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RESUMO 

 

Na construção histórica da sociedade civil brasileira, há organização associativa desde os 

primórdios da colonização. Porém, apenas se institucionalizou em resposta ao processo 

antidemocrático que o país vivenciou na sua modernização e no posterior processo de 

democratização que ressaltou a importância das associações civis no aprofundamento 

democrático. Entretanto, verifica-se que as relações sociais no âmbito das associações 

voluntárias demandam um engajamento maior dos atores sociais na vida associativa da 

sociedade civil. Neste intento, os elementos definidores do capital social parecem centrais, 

tendo em vista a necessidade de geração de confiança, cooperação e participação entre 

envolvidos em organizações da sociedade civil tais como as associações comunitárias. Este 

estudo tem como proposta identificar e analisar a existência, os principais componentes e a 

intensidade do capital social de associações comunitárias do município de Teófilo Otoni-MG. 

Trata-se de um estudo de múltiplos casos, num quantitativo de duas organizações. Nestas, foi 

adotada uma abordagem quali e quantitativa na coleta de dados, possibilitando triangulações e 

análise mais aprofundada. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados, na etapa 

qualitativa, a realização de grupos focais, a análise documental e observação não participante; 

e na etapa quantitativa, a aplicação de questionários estruturados. Os dados coletados foram 

analisados por meio de análise de conteúdo e análise estatística. Nos casos das associações 

comunitárias de Teófilo Otoni, nota-se um processo de reestruturação da confiança visto que 

esta foi rompida por ações de oportunismo, o que resultou em baixos níveis de intensidade. 

Entre os elementos, a cooperação, é o que apresenta maior intensidade nas associações de 

moradores do município, sendo este gerador da confiança, acredita-se que o investimento em 

ações cooperativas está sendo um importante meio para reconquista dos laços de confiança nas 

associações, ao ponto de produzir e gerar o Capital Social. Em se tratando da participação 

identificou-se um grau de médio a baixo de participação, o que pode ser justificado pela ruptura 

da confiança nas comunidades, estando estes componentes diretamente relacionados. 

Depreende-se que devido ao processo de ruptura dos laços de confiança, por práticas 

oportunistas, houve a redução dos estoques de capital social na comunidade e estas encontram-

se na etapa de construção deste capital, para fins de alcançar resultados que não seriam possíveis 

sem a sua existência. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 

001. 

Palavras chave: Capital Social. Sociedade Civil. Associativismo. Associações Comunitárias. 





 

 

 

ABSTRACT 

 

In the historical construction of Brazilian civil society, there is associative organization from 

the earliest days of colonization. However, it was only institutionalized in response to the 

undemocratic process that the country experienced in its modernization and in the later process 

of democratization that emphasized the importance of civil associations in deepening 

democracy. However, it is clear that social relations within voluntary associations require a 

greater involvement of social actors in the associative life of civil society. In this endeavor, the 

defining elements of social capital seem central, given the need to generate trust, cooperation 

and participation among those involved in civil society organizations such as community 

associations. This study aims to identify and analyze the existence, main components and 

intensity of social capital of community associations in the municipality of Teófilo Otoni-MG. 

It is a multiple case study, in a quantitative of two organizations. In these, a qualitative and 

quantitative approach was adopted in the data collection, allowing triangulations and more in-

depth analysis. Focal groups, documentary analysis and non-participant observation were used 

as instruments of data collection, in the qualitative step; and in the quantitative stage, the 

application of structured questionnaires. The collected data were analyzed through content 

analysis and statistical analysis. In the cases of Teófilo Otoni's community associations, a 

process of confidence restructuring has been observed since it was broken by opportunism, 

which resulted in low levels of intensity. Among the elements, cooperation is the one that is 

most intense in the associations of residents of the municipality, and this generator of trust, it is 

believed that investment in cooperative actions is being an important means to reconquer the 

bonds of trust in associations, generate and generate Social Capital. In terms of participation, 

we identified a medium to low degree of participation, which can be justified by the rupture of 

trust in communities, and these components are directly related. It is evident that due to the 

process of rupture of the bonds of trust by opportunistic practices, there was a reduction of 

stocks of social capital in the community and these are in the stage of construction of this 

capital, in order to achieve results that would not be possible without its existence. This study 

was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

Brasil (CAPES) - Finance Code 001. 

 

Keywords: Social Capital. Civil society. Associativism. Community Associations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos são os debates e pesquisas realizados acerca de Sociedade Civil ao longo 

dos séculos, o que levou à evolução da compreensão do construto, conduzindo a superação do 

modelo dualista do século XIX, que diferenciava Estado de sociedade, empregando-se hoje o 

conceito tripartite marcado pela diferenciação da Sociedade Civil, do mercado e do Estado. Tal 

separação se deve à busca de independência da economia de mercado por se reconhecer que 

não há solução satisfatória na esfera privada para o problema da solidariedade social 

(AVRITZER, 2012; BAIÃO; PECI; COSTA, 2015). 

Nesta perspectiva, ressalta-se que a vida associativa da sociedade civil é regida por 

ações coordenadas por uma lógica própria que permitem a integração entre os indivíduos na 

sociedade que, segundo Baião, Peci e Costa (2015), se torna pujante por fortalecer a democracia 

e contrabalancear o poder do Estado. No Brasil, o conceito de Sociedade Civil não se aplicava 

até início do século XX. Anteriormente, o país era marcado por um processo político privatista, 

com grandes propriedades rurais onde ocorria a dominação econômica e política, tendo uma 

esfera privada grande e marcada por relações clientelistas, o que dificultou o fortalecimento da 

organização civil (AVRITZER, 2012). 

Na construção histórica da sociedade civil brasileira, a organização associativa 

ocorre desde os primórdios da colonização (LANDIM, 1993), porém se institucionalizou em 

resposta ao processo antidemocrático que o país vivenciou na sua modernização e no posterior 

processo de democratização que ressaltou a importância das associações civis no 

aprofundamento democrático (AVRITZER, 2012). 

Entretanto, verifica-se que relações sociais no âmbito das associações voluntárias 

demandam um engajamento maior dos atores sociais. Essa percepção remete o pensamento a 

um construto teórico que vem sendo difundido e que reflete sobre o fortalecimento destas 

relações, o Capital Social. Com efeito, as associações da sociedade civil são ambientes 

propícios para o estabelecimento de laços capazes de produzi-lo e estoca-lo. 

O conceito de Capital Social, embora não seja antigo, já foi bastante discutido entre 

autores como Putnam (2006), um dos principais referenciais com grande contribuição na 

difusão do construto e que o define como “características da organização social, como 

confiança, normas e sistemas que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 

facilitando ações coordenadas” (PUTNAM, 2006, p. 177). Compreende-se por Capital Social a 

liga que prende os atores à ação coletiva, formado pelo conjunto de características da 

organização social, como redes de relações, normas de comportamento, valores, confiança, 
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participação, cooperação, obrigações e canais de informação. Destaca-se na maioria dos estudos 

sobre capital social três elementos: a confiança, a cooperação e a participação (PERES, 2000; 

ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012). 

Neste âmbito, cabe destacar a relevância das associações comunitárias, por 

buscarem pelo menos de modo estatutário, articular os diferentes moradores de sua área de 

abrangência na busca pela defesa dos interesses locais. Neste intento, os elementos definidores 

do capital social parecem centrais, tendo em vista a necessidade de geração de confiança, 

cooperação e participação dos envolvidos. 

Diante desses aspectos, questiona-se neste estudo: as associações comunitárias 

como organizações da sociedade civil de interesse coletivo estão sendo efetivas no 

desenvolvimento de suas atividades? Há cooperação entre os seus associados, gerando 

confiança e com isso participação dentro e fora da associação? Em que intensidade estes 

elementos estão presentes no âmbito das associações comunitárias de Teófilo Otoni na 

percepção de seus associados e dirigentes? Além dos elementos citados, podem ser 

identificados outros também vinculados a constituição do capital social no âmbito das 

associações comunitárias de Teófilo Otoni? Caso afirmativo, quais? Os inúmeros 

questionamentos apontados resultaram na seguinte questão norteadora da pesquisa: quais as 

características do capital social das associações comunitárias de Teófilo Otoni-MG? 

Frente a essa questão norteadora, este estudo tem como objetivo identificar e 

analisar a existência, os principais componentes e a intensidade do capital social de associações 

comunitárias do município de Teófilo Otoni-MG. Com efeito, propõe-se a realização de estudos 

em duas associações comunitárias do referido município, sendo que os dados serão obtidos por 

meio de uma abordagem quali e quantitativa. Na etapa qualitativa será utilizada como 

instrumento de coleta de dados a análise documental, observação não participante e a realização 

de grupos focais; e na etapa quantitativa, a aplicação de questionários estruturados. 

Apresenta-se, a seguir, a Justificativa e Relevância da pesquisa e, posteriormente, 

os seus objetivos. Na seção 2 tem-se um debate teórico acerca de Sociedade Civil e as 

implicações do contexto brasileiro, seguida da seção 3 apresenta os conceitos e os principais 

aspectos do Associativismo. Na seção 4 discute-se os conceitos, as principais abordagens e os 

principais componentes do Capital Social. Os Materiais e Métodos estão descritos na seção 5 

e, nas seções 6 e 7, apresenta-se a Análise e Discussão dos Resultados e por fim tem-se as 

Considerações Finais do estudo. 
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1.1 Justificativa e Relevância 

 

Em diversos estudos, o capital social é adotado como um construto que ajuda a 

explicar o porquê de uma sociedade colaborativa e organizada ser fator indispensável à 

prosperidade econômica, sendo entendido como um fortalecedor da democracia e 

potencializador do desenvolvimento socioeconômico da região que o possui. 

O capital social é um recurso coletivo e não pertencente a um indivíduo, devendo 

ser analisado em escala coletiva tendo como unidade de análise um grupo ou comunidade. As 

associações comunitárias, atendem a este quesito; além de ser notável a sua crescente 

importância na governança pública nacional e internacional, por atuar fundamentalmente na 

esfera pública sendo “organizadores de ideias, causas e movimentos sociais e de representação 

pública” (NOGUEIRA; ALVES, 2014, p. 3). 

Considerando as características da sociedade civil brasileira com processo recente 

de institucionalização, marcada pelo clientelismo das relações sociais e com laços associativos 

fracos, faz-se necessário compreender quais os possíveis elementos contribuem para o 

fortalecimento da Sociedade Civil. Deste modo, estudar o capital social em Associações 

Comunitárias é crucial para identificar sua existência, principais componentes presentes e a 

intensidade destes, como facilitadores da confiança, cooperação e participação dos atores 

sociais. 

No âmbito teórico, observa-se grande lacuna sobre o conhecimento acerca do 

capital social no campo das associações comunitárias, havendo trabalhos que relacionam 

Capital Social com associações voluntárias (ALMEIDA, 2010; JACOBI; TEIXEIRA, 1997; 

MARTINS; PARANHOS, 2006). Também foi identificado nos repositórios nacionais e 

internacionais (SPELL - Scientific Periodicals Electronic Library e SciELO -  Scientific 

Electronic Library Online), diversos trabalhos sobre associações de moradores (POZZER, 

2010; BRESCIANI; FELIX, 2003) e alguns trabalhos analisando o objeto no estado de Minas 

Gerais (COSTA, 1997; ALENCAR et al., 1996). Quanto especificamente ao construto Capital 

Social há grande incidência de estudos em organizações da sociedade civil principalmente na 

região sul do país (FACCIN; MACKE; GENARI, 2013; ZARDIN PATIAS et al., 2015; 

SEHNEM; MACKE, 2015), havendo poucos estudos na região sudeste (JUNQUEIRA; TREZ, 

2005; ANDRADE et al., 2013), e nenhum com tais características no nordeste mineiro. 

No âmbito acadêmico, esta pesquisa visa contribuir para a área de administração 

pública, mas especificamente a linha de gestão de organizações públicas não-estatais, 

possibilitando aprofundar os estudos acerca de uma instituição da sociedade civil de grande 
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relevância para o relacionamento do cidadão com o Estado. Além de visar a compreensão sobre 

um construto que estimula o fortalecimento das relações sociais, tornando estas organizações 

mais coesas para efetivar o seu papel.  

Por fim, o aprofundamento da análise da existência de Capital Social nas 

Associações Comunitárias, pode levar à compreensão de como este tipo de capital pode ser 

relevante para o desenvolvimento da comunidade, refletindo na busca de estabelecer mais 

relações de confiança entre os atores, a fim de promover a cooperação e, como consequência, 

desenvolver comportamentos participativos na busca de um bem coletivo. Havendo, assim, uma 

demanda da comunidade e dos representantes da Associação em desenvolver ou reforçar tais 

elementos. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e analisar a existência, os principais componentes e a intensidade do 

capital social de associações comunitárias do município de Teófilo Otoni-MG. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a)  Compreender, em termos teóricos, a formação e atuação da Sociedade Civil e do 

Associativismo no Brasil; 

b)  Selecionar indicadores de capital social capazes de mensurar a sua intensidade 

nas associações comunitárias de Teófilo Otoni – MG; 

c)  Identificar, por meio dos indicadores, a existência e a intensidade de capital 

social nas associações citadas; 

d)  Identificar e analisar os principais fatores conjunturais necessários ao 

estabelecimento de laços de confiança e cooperação entre os atores das associações 

comunitárias de Teófilo Otoni – MG; 

e)  Identificar e analisar os principais fatores conjunturais necessários à prática da 

participação nas associações do município em análise. 
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2 SOCIEDADE CIVIL 

 

O conceito de Sociedade Civil surgiu no século XIX, no qual apresentava uma 

dimensão dualista a fim de traduzir as mudanças impostas pela modernidade ocidental, 

marcando o início de um processo de diferenciação entre Estado e sociedade na Europa 

(BORBA; SILVA, 2004; AVRITZER, 2012). 

Debates acerca de Sociedade Civil vem sendo realizados ao longo dos séculos, o 

que levou a evolução da compreensão do construto, conduzindo à superação do modelo 

dualista. No século XX, consolida-se o conceito tripartite marcado pelo entendimento da 

Sociedade Civil como uma nova esfera, fora do mercado e do Estado. Neste intento, busca-se 

a independência da economia de mercado por se reconhecer que não há solução satisfatória na 

esfera privada para o problema da solidariedade social (MEDEIROS, 2002; AVRITZER, 2012; 

BAIÃO; PECI; COSTA, 2015).  

