2003). 

 Na atualidade existem diversas metodologias de análises de Capital Social e 

Redes Sociais, bem como o tema é estudado por diversos pesquisadores de distintos 

campos do conhecimento, mas todos os estudos objetivam compreender o impacto 

destas abordagens na vida social, conforme apresentado por Marteleto e Silva (2004). 

 Espera-se que este artigo possa contribuir com estudos mais amplos sobre o 

tema proposto, buscando colaborar com a abordagem do Capital Social e das Redes 

Sociais como fontes de desenvolvimento, uma vez que, através de pesquisas já 

validadas este artigo corrobora a ideia de uma nova vertente para estudos sobre este 

tema. 
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