Borba e Silva (2004, p. 463) evidenciam que na tradição triádica, manifesta-se 

“aquelas instituições, organizações e atores que se diferenciam do conjunto da sociedade pela 

suas formas de organização baseadas na cooperação voluntária e na solidariedade”.  

Tendo conhecimento das duas grandes tradições do conceito de Sociedade Civil, no 

entanto, visando realizar um debate teórico acerca do conceito, apresenta-se a seguir breve 

histórico do seu desenvolvimento para identificar as suas bases contemporâneas. 

 

2.1 Debate Teórico sobre a Sociedade Civil 

  

Conforme Medeiros (2002), a primeira distinção entre Sociedade Civil e Estado 

encontra-se nos estudos de Hegel, que ao formular a sua teoria, rompe com a tradição 

jusnaturalista (TEIXEIRA, 2009), que traz o conceito de “sociedade civil” como sinônimo de 

sociedade política ou Estado e o momento anterior da sociedade humana considerava-se um 

estado natural. A inovação do conceito em Hegel se deve ao fato de que a sociedade civil passar 

a ser a sociedade pré-política ou estado natural (para os jusnaturalistas), sendo a primeira forma 

de estado social, caracterizado por relações como familiares e econômicas (BOBBIO, 1982). 

Medeiros (2002) afirma que, no pensamento de Hegel, a sociedade civil seria o 

nível intermediário entre a família e o Estado, isso se dá pela dissolução da unidade familiar, 

em que o homem através do trabalho busca satisfazer as necessidades próprias resultando em 

relações econômicas antagônicas. Segundo Loebel (2007), há uma separação entre o Estado e 

a sociedade civil, visto que na sociedade civil as ações resultam de interesses particulares e no 
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Estado de ‘interesse geral dirigida ao bem universal’. Assim, a sociedade civil possibilita a 

“comunicação e interação com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas (a 

competição econômica)” (LOEBEL, 2007, p. 2). 

Contrapondo, Marx apresenta uma crítica ao conceito hegeliano, passando do 

significado de sociedade civil para o de sociedade burguesa. Ao fugir da concepção de 

instituição intermediária entre família e Estado, envolve toda a vida econômica e relações 

materiais dos indivíduos dentro da sociedade, sendo, a sociedade burguesa o lugar em que as 

relações ocorrem. Desta forma, essas relações ao caracterizarem a estrutura de cada sociedade, 

formam a base para a elevação da superestrutura jurídica e política, em que constitui o Estado 

e o espírito absoluto, instâncias agregadas ao conceito de sociedade civil em Hegel (BOBBIO, 

1982; BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998; MEDEIROS, 2002; TEIXEIRA, 2009; 

LOEBEL, 2007). 

A concepção marxista rompe com o significado proposto pelos jusnaturalistas 

atribuindo à sociedade civil o significado de sociedade pré-estatal. Portanto, não mais 

representaria um ‘segundo momento’ do desenvolvimento da vida em sociedade, e sim o 

“primeiro momento” por isso considerada pré-estatal (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 

1998; MEDEIROS, 2002). Desta maneira, Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998), ao analisar as 

reais mudanças no significado de sociedade civil, entende que, 

 

[...] tanto a ‘sociedade natural’ dos jusnaturalistas, quanto a ‘Sociedade civil’ 

de Marx indicam a esfera das relações econômicas intersubjetivas de 

indivíduo a indivíduo, ambos independentes, abstratamente iguais, 

contraposta à esfera das relações políticas, que são relações de domínio. Em 

outras palavras, a esfera dos ‘privados’ (no sentido em que ‘privado’ é um 

outro sinônimo de ‘civil’ em expressões como ‘direito privado’ que equivale 

a ‘direito civil’) se contrapõe à esfera do público (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO, 1998, p. 1219, grifo do autor). 

 

Desta forma, na concepção de Marx a sociedade civil abarca a esfera ‘privada’ em 

que há as relações econômicas e os indivíduos são iguais, representando a estrutura, enquanto 

que a superestrutura marcada pelas relações de domínio na política e justiça, exercidas pelo 

Estado, compõe a esfera do público. 

Gramsci, enquanto marxista, traz em sua teoria uma inovação em relação à 

concepção de Marx ao estabelecer a sociedade civil como pertencente ao momento da 

superestrutura e não ao momento da estrutura como visto anteriormente. Bobbio (1982), coloca 

que em Gramsci a sociedade civil não é mais o conjunto de relações materiais e da vida 

comercial e industrial, passando a ser o conjunto das relações ideológicas-culturais e da vida 
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espiritual e intelectual. Tanto Marx como Gramsci partem da teoria de Hegel acerca de 

sociedade civil, porém Marx fixa-se no sistema das necessidades (relações econômicas) e 

Gramsci nas instituições que as regulamentam. 

Em sua teoria, Gramsci entende que a sociedade civil é formada por instituições 

privadas que visam a elaborar e difundir as ideologias (escolas, igrejas, associações, entre 

outros), sendo a esfera na qual ocorrem conflitos e lutas políticas contra a hegemonia exercida 

pelos grupos dominantes (TEIXEIRA, 2009). 

A próxima concepção a ser estudada é de Arato e Cohen (1994), que se basearam 

na teoria de Habermas para reconstruir o conceito de sociedade civil. Habermas não construiu 

uma teoria da sociedade civil, mas ao distinguir a lógica sistêmica e a lógica do mundo da vida, 

permite que se tenha uma nova dimensão das dinâmicas das sociedades contemporâneas. 

Em seu marco dualista Habermas distingue sistema e mundo da vida, sendo o 

sistema constituído de instituições que atendem as exigências funcionais impostas pelo 

ambiente, em que a integração dos dois subsistemas Estado e mercado são coordenados pelo 

dinheiro e poder; desta forma o Estado representa a esfera pública e o mercado a esfera privada 

dentro da lógica sistêmica. O mundo da vida consiste na integração social regida pelas normas 

que, pelo consenso, são aceitas, também constituído de subsistemas, abarca as pessoas e 

famílias enquanto esfera privada e o cidadão (formação da opinião pública) enquanto esfera 

pública (ARATO; COHEN, 1994; LOEBEL, 2007). 

Assim, Arato e Cohen (1994) reforçam que a sociedade civil existe no contexto do 

mundo da vida que assegure institucionalmente um conjunto de direitos que a pressupõem e ao 

mesmo tempo diferenciam da esfera do Estado e da economia. Sendo que esses direitos surgem 

enquanto reivindicações de grupos ou indivíduos nos espaços públicos de uma sociedade civil 

emergente. Neste contexto, pode-se considerar os direitos universais como “princípio 

organizativo de uma sociedade civil moderna cuja instituição dinâmica é a esfera pública” 

(ARATO; COHEN, 1994, p. 155). 

Segundo Loebel (2007), o sistema e o mundo da vida são diferentes e 

complementares na reprodução da sociedade; se diferem no ponto que o sistema se 

responsabiliza pela reprodução material, e o mundo da vida reproduz os símbolos, em 

instituições como igrejas, escolas, associações, entre outros.  

Desta forma havendo evolução no sistema, há aumento na sua capacidade de 

controle, enquanto que a evolução no mundo da vida reflete no aperfeiçoamento da capacidade 

comunicativa e da prática do entendimento. No que diz respeito a complementariedade, 

havendo aumento na complexidade no sistema, institucionalizará novas formas de integração o 
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que demanda o desenvolvimento de competências comunicativas e da prática do entendimento 

(LOEBEL, 2007).   

Habermas, ao compreender a modernidade como um projeto inacabado, recusa a 

redução da ideia de racionalidade à uma racionalidade instrumental. Em que a racionalidade 

instrumental rege as ações dentro da lógica sistêmica, enquanto o mundo da vida é regido pela 

racionalidade comunicativa (subjetiva) (MEDEIROS, 2002). Conforme corroboram Arato e 

Cohen (1994, p. 159), “a racionalização dos subsistemas econômico e administrativo e o peso 

preponderante assumido pelos imperativos da sua reprodução se desenvolveram em detrimento 

da racionalização da sociedade civil”. 

Desta forma, ocorre o fenômeno que Habermas denomina de reificação ou 

colonização do mundo da vida. Nesse processo, a racionalização instrumental coloniza o mundo 

da vida, pelo avanço desta racionalidade sobre as esferas do mundo da vida, sendo necessário 

a reconstrução de uma esfera pública autônoma para impedir esse fenômeno (ARATO; 

COHEN, 1994; MEDEIROS, 2002). Por isso Habermas defende a busca da primazia da lógica 

do mundo da vida sob as esferas subsistêmicas. 

Quanto à esfera pública, pode ser entendida como local de encontro entre o sistema 

e o mundo da vida em que ocorrem disputas entre formas divergentes de sociabilidade. Entende-

se que com a modernização da sociedade civil houve o desenvolvimento da racionalidade 

comunicativa que busca um consenso entre a dimensão do mundo da vida e do sistema. Para 

isso, são importantes fatores como a opinião pública e a transformação estrutural da esfera 

pública (MEDEIROS, 2002; TEODÓSIO et al., 2016). 

Habermas analisa a esfera pública enquanto uma categoria da sociedade burguesa 

e remonta a sua construção histórica. O autor define como esfera pública “a esfera de pessoas 

privadas reunidas em um público” (HABERMAS, 1984, p. 42), sendo neste espaço discutidos 

questões legais entre a esfera pública e os representantes do poder público. Assim, a esfera 

pública burguesa se constitui a partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista e 

com isso a estruturação da sociedade civil burguesa (OLIVEIRA, 2010). 

Um dos importantes construtos na concepção habermasiana de esfera pública é a 

opinião pública, que se constituiu a partir do fortalecimento da imprensa com aliada do 

comércio, bem como com a construção cultural burguesa. Desta forma, há o desenvolvimento 

de ideias próprias que passam a serem discutidas e posteriormente são usadas para pressionar o 

Estado e influenciar o poder decisório. 
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Teixeira (2009) reitera que, em sua teoria, Habermas entende a democracia radical 

como  

 

[...] a capacidade de sujeitos sociais (sociedade civil) de interferir na esfera 

pública de forma autônoma na formação de opiniões públicas, definir 

questões, trazer contribuições para resoluções de problemas, interpretar 

valores de modo distinto, denunciar argumentos que não vão ao encontro dos 

interesses coletivos a fim de ganhar novos espaços na forma de direitos mais 

amplos (TEIXEIRA, 2009, p. 171). 

 

Borba e Silva (2004) ao analisar a teoria de Habermas e de Arato e Cohen evidencia, 

o conceito de democracia ampliada, na qual são elos principais a sociedade civil e a esfera 

pública. Entretanto este conceito não prevê a “participação efetiva” dos atores nos processos 

decisórios, pois Habermas reitera a influência sobre os subsistemas e não o poder de decisão.  

Por esse motivo, o Estado deve interpretar as demandas vindas da esfera do mundo 

da vida e traduzi-las em direitos. “Não cabe a sociedade civil substituir o Estado muito menos 

a este ‘partilhar decisões’ com os movimentos sociais” (BORBA; SILVA, 2004, p. 465). 

Reforçando a relevância dos processos comunicativos, os autores afirmam que é a “mensagem” 

da sociedade civil que adentra a esfera do Estado, mas não os seus ‘atores’.  

Isto posto, tem-se o trabalho Arato e Cohen que, baseado nas teorias habermasianas, 

reconstroem o conceito de sociedade civil a partir da diferenciação em relação aos mecanismos 

de controle, poder e dinheiro, que visam penetrar no mundo da vida e imperar a lógica 

instrumental. Para os autores, a sociedade civil está relacionada com o nível institucional do 

contexto do mundo da vida, sendo então definida a integração de condições e atores nas 

dimensões do mundo da vida que são: cultura, sociedade e personalidade (BORBA; SILVA, 

2004; AVRITZER, 2012). 

Segundo Medeiros (2002), em Arato e Cohen, a sociedade civil possui duas funções 

que são, primeiro preencher a lacuna na discussão teórica acerca do aprofundamento da 

democracia e, segundo, fazer a ligação entre o nível mais genérico de análise e o diagnóstico 

mais específico do processo de formação das sociedades civis. Por fim, os atores depreendem 

que a “reconstrução da sociedade civil em termos da distinção entre sistema e mundo da vida 

ou a tradução dessa dualidade, nos termos do conceito de sociedade civil, pode levar a 

conjugação entre autolimitação e democratização” (ARATO; COHEN, 1994, p.  182). 

Tendo discutido os aspectos relevantes à construção teórica do conceito de 

sociedade civil, passa-se a compreensão da sua ocorrência no contexto brasileiro. 
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2.2 Breve discussão sobre a Sociedade Civil no Brasil 

 

Até século XIX, o conceito de sociedade civil se restringia aos países do Atlântico 

Norte, com os avanços nos processos de democratização na América Latina a partir dos anos 

1980, que iniciou uma articulação maior da sociedade civil exigindo maior participação política 

(TEODÓSIO et al., 2016; AVRITZER, 2012). No Brasil esse processo foi semelhante. Neste 

período, o país ainda era marcado por um processo político privatista, com grandes 

propriedades rurais onde ocorria a dominação econômica e política, tendo uma esfera privada 

grande e marcada por relações clientelistas, o que dificultou o fortalecimento da organização 

civil. Por essa razão o conceito de Sociedade Civil só passou a ser aplicado no país a partir do 

século XX (AVRITZER, 2012). 

Para entender o contexto histórico no qual se formou a sociedade civil brasileira é 

preciso retornar aos primórdios da colonização, sendo que desde as origens coloniais do país já 

se identificava atividades de associação voluntária. Landim (1993), em seu trabalho, traz essa 

reconstrução possibilitando a compreensão da noção de ‘sem fins lucrativos’ no país. 

Assim, como a base da colonização, a construção histórica da associação voluntária 

também é marcada pelo sistema de plantação e pela relação entre Estado e Igreja Católica. Na 

primeira dimensão, com a formação dos grandes latifúndios, a monocultura e o sistema 

escravagista, viu-se o fortalecimento das relações patriarcais e com isso o fortalecimento do 

sistema clientelista, que forma impedimentos para o surgimento da associação voluntária 

autônoma. Já na segunda dimensão, a Igreja Católica era tida como o fórum público da vida 

social, o indivíduo só tinha reconhecimento social se fosse submetido aos rituais religiosos; 

nesse âmbito que surgiram as primeiras sociedades de ajuda mútua e de assistência social e 

médica (LANDIM, 1993). 

Nos períodos seguintes, não só a Igreja Católica, como outras denominações 

religiosas passaram a ter atuação no setor sem fins lucrativos, como anglicanos, luteranos, 

congregacionistas, presbiterianos, metodistas, batistas e pentecostais, bem como os maçônicos. 

No entanto, o caráter mais político e reivindicatório das associações voluntárias se estruturou 

com a influência dos imigrantes europeus que atuaram principalmente na emergente indústria 

brasileira, ampliando a busca por interesses políticos e profissionais do âmbito local para o 

regional e nacional (LANDIM, 1993). 

Segundo Landim (1993), houve então um crescimento no número de associações 

civis, de esquerda e de direita, durante a década de 1930, porém com a instalação do regime 

militar 1937, reprimiu-se esses movimentos. O processo histórico no qual o Brasil foi 
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construído deixou marcas na sua formação associativa, que se desenvolveram de forma lenta 

levado em consideração os reflexos deixados pelo processo de colonização que “constituiu uma 

esfera pública fraca e ampliadora de desigualdade social gerada pela esfera privada” 

(AVRITZER, 2006, p. 2). Por meio desse processo histórico, a sociedade civil brasileira se 

institucionalizou em resposta ao processo antidemocrático que o país vivenciou na sua 

modernização e no posterior processo de democratização que ressaltou a importância das 

associações civis no aprofundamento democrático (AVRITZER, 2012). 

Com o golpe militar de 1964, houve por parte do Estado uma centralização da 

execução de alguns serviços (saúde, educação, segurança social, entre outros) e para conter a 

participação sindical houve uma rápida adequação à lógica do mercado ao instituir a 

privatização radical. As consequências desse processo foram o crescimento do setor 

empresarial e a estagnação do setor sem fins lucrativos. Havendo então uma privação dos 

ambientes de debate utilizados pelos movimentos sociais, como sindicatos, partidos políticos e 

agências governamentais; restando apenas o âmbito da Igreja Católica, que havia estreitado 

laços com o Estado novamente (LANDIM, 1993). 

Considerando o contexto de seu surgimento, há três razões para a origem da 

sociedade civil no Brasil: o rápido processo de urbanização do País, em consequência da 

negação das políticas sociais que fomentou a luta por serviços públicos que atendesse a 

população pobre; o processo de modernização econômica, marcado pela tecnocracia; e o 

surgimento de forças e organizações resistentes ao autoritarismo (AVRITZER, 2012). 

Nos meados dos anos 1970 há o surgimento de uma sociedade civil autônoma e 

democrática em que, segundo Avritzer (2006), estavam atrelados a diferentes fenômenos: a) 

um crescimento exponencial das associações civis; b) uma reavaliação da ideia de direitos que 

não eram respeitados no contexto político anterior, principalmente os direitos humanos; c) a 

defesa da ideia de autonomia organizacional em relação ao Estado; e d) a defesa de formas 

públicas de apresentação de demandas e de negociações com o Estado, tendo uma busca maior 

da sociedade civil por participação das decisões e apresentação de suas demandas ao Estado. 

Ao fim do regime militar então, ocorre um boom nas associações civis (LANDIM, 

1993). Loebel (2007) destaca que as mudanças na relação sociedade civil e Estado ocorrem 

principalmente por mudanças no contexto político e ideológico, e não por reflexões internas 

dos movimentos sociais. 

Teodósio et al. (2016, p. 37) ressaltam que o grande salto na relação entre a 

sociedade civil e o Estado ocorreu com a Constituição Federal de 1988, conhecida como 

constituição cidadã, pois “permitiu que a participação civil nas políticas públicas adquirisse a 
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dimensão institucional e introduziu a concepção do regime da democracia participativa no 

ordenamento jurídico constitucional do país”, garantindo constitucionalmente o direito de 

associação e viabilizando a formação de movimentos sociais. 

Desta forma, institucionalizou-se a participação política no Brasil, criando mais 

mecanismos participativos para atuação dos movimentos da sociedade civil, na estruturação das 

políticas públicas, ou seja, a descentralização das políticas sociais demandou uma maior 

participação das minorias da sociedade civil nas decisões políticas e no controle social 

(AVRITZER, 2007; CARMONA, 2008). 

Com isso, nota-se um novo caminho do associativismo brasileiro em que os 

movimentos sociais têm-se diversificado quanto as causas, demanda e projetos alterando sua 

visão de mundo e estabelecendo novas relações internas e externas. Desta forma, vem ganhando 

maior visibilidade e veem se transformando e incorporando outras dimensões do “pensar e agir 

social” em sua atuação no cenário político (TEODÓSIO et al., 2016). 

No contexto da sociedade civil, encontra-se diversos atores, como movimentos 

sociais, organizações não governamentais, associação de moradores, associações filantrópicas, 

entre outros. O que se têm em comum é a luta para resolver problemas sociais e políticos, 

influenciando o comportamento do indivíduo (BORBA; SILVA, 2004). Porém, este estudo foca 

a dimensão das associações, mais especificamente as associações comunitárias, como objeto de 

estudo. Para isso, faz-se uma revisão dos fundamentos do associativismo a seguir. 

 

 

 

 

 

  



33 

 

 

3 ASSOCIATIVISMO 

 

Nesta seção encontra-se argumentações sobre o Associativismo, traçando as 

principais características das associações voluntárias e focalizando a análise nas associações 

comunitárias. Após estes desdobramentos segue-se a compreensão do marco legal das 

associações comunitárias no Brasil. 

 

3.1  Compreendendo as Associações Voluntárias 

 

É inerente ao homem a necessidade de se associar a outros para atingir objetivos 

diversos, como a sobrevivência ou para reunir forças para superar obstáculos. Deste modo, há 

diversas formas de associar-se dentro do contexto da sociedade civil, possibilitando aos atores 

escolher a que melhor expressa seus objetivos. Dentre as várias formas está a associação 

voluntária, que é objeto deste estudo. 

As associações são organizações privadas, em que o ato de associar-se é facultativo 

e o seu mote está ligado aos interesses de seus membros (ANHEIER, 2005). Nogueira e Alves 

(2014, p.  4) a definem como “uma organização privada, sem fins lucrativos, constituída de 

forma voluntária por uma base ativa de associados dedicados a promover uma causa ou 

interesse comum”. Assim, são fundamentais na esfera pública, tanto na estruturação simbólica, 

como na ação efetiva. Desta forma, os indivíduos escolhem associar-se para que as associações 

possam mediar seus interesses e valores comuns, tornando a coletividade produto da busca 

pelos fins (POZZER, 2010). 

Ao propor uma reflexão acerca do Associativismo Chanial e Laville (2009) 

apontam a seguinte definição  

 

A associação é uma tradução em atos do princípio de solidariedade que se 

expressa pela referência a um bem comum, valorizando pertenças herdadas, 

no caso da solidariedade tradicional, ou pertenças construídas, no caso da 

solidariedade moderna filantrópica ou democrática. A criação associativa é 

impulsionada pelo sentimento de que a defesa de um bem comum supõe a 

ação coletiva. (CHANIAL; LAVILLE, 2009, p. 21). 

 

Anheier (2005) ressalta que a associação voluntária surgiu durante o século XIX na 

maioria dos países ocidentais, marcado pela industrialização, crescimento das classes média e 

trabalhadora. Esse ambiente de liberdade de expressão e associação favoreceu o fenômeno 
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associativo, bem como outras formas de ação social como sindicatos, cooperativas, movimentos 

sociais, entre outros (NOGUEIRA; ALVES, 2014). 

Nas últimas décadas, verificou-se um crescimento de associações voluntárias (nem 

sempre formalizadas) nos mais diversificados contextos políticos e sociais. Em países como o 

Brasil, marcados por um legado do governo autoritário, o número de associações formais foi 

menor (ANHEIER, 2005). 

Mesmo estando estritamente ligado ao contexto político e social, Nogueira e Alves 

(2014) ressaltam a necessidade de compreender distintamente associativismo e engajamento 

cívico, pois nem todas as formas de associação são positivas e produzem efeitos cívicos. Outro 

ponto a destacar é a “competição” entre as associações e o Estado no que tange a lealdade dos 

cidadãos, muito se discute sobre qual destes melhor interpreta a vontade da população.  

Além disso, as associações não são a única forma de manifestação de ação coletiva, 

tendo também outros mecanismos como sindicatos, cooperativas, movimentos sociais. 

Entretanto, cabe ressaltar que as associações se diferem destes por apresentar elementos como 

base associativa de constituição voluntária e pluralidade de causas e propósitos (NOGUEIRA; 

ALVES, 2014). 

É importante relembrar que as associações visam a formação de redes colaborativas 

e se diferem dos governos, que exercem controle impessoal, e das empresas que visam 

transações de longo prazo o que reforça a natureza particular de organização das associações 

(MINTZBERG et al, 2005). O surgimento de milhares de associações a cada ano implica a 

criação de novos lugares de definição e de exercício de cidadania propiciando redes de 

solidariedade e ajuda mútua que se estabelecem às margens do Estado e do mercado 

(CHANIAL; LAVILLE, 2009). 

Ao estudar as associações ressalta-se o seu papel no desenvolvimento da 

democracia das sociedades. Lüchman (2014) aponta que um sistema político é considerado 

tanto mais democrático quanto maior o envolvimento do cidadão nos processos de decisão, isso 

acentua a relevância das associações que contribuem principalmente em três aspectos: 

 

[...] no desenvolvimento individual, contribuindo para a formação, o aumento 

e o suporte na formação de cidadãos mais democráticos, especialmente em 

sua capacidade de produzir julgamentos autônomos; na formação da opinião 

pública construindo, ampliando e problematizando as opiniões e políticas; no 

fortalecimento das instituições de representação, além da criação de canais 

institucionais que produzam, via participação dos cidadãos, decisões políticas 

legítimas (LÜCHMAN, 2014, p. 160). 
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Desta forma, acredita-se que o ambiente das associações, no qual há uma 

pluralidade de práticas e dinâmicas associativas, sejam estas embasadas na cooperação ou no 

conflito, se torna propício ao fortalecimento da democracia (LÜCHMAN, 2014).  

Nogueira e Alves (2014) ainda observam alguns fenômenos que influenciam 

negativamente na atuação das associações voluntárias. O primeiro dele é a oligaquização, isto 

é, a concentração das decisões e ações da associação em um grupo de associados, tornando-a 

excessivamente autorreferenciada. Pode-se dizer que estas não vivenciam uma vida associativa, 

pois expressam apenas a vontade de poucos. 

Outro fenômeno que inibe a atuação associativa é o dos free-rides (caronistas), que 

pode ocorrer na dimensão interna e/ou externa. Internamente ocorre quando a atuação para a 

resolução de um problema conta com a participação mais ativa de uns membros do que outros. 

No entanto todos se beneficiam. Externamente, dá-se quando as ações da associação beneficiam 

não somente seus membros, mas também grupos externos que não contribuíram para o processo 

(NOGUEIRA; ALVES, 2014). 

Dentre os vários tipos de associações voluntárias, têm-se as associações de 

moradores, ou associações de bairro ou ainda associações comunitárias. Estas instituições são 

criadas quando os indivíduos se unem na busca de interesses voltados para o local no qual 

residem, protegendo e fomentando o bem estar da comunidade, almejando não só a conquista 

de direitos básicos, como também o fortalecimento de laços de amizade, integração e 

cooperação entre os membros (BRESCIANI; FELIX, 2003; POZZER, 2010). 

Complementando, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (2010) define 

associação comunitária como aquela que visa organizar e centralizar forças dos moradores de 

uma comunidade, objetivando representar seus interesses comuns de maneira eficaz, sendo que 

o mote de sua criação é a busca pela conquista de melhores condições de infraestrutura, 

transporte, segurança, lazer, educação entre outros aspectos que envolvem a vida da 

comunidade. 

Pozzer (2010, p.  36) evidencia que a principal finalidade destas associações é 

intermediar as relações da comunidade com o Poder Público Local. Desta forma, “as 

associações de moradores são espaços públicos, construídas com regras comuns e decididas 

democraticamente, baseadas na cooperação e confiança. Essas são importantes para a 

democracia brasileira”. 

O marco histórico das associações de moradores ocorre a partir dos anos de 1980, 

mas já havia movimentos sociais de bairro anteriormente, conhecidos como Sociedades Amigos 
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de Bairro (SAB’s). No entanto, representavam mais os interesses eleitorais de uma classe 

dominante do que os interesses locais (BRESCIANI; FELIX, 2003). 

Bresciani e Felix (2003), em uma pesquisa que analisa a participação popular em 

associações de moradores na cidade de Marília/SP, apontam que as associações de moradores 

propiciam não apenas atividades de interação social, mas também são “palco de exercício da 

cidadania” em que ocorrem discussões sobre os problemas da comunidade e suas possíveis 

soluções, com grande capacidade de pressionar as autoridades na conquista de benefícios para 

a comunidade. 

Costa (1997) realizou um importante estudo acerca da relação entre as associações 

de moradores e o governo municipal em três cidades mineiras (Governador Valadares, 

Uberlândia e Juiz de Fora) e observou que estas instituições foram relevantes para estreitar os 

laços com o Estado no período estudado. As associações monopolizaram a representação 

política junto à prefeitura, substituindo a atuação dos vereadores e pessoas influentes. Por esse 

motivo, foi induzida pelo governo a criação das associações nos bairros que não as possuíam. 

Vários benefícios foram alcançados pela maior proximidade com a prefeitura, 

dentre eles a facilitação no atendimento das demandas. No entanto, a tendência clientelista do 

Estado brasileiro impregnou esse movimento ao criar diferenciações nas demandas das 

associações conforme o apoio político dado ao grupo governante. Com as novas eleições, a 

maioria das associações de moradores não sobreviveu retornando aos processos anteriores de 

representação pelos vereadores, perdendo a voz no contexto político local, 

 

[...] apenas algumas poucas entidades souberam transformar as reivindicações 

dos moradores em mote de processos de fortalecimento de sua organização 

interna, informando e envolvendo a população local nas campanhas 

desenvolvidas, estimulando a formação de diferentes grupos de trabalhos para 

a condução de tarefas diversas e permitindo aos moradores revezarem-se, 

efetivamente, na direção das organizações (COSTA, 1997, p. 3). 

 

Deste modo, vê-se que a constituição das associações voluntárias no âmbito de uma 

comunidade é um fenômeno carregado de implicações que irão influenciar a sua atuação. Isto, 

porém, não reduz a importância destas instituições na busca pelos interesses coletivos, bem 

como no fomento da participação da sociedade civil nas decisões políticas locais. 

Após compreender melhor sobre associações voluntárias e mais especificamente 

associação comunitária, faz-se necessário levantar os aspectos legais que norteiam esse 

instrumento no Brasil. 

 



37 

 

 

3.2 Aspectos Legais das Associações Comunitárias no Brasil 

 

No País, o direito à associação é previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

e no Código Civil. Pozzer (2010) coloca que esse direito remete ao agrupamento para fins 

lícitos. Em decorrência, o indivíduo tem liberdade de criar associação, de aderir ou não, de 

desligar-se dela e dissolve-la a qualquer momento. 

No Código Civil, art. 53 prevê-se que “constituem-se as associações pela união de 

pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os 

associados, direitos e obrigações recíprocos” (BRASIL, 2008). Desta forma, as associações, em 

seu conceito amplo, não têm fins lucrativos. Entretanto, os fins a que se destina devem ser 

lícitos podendo-se enquadrar em fins culturais, religiosos, piedosos, científicos ou literários, 

esportivos, recreativos, morais, entre outros (SLAIBI FILHO, 2004). 

O autor ainda destaca que a cada dia mais se expande e diversifica as razões para 

que as pessoas possam se associar, o que impossibilita ao legislador federal estabelecer todos 

os fins lícitos, deixando este aspecto generalizado. 

No que tange a criação de associação, a CF/88 no art. 5º, XVIII estabelece que “a 

criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo 

vedada a interferência estatal em seu funcionamento”, isto é, não é necessária a autorização do 

Governo para a criação de uma associação, bem como esta tem autonomia administrativa e 

financeira. Entretanto, esta determinação não abrange a atuação do judiciário que poderá anular 

ou revogar os atos praticados pela associação ou até mesmo nomear administrador provisório 

em caso de prática de atos ilícitos, sendo que a sua autonomia não impede a fiscalização por 

parte do Poder Público (SLAIBI FILHO, 2004; MAIA, 2010). 

As associações devem ser compostas por no mínimo três órgãos: a Assembleia 

Geral que é o órgão máximo da associação e reúne os associados de maneira ampla; a Diretoria 

que é o órgão executivo da associação, devendo administrá-la e representar os associados; e por 

fim, o Conselho Fiscal que visa fiscalizar internamente os atos de gestão da associação (SLAIBI 

FILHO, 2004; MAIA, 2010). Pensando no desenvolvimento da associação, vale ressaltar a 

importância do estatuto que irá caracterizar a associação, bem como estabelecer critérios para 

a sua condução. Este documento deverá ser autenticado em registro público contendo as 

informações 

 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 

I - a denominação, os fins e a sede da associação; 
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II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados; 

III - os direitos e deveres dos associados; 

IV - as fontes de recursos para sua manutenção; 

V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;  

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 

dissolução. 

VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. 

(BRASIL, 2008, p. 151) 

 

Quanto à extinção da associação, pode ocorrer de duas maneiras, seja 

administrativa, na qual os associados deliberam em Assembleia Geral pela dissolução da 

associação, destinado o seu patrimônio conforme determinado no estatuto. Outra maneira é 

decisão judicial na qual foi movida por iniciativa da entidade por meio de seus dirigentes, 

Ministério Público ou qualquer interessado (MAIA, 2010). 

Diante das implicações revisadas na seção 3 entende-se que as associações 

comunitárias, ao articular os diferentes moradores na busca dos interesses locais, demandam 

maior engajamento dos atores sociais e o fortalecimento destas relações, estabelecendo entre os 

envolvidos laços de confiança e cooperação, promovendo a participação, que são elementos 

centrais do Capital Social. 
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4 ENTENDENDO O CAPITAL SOCIAL E SUAS ABORDAGENS 

 

O campo de estudos do capital social surge na tentativa de compreender a dinâmica da 

estrutura social na qual os indivíduos se associam. A primeira utilização do termo capital social 

ocorreu em 1916 com o estudioso Hanifan, que analisava um centro comunitário rural no Estado 

da Virgínia Ocidental nos Estados Unidos (MELO; REGIS; BELLEN, 2015). Em seu estudo 

Hanifan identificou que havia um aumento na pobreza conforme se reduziam as interações 

sociais entre a população local, chegando a compreensão de que a comunidade se beneficiaria 

da cooperação se fosse criado o hábito de se relacionar, isto é, se houvesse o capital social 

(ARAUJO, 2003).  

A evolução do conceito está atrelada aos estudos de Bourdieu e Coleman, que 

influenciara significativamente no trabalho de Putnam (SILVA; PEREIRA; ALCANTRA, 

2012), sendo que neste trabalho a análise concentra-se na concepção do termo formulada por 

estes pesquisadores contemporâneos. 

Antes de adentar na visão dos pesquisadores acima, vale ressaltar que o tema também 

tem sido discutido entre organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, que utilizam o construto principalmente em estudos que 

referem-se às condições de vida dos grupos vulneráveis. Especificamente na América Latina o 

termo vem sendo apresentado como “um ativo dos setores pobres, o qual poderia agir como 

mecanismo para superar ou, pelo menos, aliviar tal condição” (HINTZE, 2009, p. 49), 

entretanto esta não será a perspectiva adotada para essa pesquisa. 

 

4.1 As contribuições de Bourdieu, Coleman e Putnam 

 

Bourdieu para explicar a estrutura e funcionamento do mundo social, reintroduz a 

compreensão acerca de capital, advinda da teoria econômica. Compreende capital como 

trabalho acumulado em forma material, possibilitando a produção e reprodução dos lucros pela 

sua acumulação. Dentre os tipos de capital que estuda está o Capital Social definido como o 

agregado de recursos reais e potenciais que pertence a uma rede de relações sustentáveis. Em 

sua compreensão, o volume de capital social que um ator detém dependerá de quão extensa é 

sua rede de relações e do volume de capital (econômico, cultural ou simbólico) que os demais 

membros da rede possuem (BOURDIEU, 1980; BOURDIEU, 1986; MELO; REGIS; 

BELLEN, 2015). 
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Conforme Melo, Regis e Bellen (2015, p. 148) a concepção proposta por Bourdieu 

abarca princípios epistemológicos do sistemismo, apresentando a sinergia dos sistemas, pois 

“considera que as redes de relações formam grupos de indivíduos ou partes de um determinado 

sistema, que, ao estarem conectados, são capazes de produzir resultados que, isoladamente, não 

seriam capazes”. 

Coleman, por sua vez, introduz o conceito de capital social ao propor uma 

concepção de ação racional que integre os princípios da teoria econômica e a noção de 

organização social vinda dos sociólogos, ou seja, busca introduzir a estrutura social no 

paradigma da ação racional. Com isso, o autor nota que no conceito de capital social há variados 

componentes, porém dois são comuns, primeiro, sua inerência à estrutura social e, segundo, 

facilitam certas ações dos atores nesse âmbito. Assim, o capital social é produtivo, gerando 

certos resultados que não ocorria na sua ausência. Porém, pode ser útil para facilitar certas ações 

e pode ser inútil ou prejudicial em outras circunstâncias (COLEMAN, 1988). 

O capital social, enquanto capital, é produtivo, mas difere-se dos demais em sua 

intangibilidade, à medida que não pertence a um ou outro ator e não está nos elementos físicos, 

mas é inerente às estruturas sociais em que ocorrem as relações (COLEMAN, 1988; 

COLEMAN, 1990). Corroborando, para Portes (2000), são os outros atores envolvidos na 

estrutura social que são a fonte do capital social. 

Desta forma, o capital social, facilita a atividade produtiva, assim como o capital 

físico e o capital humano, por possibilitar a confiança dentro do grupo permitindo realizar mais 

que um grupo sem confiança. Outra característica é a depreciação, ou seja, caso não haja 

renovação do capital social, as relações sociais desaparecerão, a confiança perde a intensidade 

com o tempo e as normas não são compartilhadas, por não haver comunicação (COLEMAN, 

1988; COLEMAN, 1990). Complementando esta concepção, segundo Putnam (2006), ao 

contrário dos outros capitais, o estoque de Capital Social aumenta com o uso e mingua com o 

desuso.  

Em Putnam (2006), o capital social é empregado para a superação dos dilemas da 

ação coletiva e do oportunismo; definido como “características da organização social, como 

confiança, normas e sistemas que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 

facilitando ações coordenadas” (PUTNAM, 2006, p.  177). Assim, na comunidade com bons 

estoques de capital social verifica-se uma maior facilidade para cooperação voluntária de seus 

membros, depreendendo que quanto maior o nível de capital social e cultura cívica em uma 

comunidade, maior será o desenvolvimento econômico da região (AMARAL; RI, 2011). 
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Aprofundando a compreensão do estabelecimento de “rede de relações”, para 

Bourdieu (1980) estas são resultado de estratégias de investimento social consciente ou 

inconsciente, que visam estabelecer relações úteis para seus atores regidas por obrigações 

subjetivas ou garantidas institucionalmente. Assim, a formação do grupo é gerada pelo 

reconhecimento, que simboliza o objeto de troca no âmbito das relações, produzindo e 

limitando o grupo.  

Bourdieu aponta que o capital social não é algo espontâneo, mas sim resulta de uma 

construção na qual são feitos investimentos materiais, simbólicos e outros esforços. Esta 

construção leva à conversão de relações contingentes (família, vizinho e outros) em relações 

necessárias e eletivas na qual estão subentendidas as obrigações institucionais e comunicativas 

como respeito, amizade e gratidão (HINTZE, 2009). 

 

4.2 O Conceito e a Composição do Capital Social 

 

Tendo conhecido a visão de Bourdieu, Coleman e Putnam acerca do capital social, 

faz-se necessário abordar compreensão de outros autores, assim como, quais são os seus 

principais componentes esclarecendo os que serão adotados neste estudo. 

Em Durston (2000), o capital social refere-se às normas, instituições e organizações 

que promovem a confiança, apoio recíproco e cooperação, que estando presentes em relações 

estáveis geram três benefícios: redução dos custos de transação, produção de bens públicos e 

facilitação no estabelecimento eficaz de gestão de base, atores sociais e sociedades civis 

saudáveis. 

Hintze (2009, p. 49), ao analisar o conceito, aponta que este refere-se às 

“características da organização social que facilitam a cooperação e a coordenação em prol do 

benefício mútuo, como, por exemplo, o compartilhamento de redes, a confiança e as pautas de 

reciprocidade”. Para a autora, o conceito de capital social permite relacionar os níveis micro e 

macro da reprodução social que grandes teorias não abarcam. 

A partir das contribuições, entende-se o capital social como um recurso produtivo, 

real e potencial que não está vinculado o ator social ou há elemento físicos, mas sim às 

estruturas sociais onde ocorrem as relações sociais. Facilita as ações coordenadas possibilitando 

resultados que sem a sua existência não seriam possíveis. 

Analisando os conceitos apresentando de Putnam (2006), Durston (2000) e Hintze 

(2009), nota-se que a construção do conceito do construto está diretamente vinculada à sua 

composição, visto que ao defini-lo destacam elementos que são fundamentais para a sua 
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compreensão. Por este motivo, abaixo são apresentadas abordagens que retratam os elementos 

que compõe o capital social. 

Em sua construção teórica, Coleman (1988) ressalta que o capital social é 

constituído por três elementos: a) obrigações, expectativas e confiabilidade das estruturas – no 

momento que um indivíduo realiza uma ação em prol de outrem, obriga-se o último a 

recompensar o indivíduo no futuro, que espera por essa recompensa. Quando não há confiança 

essa interação não ocorre; b) canais de informação – a informação fornece uma base para a 

ação, e pode ser adquirida pelo compartilhamento de informações nas relações sociais; e c) 

normas e sansões efetivas – representa a renúncia da individualidade da ação em prol do agir 

para interesse coletivo. 

Já para Putnam (2006), a composição do capital social é formada primeiramente 

pela confiança, as normas e os sistemas de participação cívica. Romaniello, Amâncio e Campos 

(2012) compreendem por capital social a liga que prende os atores à ação coletiva, formado 

pelo conjunto de características da organização social, como redes de relações, normas de 

comportamento, valores, confiança, participação, cooperação, obrigações e canais de 

informação. Destacam que a maioria dos estudos apresenta o capital social composto por três 

elementos: a confiança, a cooperação e a participação (AMARAL; RI, 2011; ROMANIELLO; 

AMÂNCIO; CAMPOS, 2012). 

Pode-se verificar uma inter-relação entre estes elementos 

 

[...] a confiança alimenta a previsibilidade das relações sociais e, por sua vez, 

gera a cooperação entre as pessoas. A cooperação, por sua vez, alimenta a 

confiança e a reciprocidade entre os membros do grupo e incrementa a 

participação em grupos e ou associações (ROMANIELLO; AMÂNCIO; 

CAMPOS, 2012, p. 16).  

 

Entendendo que a confiança, cooperação e participação, são elementos do capital 

social que permite traçar uma análise geral do construto, estes foram selecionados como 

indicadores de capital social para serem aprofundados neste estudo. Desta forma, a seguir visa 

conhecer um pouco mais destes elementos.   

A confiança, componente central do Capital Social, essencial para que a cooperação 

ocorra na ausência de sanções. É a avaliação que o indivíduo faz da probabilidade do outro ter 

uma ação de natureza cooperativa. Assim, quanto mais elevado o nível de confiança numa 

comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação, do mesmo modo a cooperação gera a 

confiança e consequentemente o desenvolvimento econômico da região que possui altos níveis 
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de estoque de Capital Social (PUTNAM, 2006; ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 

2012; BAIÃO; PECI; COSTA, 2015). 

Segundo Putnam (2006), a compreensão de confiança apresentada é o que ele 

denomina de confiança pessoal. No entanto, em contextos mais amplos necessita-se de uma 

confiança mais impessoal ou indireta, ou seja, confiança social. Para o autor a confiança social 

emana de dois elementos: as regras de reciprocidade e os sistemas de participação cívica.  

As regras de reciprocidade fortalecem a confiança social, pois reduzem os custos 

de transação e facilitam a cooperação. Há dois tipos de reciprocidade, a balanceada em que há 

“permuta simultânea de itens de igual valor”; e a generalizada “uma contínua relação de troca 

que a qualquer momento apresenta desequilíbrio ou falta de correspondência, mas que supõe 

expectativas mútuas de que um favor concedido hoje venha a ser retribuído no futuro”. A 

reciprocidade generalizada é grande fonte de capital social, visto que o intercâmbio social que 

propicia gera confiança dentro da comunidade, livre de oportunismos (PUTNAM, 2006, p.  

181-182). 

O sistema de participação cívica representa a interação horizontal entre atores com 

mesmo status. Quanto maior o nível de interação, maior a probabilidade de cooperação em 

benefício mútuo. Quando amplia seu alcance a diferentes categorias sociais, promove uma 

cooperação ainda mais ampla (PUTNAM, 2006). 

O sistema de participação cívica está atrelado a atuação em diversos tipos de 

associações, entre elas estão as associações comunitárias, que possibilitam a interação e 

participação entre indivíduos com “grau de pertencimento e de importância relativamente igual 

e que possibilitam melhor informação promovem as regras de reciprocidade, aumentam os 

custos de transgressão, redimensionam a confiança e possibilitam futuras colaborações” 

(ARAUJO, 2003, p. 19). 

A cooperação em sua definição está atrelada ao ato de cooperar, colaborar, trabalhar 

em conjunto ou simultaneamente, seu entendimento está relacionado à 

 

[...] ajuda mútua, de se contribuir para o bem-estar de alguém ou de uma 

coletividade. No sentido amplo, indica a ação coletiva de indivíduos com o 

intuito de partilhar, de forma espontânea ou planejada, o trabalho necessário 

para a produção da vida social. Também é entendido como processo social em 

que pessoas, grupos, instituições e/ou países atuam de forma combinada para 

atingir objetivos comuns ou afins (JESUS; TIRIBA, 2009, p. 80). 

 

Os autores ainda destacam que o valor ético-político que fundamenta o conceito 

está relacionado à perspectiva de mundo e dos seres humanos que toma um sujeito como um 
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ser coletivo, disposto a ajudar, voltado à solidariedade, que visa fazer com e de se associar a 

um empreendimento coletivo em que a ação de cada sujeito envolvido que irá gerar os 

resultados. Ressaltando que o motivo que leva à cooperação pode ser tanto de natureza 

individual como relacionados ao interesse coletivo (JESUS; TIRIBA, 2009). 

A cooperação voluntária, segundo Araujo (2003), a partir da confiança, só é 

possível existir em sociedades que tem em sua base os princípios da reciprocidade e dos 

sistemas de participação cívica, desta forma a cooperação voluntária é facilitada pela existência 

do capital social. 

A participação por sua vez gera as normas de cooperação e confiança que são 

exigidas para existir participação. Assim, em uma comunidade cooperativa fomenta-se as 

interações levando ao surgimento de pessoas mais envolvidas e participativas no âmbito da 

gestão pública (ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012).  

Corroborando tal ideia, Amaral e Ri (2011, p. 139) afirmam que a noção de capital 

social vem sendo estudada na ciência política “com intuito de defender a sociedade a qual os 

cidadãos trabalham cooperativamente para o político e econômico, por consequência, 

propiciando o surgimento de uma cultura cívica e participativa”. Putnam, em seus estudos, 

alegava que a existência da cultura cívica em uma comunidade influenciava positivamente as 

instituições e em caso contrário a sua ausência causa a impossibilidade de gerar desempenho 

institucional (ARAUJO, 2003). 

Ao analisar o capital social como um bem público, Coleman (1988) faz uma 

importante construção acerca do interesse dentro da concepção de capital social, os atores 

sociais compreendem o capital social como recurso que pode ser usado para alcançar seus 

interesses. Enquanto no capital físico e no capital humano nota-se diretamente o benefício do 

investimento realizado, no capital social na maioria das vezes os investimentos realizados 

trazem benefícios para todos pertencentes àquela estrutura social, mesmo que este não tenha 

investido para o alcance do bem público. Essa característica é primordial para o desestimulo de 

investimentos no capital social. 

Este desestímulo é explicado por uma circunstância analisada dentro da teoria dos 

jogos, em que “um bem público, como o ar ou um ambiente despoluído, pode ser desfrutado 

por todos, mesmo pelos que não contribuem para prover esse bem. Logo, normalmente ninguém 

é incentivado a prover um bem público, e a falta de iniciativa é prejudicial a todos” (PUTNAM, 

2006, p.  173). 

Durston (2000) afirma que as relações, normas e instituições de confiança, 

reciprocidade e cooperação podem contribuir para a participação e o fortalecimento da 
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democracia. No entanto, deve atentar-se para a interferência de muitas outras variáveis nesse 

processo, havendo casos em que mesmo tendo conjunto de relações de confiança e cooperação, 

não necessariamente uma comunidade irá apresentar altos níveis de participação ou sociedades 

civis altamente democráticas. 

Umas das variáveis que pode interferir não somente nos níveis de participação e no 

fortalecimento democrático, como na presença ou não do capital social na organização social é 

a aproximação destas instituições com o Estado, sendo este um parceiro na consecução dos 

interesses coletivos. Baião, Peci e Costa (2015) alertam para a possível redução do capital social 

no momento em que as organizações sociais se abrem a interferência do Estado, se tornando 

mais dependentes deste (em relação aos recursos), ao estabelecer uma relação verticalizada 

(hierarquizada) e ao reduzir os vínculos com a comunidade. 

O capital social além dos vários benefícios para a comunidade que o possui também 

pode influenciar negativamente a estrutura social. Segundo Portes (2000, p. 146), pode gerar 

efeitos negativos como: “exclusão dos não membros, exigências excessivas a membros do 

grupo, restrições à liberdade individual e normas de nivelação descendente”. No primeiro efeito 

o autor enfatiza os grupos sociais com laços tão fortes que impedem o acesso de terceiros, a 

exemplo dos grupos étnicos; no segundo o fechamento do grupo ocorre de tal forma que gera o 

problema dos free-riding, que conseguem impor, através das normas do grupo, exigências aos 

membros mais favorecidos; o terceiro efeito diz respeito à imposição de comportamentos 

aceitos pelo grupo ou comunidade que restringem a liberdade de decisão dos indivíduos; o 

último efeito é a nivelação descendente em que mantêm os membros do grupo oprimidos e 

fazendo com que os mais ambiciosos tendem a fugir do grupo. 

A maioria dos estudos acerca de Capital Social defende que este é um fortalecedor 

da democracia e potencializador do desenvolvimento socioeconômico da região que o possui. 

Portanto, verifica-se que o capital social resulta num estilo de vida baseado na associação 

espontânea, no comportamento cívico e numa sociedade mais aberta e democrática (BAIÃO; 

PECI; COSTA, 2015; PUTNAM, 2006; ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012). 

Corroborando, Romaniello, Amâncio e Campos (2012), em seus estudos, depreenderam 

que a existência de capital social em um grupo possibilita o alcance de benefícios para o mesmo, 

e enquanto houver uma organização social que atue cooperativamente na busca de resultados 

produtivos para o grupo, haverá capital social. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo possui características tanto das pesquisas qualitativas como das 

quantitativas, entendendo-se que a pesquisa qualitativa enfatiza a análise das qualidades das 

entidades, processos e significados estudados, havendo uma íntima relação entre o pesquisador 

e o que é estudado; já a pesquisa quantitativa visa o ato de medir e analisar as relações causais 

entre as variáveis (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

Não se deve entender tais abordagens como antagônicas, mas sim como 

complementares, a isso denomina-se triangulação  

 

[...] procedimento que combina diferentes métodos de coleta e de análise de 

dados, diferentes populações/sujeitos (ou amostras/objetos), diferentes 

perspectivas teóricas e diferentes momentos no tempo, com o propósito de 

consolidar suas conclusões a respeito do fenômeno que está sendo investigado 

(ZAPPELLINI; FEUERSCHÜTTE, 2015, p.  246-247)  

 

Optou-se pela triangulação de métodos que permite coadunar o método quantitativo 

e o qualitativo para promover uma comparação de análises ampliando e aprofundando os 

estudos sobre a temática.  

Considerando que o objetivo da proposta de pesquisa refere-se à identificação e 

análise da existência, os principais componentes e a intensidade do capital social de 

Associações Comunitárias do município de Teófilo Otoni-MG, classifica-se como pesquisa 

descritiva na qual pretende-se descrever com rigor os fatos e fenômenos de determinada 

realidade (TRIVIÑOS, 1987). Malhotra (2001) corrobora essa visão ao afirmar que dentre as 

várias razões para a pesquisa descritiva estão: descrever alguma característica de um grupo, 

determinar a parcela de uma população que exibe um comportamento e determinar a percepção 

de um grupo acerca de algo. 

O Campo empírico desta pesquisa foram as Associações Comunitárias do 

município de Teófilo Otoni-MG. Entende-se por associações comunitárias as instituições nas 

quais os indivíduos se unem na busca de interesses voltados para o local no qual residem, 

protegendo e fomentando o bem estar da comunidade, almejando não só a conquista de direitos 

básicos, como também o fortalecimento de laços de amizade, integração e cooperação entre os 

membros (BRESCIANI; FELIX, 2003; POZZER, 2010). 

Para tanto, foram definidas como unidades-caso neste estudo as associações 

inseridas no espaço urbano da cidade, tendo em vista a facilidade de acesso da pesquisadora. O 
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principal critério de escolha foi a atividade ininterrupta nos últimos 5 anos, presumindo-se a 

existência de maior estruturação e atuação junto à comunidade.  

Esta pesquisa classifica-se como um estudo de casos múltiplos que diz respeito a 

“investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre fenômeno e contexto não estão claramente 

definidos” (YIN, 2001, p. 32). Gil (2002) aponta que um estudo de casos múltiplos nas 

pesquisas sociais possui vantagens e desvantagens sendo que  

 

De modo geral, considera-se que a utilização de múltiplos casos proporciona 

evidências inseridas em diferentes contextos, concorrendo para a elaboração 

de uma pesquisa de melhor qualidade. Por outro lado, uma pesquisa com 

múltiplos casos requer uma metodologia mais apurada e mais tempo para 

coleta e análise dos dados, pois será necessário reaplicar as mesmas questões 

em todos os casos (GIL, 2002, 139). 

 

Considerando os apontamentos de Gil (2002), optou-se por duas associações 

comunitárias, visto que o tempo para execução da pesquisa foi limitado. Assim, conforme os 

critérios de escolha, foram selecionadas a Associação de Moradores do Bairro Concórdia e o 

Centro Comunitário do Bairro Jardim São Paulo, cuja apresentação está na seção 7. 

Quanto às etapas da pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através da 

revisão teórica em livros e publicações sobre as temáticas visando uma melhor compreensão 

teórica da formação e atuação da Sociedade Civil e do Associativismo no Brasil, bem como 

obter fundamentação teórica do construto Capital Social e seus componentes. 

Em seguida, foi feito o levantamento das Associações Comunitárias com atuação 

em Teófilo Otoni/MG, junto ao Ministério da Fazenda, identificando 74 associações 

comunitárias registradas junto ao órgão, sendo inclusas associações de moradores de 

comunidades urbanas e rurais (BRASIL, 2017). Posteriormente foi apresentada a proposta de 

pesquisa às associações selecionadas. 

Após as instituições aceitarem participar da pesquisa, foi realizada a primeira etapa, 

o Grupo Focal (Focus Group), possibilitando a interação do grupo, em que buscou-se listar e 

coletar informações acerca da percepção dos membros, no caso desta pesquisa, quanto a 

existência e principais fatores conjunturais necessários à construção dos elementos do capital 

social. Para tanto, analisou-se dentre os elementos do capital social a confiança, a cooperação 

e a participação (ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012). Assim, o grupo focal visou 

“explicar como as pessoas consideram uma experiência, ideia ou evento, uma vez que a 
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discussão das reuniões é efetiva em fornecer informações sobre o que as pessoas pensam ou 

sentem ou ainda sobre a forma como agem” (OLIVEIRA; FREITA, 1998, p. 4). 

Objetivou-se aprofundar na temática, coletando “informações por meio das 

interações frente a um tópico específico sugerido por um pesquisador que é ao mesmo tempo 

coordenador ou moderador do grupo” (MINAYO, 2009, p.  87). Na organização do grupo focal, 

antes das discussões, o moderador explicou o motivo da pesquisa e seu tema central, e na 

realização das duas sessões esteve acompanhado por um relator que tomou nota de todos os 

detalhes. Minayo (2009) destaca a importância da limitação dos participantes para que todos 

tenham a oportunidade de se expressar, debater e defender suas ideias, sendo sugerido de 6 a 

12 participantes. Assim, as sessões de Grupo Focal, aplicadas em janeiro de 2018, contaram 

com 9 participantes da Associação de Moradores do Bairro Concórdia e sete participantes do 

Centro Comunitário do Bairro Jardim São Paulo, entre eles haviam membros da diretoria, do 

conselho fiscal das associações e associados ativos.  

Com base nos elementos do capital social e na revisão teórica sobre a temática, 

foram selecionados os indicadores para a análise do grupo focal (QUADRO 1) e a partir destes 

construído o roteiro (Apêndice A). Cabe ressaltar que indicadores são parâmetros quantitativos 

ou qualitativos usados para verificar se os objetivos estão sendo bem conduzidos ou se foram 

alcançados. Os indicadores visam “mensurar valores, opiniões, relações e vivências 

intersubjetivas” (MINAYO, 2009, p.  86), podem adotar métodos qualitativos ou quantitativos, 

nesta pesquisa optamos por aplica-los em ambos os métodos. 

Ao final do grupo focal, com a intenção de complementar a compreensão a respeito 

das relações entre os indivíduos do grupo (VAZ, 2009), solicitou-se que os mesmos definissem 

3 pessoas fundamentais para as atividades da associação e a partir dessa definição construiu-se 

um sociograma. 

Seguiu-se à transcrição das gravações das sessões do Grupo focal, foram tratadas 

por meio da análise de conteúdo que, segundo Bardin (1977), é um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, tratando as informações contidas nas mensagens. Para a 

sistematização da análise das entrevistas seguiu o modelo do Apêndice B. 

Optou-se pela análise do conteúdo por possibilitar a análise não apenas da fala, mas 

de como se fala, isto é, o que está implícito na mensagem, bem como identificar como se dá a 

percepção dos atores sociais quanto à existência do Capital Social. Ao adotar essa técnica 

pressupõe a presença da subjetividade do pesquisador. 

A etapa seguinte foi a aplicação do questionário, “técnica de investigação composta 

por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 
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por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p. 128). 

 

Quadro 1 – Categorias de análise e indicadores para o Grupo Focal 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para a elaboração do questionário, tomou-se como base o Questionário Integrado 

para Medir Capital Social (QI-MCS), proposto pelo Banco Mundial cujo objetivo é “prover um 

conjunto de questões essenciais do tipo survey para todos aqueles interessados em gerar dados 

quantitativos sobre várias dimensões do capital social” (GROOTAERT et al., 2003, p. 3). 

CATEGORIAS INDICADORES FUNDAMENTAÇÃO 

Confiança 

(Cf) 

Cf.1 - Realizar mais que um grupo sem 

confiança  

Coleman, 1988; 1990 

Cf.2 - Comunicação como intensificador 

da confiança/ compartilhamento de 

informação  

Coleman, 1988; 1990 

Cf.3 - Reciprocidade generalizada Putnam, 2006 

Cooperação 

(Cp) 

Cp.1 - Facilidade para Cooperação 

Voluntária/ indicador de confiança 

Putnam, 2006 

Cp.2 - Ações coordenadas que facilitam 

a eficiência da associação 

Putnam, 2006 

Cp.3 - Influência externa inibe o 

comportamento cooperativo 

Baião, Peci e Costa, 2015 

Participação 

(Pa) 

Pa.1 - Frequência da Interações (aumenta 

com o uso e mingua com o desuso) 

Putnam, 2006 

Pa.2 - Percepção quanto a participação 

visando o oportunismo/ desestímulo à 

participação 

Putnam, 2006 e Durston, 

2000 

Pa.3 - Percepção de que a participação 

gera cooperação 

Romaniello, Amâncio e 

Campos, 2012. 

Pa.4 - Cultura Cívica e Participativa/ 

Fortalecedor da democracia/ 

aproximação com o Estado e/ou 

dependência 

Amaral e Ri, 2011 

Durston, 2000 

 

Pa.5 - Redes horizontais Putnam, 2006 

Baião, Peci e Costa, 2015 

Aspectos Gerais 

do Capital 

Social 

(G) 

G.1 - Produção de Bens Públicos Durston, 2000 

G.2 - Percepção de benefícios coletivos e 

benefícios individuais 

Bourdieu, 1980; Coleman, 

1988 

G.3 - Estar aberto a participação dos 

demais moradores/ exigências para 

participação 

Portes, 2000 
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Baseado no QI-MCS foi realizada a seleção das questões que atendiam as categorias de análise 

da pesquisa (Apêncide C). Entretanto, foi feita uma análise das questões visando utilizar as que 

possibilitassem analisar os elementos estudados nesta pesquisa. 

No intuito de analisar a intensidade destes elementos presente nas associações, foi 

elaborada uma escala de Likert, a partir das questões do QI-MCS, sendo que esta permite, a 

partir de uma série de afirmações, identificar o grau de concordância ou discordância dos 

respondentes (GIL, 1999; OLIVIEIRA, 2001). O modelo deste questionário encontra-se no 

Apêndice C. Os dados coletados foram inseridos e tabulados no Software SPSS® (Statistical 

Package for Social Science), e analisados a partir de estatística descritiva.  

Além do Grupo focal e da aplicação dos questionários também foram realizadas em 

cada associação uma pesquisa documental em livros de atas, estatuto e documentos diversos 

para levantamento histórico das instituições, assim como para identificação de ações concluídas 

ou não, que estejam ligadas aos principais componentes do capital social analisados na 

pesquisa, tomando como base os dados do último ano de atuação. Complementar a essa etapa 

foi realizada a observação não participante em algumas reuniões periódicas e outros eventos 

das associações durante o período da pesquisa.  

Em todo o desenvolvimento do trabalho os nomes dos participantes foram 

substituídos por codificação para garantir a privacidade dos participantes e das informações. 

Atendendo a critérios do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), ao qual o projeto foi submetido à apreciação e aprovado 

por atender aos preceitos éticos para pesquisas envolvendo humanos, conforme Apêndice D. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após o levantamento bibliográfico acerca da temática e as definições 

metodológicas da pesquisa, analisou-se os resultados obtidos neste estudo, que está organizado 

pela apresentação de cada caso separadamente a partir dos dados obtidos pela realização do 

Grupo Focal, análise de documentação e dados coletados por meio de questionários. 

Posteriormente, é apresentada a discussão dos resultados a partir da análise das informações 

com base no referencial teórico. 

 

6.1 Caso I: Associação dos Moradores do Bairro Concórdia 

 

No dia 15 de janeiro de 2018 foi realizado o grupo focal com a Associação dos 

Moradores do Bairro Concórdia (AMBAC), na casa de uma das entrevistadas, tendo em vista 

que este é o local que geralmente se reúnem. Compareceram ao todo 9 pessoas, sendo 3 da 

diretoria, 4 do conselho fiscal e 2 associados ativos. O Quadro 2 apresenta a descrição dos 

entrevistados. 

 

Quadro 2 – Perfil dos Entrevistados do Grupo Focal – AMBAC 

Entrevistado Função Tempo de Gestão 

Entrevistado A Presidente 

Desde 16 de fevereiro 

de 2012 

Entrevistado B Secretário 

Entrevistado C Tesoureiro 

Entrevistado D 

Membro do Conselho Fiscal 
Entrevistado E 

Entrevistado F 

Entrevistado G 

Entrevistado H Associado Ativo 
*Não se aplica 

Entrevistado I Associado Ativo 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A AMBAC foi fundada em 22 de janeiro de 1996, sediada em Teófilo Otoni (Minas 

Gerais). Conforme o seu estatuto, tem por finalidade 

 

1) Proteção à saúde da família à maternidade da infância e da velhice através 

do incentivo ao aleitamento materno, campanhas de combate as doenças 

transmissíveis e ou infectocontagiosas, em integração com órgãos 

competentes;  

2) Combate à fome e a pobreza através de: I – Incentivo à produção de 

alimentos e agasalhos; II- Campanhas à produção de alimentos básicos; III-

Reforma e ampliação de moradias; 

3) Integração de seus benefícios no mercado de trabalho através da promoção 

de cursos profissionalizantes;  

4) Proteção ao meio ambiente através da integração com entidades afins que 

atuem na promoção de campanhas educativas e projetos de recuperação 

ambiental; 

5) Desempenhar atividades de implementação e gerenciamento de 

infraestruturas comunitárias de saúde, saneamento básico, habitação, 

comunicação, eletrificação urbana; 

6) Elaborar projetos e firmar convênios com órgãos e entidades financiadoras 

para atendimento às necessidades da comunidade; 

7) Promover e implantar ações de desenvolvimento socioeconômico e cultural 

dos associados através de grupo de produção, grupo de jovens, clube de mães, 

pré-escola e bem estar social; 

8) Representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados; 

9) Divulgação da cultura e do esporte (ESTATUTO AMBAC, 2007, p. 1). 

 

Conforme relato dos entrevistados, a associação foi gerida desde a sua fundação por 

apenas três pessoas sendo que uma delas esteve à frente na maior parte dos anos. A atual 

diretoria não fez parte de nenhuma das gestões anteriores, desconhecendo o mote de sua criação, 

porém a principal motivação para a formação dessa nova gestão foi a mudança na forma como 

eram conduzidas as atividades da associação. Desta forma foram vivenciados apenas 4 ciclos 

de gestão, em que não foram atendidos a normas de sucessão conforme estabelecido no estatuto. 

Incluindo atual gestão, que está à frente da associação há 6 anos, não realizou a nenhum novo 

ciclo de votação neste período. Isso se deve ao fato de que há uma percepção compartilhada de 

que a atuação da associação somente iniciará após a construção da sede social. 

Com a participação de 132 moradores, a atual chapa foi eleita em 12 de fevereiro 

de 2012 e iniciou sua atuação em 16 de fevereiro de 2012. A partir desse momento iniciou-se a 

luta pela regularização da documentação da associação, frente aos órgãos competentes, 

assumindo a dívida existente. Solucionado o problema da documentação, a AMBAC, agora, 

está destinando suas forças para a regularização da escrituração do terreno que recebeu por 

doação, para, a partir daí, dar início à construção da sede própria. Atualmente tem conta com o 



55 

 

 

apoio de um líder político (vereador) do bairro no intuito de agilizar os tramites da 

regularização. 

 

6.1.1 Percepção sobre os Laços de Confiança e Cooperação 

 

Quando os entrevistados foram questionados sobre a confiança existente dentro da 

associação, houve um consenso em esclarecer que a confiança dentro do bairro está abalada 

devido às práticas adotadas pelos membros da gestão anterior que não visavam o bem coletivo, 

o que enfraqueceu o elo entre a diretoria da associação e os moradores. O relato da Entrevistada 

B ilustra tal visão: 

 

Sabe qual é a posição dos moradores, é porque eles não acreditam, mas a gente 

está lutando para conseguir o crédito da associação. Ainda porque eles viram 

tudo o que foi feito e tudo o que foi tirado deles. Fez festa, fez festa, fez festa, 

mas os presidentes da antiga associação fazia festa em prol de si próprio. 

(Entrevistado B). 

 

Diante desse desafio, a direção tem buscado reconquistar essa confiança 

principalmente pela credibilidade do Presidente da associação. Há um empenho em fortalecer 

a imagem dele para que os moradores passem a confiar nas ações da associação. Como 

exemplo, foi citado o calçamento participativo: 

 

No calçamento participativo mesmo dessa vez agora a gente só entrou, lá em 

casa só entramos mesmo porque esse aqui falou [apontou para o Presidente] 

(Entrevistado H). 

 

Para o Entrevistado A, ainda há grande desconfiança entre os moradores. No 

entanto, eles estão dispostos a ajudar. Para isso o Presidente vai de casa em casa para pedir a 

cooperação deles, mas ainda há a necessidade de se reconquistar essa confiança. Já sobre a 

presença da confiança, especificamente entre os membros da diretoria e conselho fiscal, a 

Entrevistada B relata que mesmo que não seja tão visível para a comunidade as ações 

executadas por essa Gestão, entre eles sabe-se que foram alcançadas várias conquistas e que o 

trabalho em conjunto está funcionando. 

Entre os vários indicadores da confiança tem-se a comunicação como um 

intensificador desses laços. Identificou-se que a AMBAC tem tido o cuidado de manter os 

moradores informados sobre a realização das reuniões, bem como acerca da destinação dada 

aos recursos arrecadados nos últimos 6 anos.  
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Mas é porque (Presidente) ele anda o bairro inteirinho, rua por rua, casa por 

casa entregando convite ou então falando. Mas na hora da reunião (os 

moradores) não vem participar para ficar bem informado (Entrevistado I). 

 

Essa prática tem permitido que a pessoa do Presidente se torne conhecida entre os 

moradores, criando uma abertura para que estes, sempre que necessitam de alguma ajuda, o 

procurem, até mesmo na sua casa. Outros espaços que são utilizados para comunicação, quando 

necessário, são o clube de mães e o grupo de oração do bairro, cabe ressaltar que a associação 

não está à frente destas duas ações, são utilizadas apenas como meio para chegar aos moradores. 

Ainda quanto à comunicação, não há a prática da utilização do espaço da associação 

para a realização de palestras ou debates. Isso foi justificado pelo fato de ainda não haver uma 

sede própria para a realização desses eventos. 

Desta forma, percebe-se que a confiança entre associação e moradores foi quebrada, 

por se visar o interesse próprio (nas gestões anteriores), e que, atualmente, há uma busca por 

reestabelecer esses laços de confiança. O meio para isso tem sido as diversas práticas de 

comunicação. Outro fato que corrobora esse reestabelecimento é a confiança existente entre os 

membros da diretoria e do conselho fiscal. 

Tendo em vista que a confiança é geradora da cooperação entre as pessoas 

(ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012), a interatividade destes elementos pode ser 

percebida também através das respostas dos entrevistados, visto que em seu discurso os dois 

elementos estão interligados. Sobre a facilidade para a cooperação voluntária foi ressaltado que 

os moradores do bairro estão dispostos a cooperar, quando se busca a ajuda de maneira pessoal 

e direta através do contato porta a porta, realizado pelo presidente. No entanto, em momento 

algum do grupo focal foram apresentadas situações em que os moradores se colocavam a 

disposição ao notar que algum trabalho estava sendo feito pela associação. Conforme a visão 

dos entrevistados, há um percentual baixo de cooperação, tendo em vista as circunstâncias de 

reconquista da confiança.  

 

O negócio é o seguinte: o pessoal, a comunidade em si ela está assim, é um 

mineirinho, está desconfiado ela ajuda, mas desconfiando. Mas se você bater 

na porta, eles estão lá para ajudar entendeu? Mas eles já ficam aquele ponto 

negativo (Entrevistado A). 

 

Esses poucos estão dispostos (Entrevistado B). 
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Para estimular a cooperação, as práticas da associação giram em torno também da 

reconquista da confiança, através do contato mais próximo do Presidente com os moradores e 

também pelo envio de comunicações com a prestação de contas das ações realizadas para a 

arrecadação de recursos nos anos de gestão. O Entrevistado C destacou a necessidade dessa 

aproximação tendo em vista que os principais resultados alcançados não são perceptíveis pela 

comunidade. 

Quanto à prática de ações coordenadas na associação, foram elencadas as três 

feijoadas realizadas durante esta gestão com o objetivo de arrecadação de recurso para saldar a 

dívida da regularização da associação. Também foram realizadas assembleias gerais conforme 

afirmado pelos entrevistados. No entanto, não foi possível verificar essas ações no livro de atas, 

visto que no seu preenchimento não tem a especificação do tipo de reunião realizada como 

reunião ordinária, Assembleia Geral ou reunião extraordinária; e, entre as assinaturas constam 

apenas as dos representantes da diretoria e do conselho fiscal. Além dessas ações, também é 

realizado um evento de confraternização no terreno, que foi doado à associação, com a intenção 

de que os moradores se aproximem da associação, além de criar uma referência de que o local 

pertence a comunidade. 

 

A gente faz assim junta panela para os moradores já saberem que aquela área 

é nossa entendeu? Junta panela.  (Entrevistado A). 

 

O perfil do associado mais adequado para a AMBAC, na percepção dos 

entrevistados, envolve principalmente o compromisso com as práticas da associação, o que é 

reforçado pelo relato de que algumas pessoas, que se dispuseram a fazer parte da diretoria e do 

conselho fiscal, não participam e não estão mais interessados em ajudar. Além disso, espera-se 

que haja detenção de conhecimento entre os associados, contribuindo assim com as ações da 

associação. 

Outro ponto relevante sobre a cooperação e o trabalho conjunto na AMBAC foi 

ressaltado pelo presidente ao explicar como foi o processo de formação da atual gestão. 

Segundo ele, a principal busca dessa gestão gira em torno de trazer mudanças para a associação 

e que não depende apenas dele. 

 

Ai assim: ─ ‘Oh depende só de mim não, é de vocês. Eu sozinho não faço 

nada. A gente tem é um trabalho em conjunto. Não adianta eu remar sozinho. 

Sabe aonde é que eu vou? Em lugar nenhum’ (Entrevistado A). 
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Entretanto, durante o grupo focal e também na observação não participante foi 

possível notar que é um hábito dos dirigentes vincular as ações realizadas apenas ao Presidente. 

Raras vezes os termos “nós”, “nosso” e “juntos”, e outros relacionados, foram utilizados para 

se referir as conquistas da associação. Destaca-se a fala abaixo na qual a entrevistada enfatiza 

que a questão da confiança ainda é um ponto complicado dentro da comunidade. 

 

[...] muitos só sabem mais criticar e não fazer, não valorizam, entendeu? Acha 

que a gente está fazendo em prol da mesma visão e não é. Porque (o 

Presidente) está correndo atrás para benefício do bairro, porque eu acho que 

se não fosse para o benefício do bairro ele também nem entrava nessa não. 

Não pegava esse prejuízo que ele já pegou, mas acho que se não fosse em prol 

do bairro acho que ele não pegaria (Entrevistado D). 

 

Desta forma, há uma relação direta entre confiança e cooperação. Assim, como a 

AMBAC tem lutado para reconquistar a confiança ainda são tênues as ações de cooperação no 

bairro, conforme a percepção dos dirigentes, e pode-se notar ações de cooperação vinculadas à 

credibilidade do Presidente da associação. 

 

6.1.2 Percepção quanto à prática da participação 

 

A categoria participação é consequência da existência da confiança e cooperação 

(DURSTON, 2000), evidenciando-se que o desafio de estabelecer laços de confiança e 

cooperação entre os moradores do bairro reflete na participação junto à associação. Dentre as 

atividades realizadas pela associação, como falado anteriormente, tem-se as feijoadas e “junta 

panelas”, eventos festivos que incluem os moradores e tiveram uma boa participação, conforme 

a visão dos entrevistados. Segundo o Estatuto da AMBAC, as reuniões entre a diretoria devem 

ocorrer uma vez por mês e as reuniões entre o conselho fiscal de 3 em 3 meses, mas conforme 

o entrevistado C, não há a necessidade de reunir todos os meses, então eles fazem uma reunião 

semestral na qual registra-se todas as ações realizadas no período. E, conforme o presidente, 

somente registra-se as atas das reuniões entre a diretoria e conselho fiscal.  

 

A gente tem assim, de vez em quando, tem de seis em seis meses, mas mensal 

assim não, porque, por exemplo, o principal agora é estar batendo de frente 

com a prefeitura para a escritura (Entrevistado B). 

 

Nessa gestão, além das atividades acima, foi realizado também uma reunião em 

2017 com a presença do então prefeito, na qual a associação e os moradores apresentaram suas 
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demandas e contou com cerca de 50 pessoas. Situação diferente foi relatada pela secretária que 

recordou o fato de que não puderam realizar por 4 vezes a Assembleia Geral, pois não havia 

quórum, que segundo a mesma, é de 6 moradores fora a diretoria e conselho fiscal. Quando 

questionados sobre o percentual de participação nas atividades promovidas pela associação, os 

entrevistados classificaram esse percentual como “mínimo”. 

Um aspecto recorrente na discussão no grupo focal foi a percepção quanto a 

participação visando o oportunismo e como esse fator tem refletido no desestímulo à 

participação entre os moradores. Essa recorrência se deve às práticas adotadas pelas gestões 

anteriores como observa-se no relato abaixo 

 

Foi o seguinte os outros presidentes que trabalharam aqui e tomaram conta da 

associação, eles trabalhavam só para eles, eles olhavam só para eles, usou o 

nome da associação só para si próprio. Falou que ia ajudar e não ajudaram 

nada; [...] foi por isso que a mudança surgiu, porque os outros faziam para si 

próprio. [...] Tiveram alguns que saíram candidatos políticos, mas outros eram 

mais para angariar coisas para eles mesmos (Entrevistado H). 

 

Como falado, uma das lutas da AMBAC tem sido disseminar entre os moradores a 

nova postura de trabalho que tem sido adotada pela Gestão atual. Ao longo desta Gestão, o 

princípio da mudança de comportamento dos moradores frente à associação, apresentando uma 

disposição em cooperar, como no calçamento participativo1 de uma das ruas, que solucionou 

vários problemas de acesso tanto dos moradores da rua, quanto das ruas adjacentes. Mesmo em 

situações em que não seja beneficiado diretamente, como por exemplo na construção do muro 

em frente ao terreno da sede, alguns dos entrevistados já se dispuseram em ajudar com mão de 

obra. 

Um aspecto da participação bem frisado no grupo focal diz respeito à cultura cívica 

e participativa. Nota-se um interesse da associação em se envolver nos processos de decisões 

do município, como relatado pelo Presidente que participou de uma reunião para o 

levantamento das prioridades para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) do município de 

2018-2021. A reunião foi realizada juntamente com outras associações de moradores. No que 

tange ao engajamento em conselhos municipais e sessões na câmara de vereadores, o Tesoureiro 

foi o que demonstrou maior interesse em participar, demonstrando ainda conhecimento acerca 

destes instrumentos. Os demais demonstraram desconhecimento e indisponibilidade para 

participação. 

                                                 

1 Refere-se ao calçamento de uma via em que parte dos recursos é financiada pelos moradores e outra parte, bem 

como a mão de obra é assumida pela prefeitura do município. 
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Por exemplo, o conselho de saúde ele se reúne toda última quarta-feira do mês 

[...]. Você como cidadão e cidadã você pode ir lá porque você tem voz eles 

vão te dar o tempo para vocês falar, porque tudo é registrado em ata. Então 

porque as coisas não acontecem? Se o povo não participa, se o povo não vai 

lá gritar para o Governo. Porque quando você vai em uma reunião de 

Conselho, você questiona alguma coisa do seu bairro, você denuncia [...] 

(Entrevistado C). 

 

Vale ressaltar que mesmo sendo diversas vezes mencionados estes instrumentos, 

durante a sessão do Grupo Focal, não foram verificados relatos que indicassem a busca por 

disseminar entre os moradores essas informações, bem como incentivar a sua participação. 

No relacionamento com o poder municipal foi ressaltado que o principal contato 

com a Prefeitura, Secretarias e Vereadores é através do presidente, não envolvendo nenhum dos 

outros integrantes da diretoria e conselho fiscal. É perceptível no discurso dos entrevistados o 

quanto estes se sentem dependentes, hoje, da prefeitura para atuarem efetivamente no que 

entendem ser o papel da associação. 

 

Para poder conseguir a escritura que a prefeitura está enrolando para emitir, 

tem um terreno da associação e esse terreno já foi registrado, (o Presidente) já 

fez toda documentação legal só está faltando a prefeitura fazer a planta e 

entregar. Esse é que é o nosso maior problema (Entrevistado B). 

 

[...] Hoje a associação é o seguinte na hora que ele (o Presidente) tiver 

consumado a escritura do terreno, tiver tudo legalizado aí nós vamos ter que 

fazer um trabalho junto ao poder público para dar o material para construir um 

salão para a associação. Quando a associação tiver um salão, uma sede dela, 

aí você pode pensar em vários projetos para ela. Os projetos vêm. Você hoje 

vê na área assistencial, você consegue vários projetos [...] (Entrevistado C). 

 

Nos trechos acima, e em vários outros momentos, nota-se que a escrituração do 

terreno é o principal desafio da AMBAC atualmente, e que para alcançar isso eles dependem 

da prefeitura e até que isso ocorra, eles se sentem impedidos de realizarem qualquer ação em 

nome da associação. É de interesse da atual gestão que se mantenha esse relacionamento 

próximo ao poder municipal, para que possam continuar obtendo apoio principalmente na 

manutenção dos serviços urbanos no bairro. Esse interesse é evidenciado a partir da busca de 

manter o contato direto com um vereador atuante e morador do bairro, que inclusive esteve 

presente em uma reunião da associação expondo vários projetos executados, bem como, 

propostas de realização de serviços urbanos no bairro e em regiões vizinhas. 
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Quanto ao estabelecimento de redes horizontais, por meio da aproximação às 

instituições que vise benefícios para o bairro, foi citada a existência de um relacionamento com 

o clube de mães. No entanto, evidenciou-se que esse contato ocorre principalmente para 

comunicações relevantes aos moradores. Não foi citada a busca por estabelecer parcerias para 

a execução de projetos.  

Entretanto foi identificado, na observação não participante, a forte interação com o 

grupo de oração católico da comunidade, os integrantes deste são em sua maioria moradores do 

bairro, mas há também a participação dos que residem fora da comunidade. São realizadas, por 

meio do grupo, várias doações de alimentos, fraldas, roupas entre outros, para pessoas carentes, 

não se restringindo aos moradores do bairro. 

No que tange os principais resultados alcançados pela associação, na fala dos 

entrevistados, foi destacada a regularização da documentação da associação através do 

pagamento das dívidas.  

 

Eu vou te falar, só o fato de a gente ter conseguido legalizar a associação, 

pagar essa dívida enorme que a associação tinha, isso já foi um passo 

gigantesco que demos (Entrevistado B). 

 

Cabe ressaltar que foram realizadas outras ações importantes para a comunidade, 

que mesmo não apontadas como principais, notou-se que geraram benefícios para todos os 

moradores ou para uma parte como: o calçamento participativo, em que através da articulação 

da associação frente aos órgãos competentes e, juntamente com os moradores da rua 

beneficiada, foi possível realizar o calçamento; a troca das manilhas na rua principal que foi um 

pedido das gestões anteriores, mas que foi reforçado pela gestão atual; a construção de uma 

caixa de retenção das águas pluviais, que foi conquistada após a reunião realizada no bairro 

com o atual Prefeito; ligação de iluminação pública em algumas vias; limpeza da rua principal 

periodicamente e de outras vias após um período de chuvas, entre outros benefícios. 

Quanto à percepção de benefícios coletivos e individuais que a associação traz para 

os moradores, ressaltou-se que pelo fato de alguns dos moradores ter boa condição financeira e 

não se sentirem beneficiados, eles não se envolvem nas atividades da Associação. Há aqueles 

que cooperam devido à credibilidade do Presidente. 

As práticas da associação centram-se na busca de serviços urbanos não visando 

outras áreas preconizadas pelo seu Estatuto como visto acima. Isso ficou destacado ao ser 

mencionado o relacionamento com a unidade de atendimento do Programa de Saúde da Família 

(PSF) do bairro, em que foram relatados vários problemas em relação ao atendimento e quando 
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questionados se já havia sido feita alguma reclamação através da associação, a entrevistada D 

ressaltou que a Associação é destinada para outros fins, e na fala da entrevistada B nota-se uma 

inquietação em relação à situação de uma moradora, mas não houve indicação em dispor ajuda 

através da Associação. 

 

A gente usa a associação mais para outras coisas. Para esses negócios a gente 

vai mesmo individual e a gente chega para ela (Agente Comunitária de Saúde) 

e já fala com ela logo (Entrevistado D). 

 

Outro dia eu passei lá e tinha uma mulher que saiu de lá chorando porque 

conseguiu um exame para o filho dela oito meses depois. Aí ela falou assim: 

‘meu filho vai morrer, oito meses depois é que eu vou conseguir fazer esse 

ultrassom, se a doutora pediu urgência’ [...] eu fiquei com um dó tão grande 

dessa senhora porque ela não tem conhecimento nenhum, não tem recursos. 

Agora ele (o Tesoureiro) tem esse conhecimento, essas pessoas que estão indo 

lá não têm, então o que acontece, vão sofrer! (Entrevistado B). 

 

Quanto às práticas da participação, observa-se que a AMBAC é uma associação 

ativa e que produz bens comuns para o bairro. Entretanto, ainda há desafios a serem superados 

pela gestão atual. As suas práticas giram em torno, principalmente, de remediar situações 

latentes. Isso pode ser uma consequência de não haver laços de confiança e cooperação mais 

fortes entre os moradores e essa relação associação-moradores estar em fase de reestruturação 

devido ao histórico deixado pelas gestões anteriores. 
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6.1.3 Sociograma: análise das relações na AMBAC 

 

O sociograma é uma técnica que permite a visualização das relações entre os 

indivíduos (VAZ, 2009), por este motivo, visando complementar a análise sobre as relações na 

AMBAC, construiu-se o sociograma apresentando na Figura 1, a partir da definição, pelos 

entrevistados, de 3 pessoas fundamentais para as atividades da associação. 

 

  

A 

I 

H 

G 
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D 

C B 

Legenda 

Primeiro Voto 

Terceiro Voto 

Segundo Voto 

A Entrevistado 

Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 1 – Sociograma AMBAC 
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Observando a figura, verifica-se como se estabelece as relações na AMBAC. Para 

uma melhor visualização a ordem das escolhas foram destacadas de cores diferentes, assim, 

elos centrais, são os que foram mais referenciados, e elos mais periféricos, que foram escolhidos 

uma vez ou não foram lembrados. Os atores deste sociograma foram os próprios entrevistados, 

não havendo a indicação de membro externo aos participantes do Grupo Focal, mesmo que não 

foi estabelecida esta limitação na apresentação da proposta da coleta de dados. Faz-se presente 

9 atores sendo que, destes, seis foram referenciados como fundamentais às atividades da 

associação. 

Nota-se que os elos mais referenciados foram 3, os entrevistados A, B e C que 

coincidentemente compõe a diretoria da AMBAC, demonstrando a esperança que é depositada 

nesta nova gestão. Mesmo para o Presidente, tendo sido apontado como elemento essencial para 

a condução das atividades da associação, durante o grupo focal, não houve unanimidade na 

escolha para o sociograma. Os elos B e C, visto que fazem parte da diretoria e estão bem 

inteirados das atividades da AMBAC, foram apontados como essenciais para esta. 

O Entrevistado H, que não compõe a diretoria e conselho fiscal da associação, foi 

o segundo mais referenciado pelos atores, visto que é um morador ativo, que busca se inteirar 

pelas atividades promovidas da associação e durante toda a discussão mostrou conhecer a 

realidade do bairro e estar disposto a ajudar. Os Entrevistados E e G, que são representantes do 

conselho fiscal, foram indicados uma vez demonstrando a proximidade da sua visão com as 

práticas da associação e por fim os entrevistados D, F e I não foram referenciados. 

 

6.1.4  Aplicação do questionário: o caso da AMBAC 

 

Após a etapa do Grupo Focal com a diretoria, conselho fiscal e associados ativos, 

foi realizada a etapa de aplicação de questionários aos moradores do bairro, visando analisar a 

percepção destes em relação a atuação da Associação de Moradores, bem como identificar a 

existência e intensidade dos elementos do Capital Social: confiança, cooperação e participação. 

No mês de julho de 2018 durante uma reunião da AMBAC, realizada na casa do 

então Presidente da Associação, foram aplicados os questionários aos moradores. Estiveram 

presentes na reunião 14 pessoas, sendo que todos por terem idade superior a 18 anos e residirem 

no bairro responderam ao questionário. 
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6.1.4.1 Perfil dos respondentes na AMBAC 

 

Como retratado anteriormente foram respondidos ao todo 14 questionários válidos, 

dos participantes 57,1% são do sexo feminino e 42,9% do sexo masculino, conforme dados 

apresentados na Tabela 1. Tendo em média 46 anos sendo que o mais novo tem 22 anos e o 

mais velho tem 59 anos, indicando o baixo nível de envolvimento dos jovens moradores nas 

atividades da associação. Quanto ao número de filhos, destes, 10 têm filhos, sendo em média 

2,1 filhos. Referente ao estado civil 28,6% são Solteiros e 71,4% são casados.  

No que diz respeito a renda bruta familiar, a maior frequência verificada é renda de 

1 até 3 salários mínimos. Entretanto, foram apontadas rendas de até 10 salários mínimos, 

ressaltando a desigualdade da renda entre os moradores. Esta análise corrobora a fala de um 

dos entrevistados, ao justificar que os moradores têm boas condições financeiras e por este 

motivo não se sentem beneficiados pela associação e não se envolvem. 

 

Tabela 1 – Perfil do Respondentes AMBAC  
Respondentes % 

Sexo Feminino 8 57,1 

Masculino 6 42,9 

Total 14 100,0 

Número de 

Filhos 

0 4 28,6 

1 3 21,4 

2 4 28,6 

3 2 14,3 

4 1 7,1 

Total 14 100,0 

Estado 

Civil 

Solteiro 4 28,6 

Casado 10 71,4 

Total 14 100,0 

Renda 

bruta 

familiar 

até 1 salário 

mínimo 

1 7,1 

mais de 1 até 3 

salários mínimos 

8 57,1 

mais de 3 até 5 

salários mínimos 

2 14,3 

mais de 5 até 7 

salários mínimos 

1 7,1 

mais de 7 até 10 

salários mínimos 

2 14,3 

Total 14 100,0 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Em relação à análise do perfil de atuação na associação, verificou-se que os 

respondentes residem no bairro em que a associação atua em média há 16 anos, sendo que o 

mais antigo no bairro reside há 43 anos e o mais recente há 6 anos. 

Quanto à participação nas atividades da associação, apenas 14,29% responderam 

que não participam. Os demais 85,71% estão envolvidos nas atividades. No que tange o tempo 

de envolvimento, apenas 4 moradores responderam, sendo que dois moradores atuam há 2 anos, 

um há 4 anos e um há 9 anos. 

Tendo apresentado o perfil dos respondentes e suas características no que diz 

respeito à participação na associação, a seguir será apresentado o resultado das questões que 

visam averiguar a percepção quanto aos elementos do Capital Social. Para isso, organizou-se 

as questões conforme as categorias de análise apresentadas na seção 6. Para fins de análise, 

agrupou-se as questões que tratavam da confiança e cooperação e retratando posteriormente a 

participação. Por fim, as questões sobre aspectos gerais do Capital Social. 

 

6.1.4.2 Percepções dos moradores quanto à confiança e cooperação na AMBAC 

 

No intuito de identificar a visão dos moradores quanto à confiança de uma maneira 

mais abrangente, não se restringindo aos moradores do bairro, 42,9% dos respondentes 

afirmaram que se pode confiar na maioria das pessoas, enquanto 57,1% declararam que nunca 

é demais ter cuidado. Deste modo, nota-se uma atitude mais cautelosa dos moradores quanto a 

confiar no outro. 

Partindo para a análise da confiança entre os membros da comunidade, quando 

questionados se o grau de confiança no bairro melhorou no último ano, 78,6% afirmaram que 

melhorou e 21,4% que permaneceu mais ou menos o mesmo. E quanto ao grau de comunhão 

ou proximidade entre as pessoas no bairro (GRAF. 1), 50% acreditam que as pessoas são 

relativamente próximas e 7,1% que são muito próximas, os demais ressaltaram que há um 

distanciamento entre os moradores. Nestes questionamentos, verifica-se que mesmo havendo 

uma melhora no grau de confiança, ainda não se atingiu níveis elevados de comunhão entre os 

moradores. 
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Gráfico 1 – Grau de comunhão ou proximidade entre as pessoas em sua comunidade na AMBAC 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Um elemento importante da confiança é a reciprocidade generalizada, na qual 

estabelece uma relação de troca, onde há a confiabilidade de que o retorno do apoio oferecido 

seja retribuído no futuro (PUTNAN, 2006). Diante disso os moradores ao serem questionados 

se ajudariam em um projeto da comunidade mesmo se não houvesse um benefício direto para 

eles, 100% responderam que ajudariam.  

Visando analisar o sentimento de receber ajuda por existir a reciprocidade 

generalizada na comunidade, foi questionado se o morador estivesse em uma situação de 

emergência, quantas pessoas da comunidade estariam dispostas a ajuda-lo. Dentre os 

respondentes 64,3% acreditam que 5 ou mais pessoas o ajudariam, 21,4% que 3 ou 4 pessoas 

ajudariam e 7,1% que 1 ou 2 pessoas, assim como 7,1% que ninguém o ajudaria (GRAF. 2). 

Desta forma nota-se que há reciprocidade generalizada dentro da comunidade, sendo esta uma 

grande fonte de capital social (PUTNAM, 2006). 
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Gráfico 2 – Quantas pessoas, da comunidade, estariam dispostas a lhe ajudar em uma situação 

emergencial na AMBAC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por fim, quanto a forma de se comunicar dentro da associação, na qual os moradores 

elencaram até 3, os mais destacados foram por meio de parentes, amigos e vizinhos (11 

respondentes) e Líderes comunitários (10 respondentes), outras formas lembradas foram o 

boletim da comunidade, rádio, colegas de trabalho e internet. Estes resultados validam a prática 

ressaltada no grupo focal, de que o Presidente mantém a comunidade informada das ações da 

associação indo de porta a porta. Ressalta-se que o compartilhamento das informações dentro 

da associação é a base para as ações que serão adotadas (COLEMAN, 1988). 

Diante dos pontos apresentados, observa-se que a confiança é um fator de 

fragilidade na Associação, mesmo havendo a percepção de melhoria no grau de confiança e os 

respondentes declararem respeitar as regras de reciprocidade e notam que há essa prática entre 

os demais moradores. Não pode-se afirmar que há confiança na comunidade por não haver 

proximidade que é fundamental para ocorrer as relações sociais. 

Outro tópico questionado aos moradores foi a visão destes quanto a cooperação. 

Um importante entendimento dentro da cooperação é a percepção da realização de trabalhos 

coletivos dentro da comunidade. Quando questionados sobre essa particularidade, 100% dos 

respondentes afirmaram que são desenvolvidos trabalhos coletivos na AMBAC, e foram 

apontadas como trabalhos coletivos da associação, as seguintes ações: festas com o objetivo de 

arrecadar fundos para a regularização da documentação da associação e arrecadação para a 

construção da sede da associação. Além dessas, foram citadas as festas juninas partilhadas, 
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denominada pela diretoria de “junta panela”; mobilização para abaixo assinado em prol da 

comunidade e busca de verbas públicas para suprir as demandas da comunidade. 

Ao serem questionados se trabalharam com outros membros da associação para 

realizar algo em benefício da comunidade nos últimos 12 meses, 71,4% estiveram envolvidos 

nas atividades e 28,6% não atuaram. Entre os atuantes, dois não especificaram em quais 

atividades estavam envolvidos, os demais destacaram a atuação em festas, tanto as com intuito 

de partilhar quanto as para arrecadação de fundos, além de doações de cestas básicas, doações 

de fraldas e visita aos moradores doentes. 

Visando conhecer a percepção quanto a existência da cooperação voluntária entre 

os membros da comunidade, inqueriu-se sobre a probabilidade dos moradores se unirem para 

ajudar outras pessoas da comunidade em situação emergencial, 64,3% acreditam ser muito 

provável, 21,4% que seria relativamente provável, 7,1% entendem ser nem provável nem 

improvável e 1 morador não respondeu a questão. Analisando a frequência com que as pessoas 

no bairro ajudam umas às outras, 57,1% creem que sempre ajudam, 21,4% que quase sempre 

ajudam, 7,1% percebem que algumas vezes ajudam e 7,1% que as pessoas raramente ajudam. 

No entanto, quando questionados sobre a quantidade de pessoas que contribuiriam 

com tempo e dinheiro para objetivos comuns da comunidade 53,8% tem a percepção que menos 

da metade estaria disposta a ajudar, 15,4% acredita que cerca da metade ajudaria, 23,1% mais 

da metade e 7,7% que ninguém ajudaria e 1 morador não respondeu, como visto no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Quantas pessoas neste bairro contribuem com tempo ou dinheiro para objetivos de 

desenvolvimento comuns na AMBAC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Nota-se nos resultados acima, a disponibilidade dos moradores em cooperar com 

outros em situações emergenciais e esta ajuda ocorre com frequência, porém quando se trata de 

contribuir com tempo e dinheiro para objetivos comuns da comunidade, verifica-se uma menor 

disponibilidade de ajuda.  

Um último ponto abordando a temática de cooperação direcionou ao 

questionamento de como se deu a origem da associação, por quem essa foi motivada. Na 

percepção de 57,1% dos participantes a origem se deu pela atuação de membros da comunidade 

e 14,3% acredita de foi motivada por um líder local; apenas 7,1% ter sido por influência do 

governo municipal e 21,4% desconhecem a origem da AMBAC. Observa-se que, mesmo os 

dirigentes desconhecendo o motivo de criação da associação, a maioria dos moradores 

entendem que esta não sofreu influência externa o que é fator de inibição do comportamento 

cooperativo (BAIÃO; PECI; COSTA, 2015). 

 

6.1.4.3  Percepção dos moradores quanto à prática da participação na AMBAC 

 

A prática da participação é gerada e geradora da confiança e cooperação 

(ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012), por esse motivo após identificado como se 

dão esses laços na AMBAC, parte-se a análise dos fatores que implicam na participação. 

Inicialmente, foram feitos questionamentos a respeito da atuação nas atividades da associação.  

92,9% respondeu que atuam ativamente na associação e apenas 7,1% que não está envolvido. 

Ao serem questionados dos motivos da não atuação, foram destacados o não conhecimento e a 

falta de convites, observando-se que mesmo o presidente convidando a todos os moradores, há 

um percentual deles que não recebem este convite por isso não participam. 

Quanto ao conhecimento da frequência com que são realizadas as reuniões, 7,1% 

afirmaram ser a cada 15 dias, 21,4% uma vez por mês, 7,1% uma vez por ano, além dos 28,6% 

que não desconhecem a frequência das reuniões e 35,7% apontaram outra frequência. A partir 

deste questionamento, reforçando que a AMBAC não estabeleceu uma periodicidade fixa para 

suas reuniões como identificado no Grupo Focal.  

Ainda no que tange a participação em reuniões, foi questionado quantas foram as 

reuniões que o morador participou no último ano. Dos respondentes, 21,4% afirmaram está 

presente em todas, porém não especificaram a quantidade; 7,1% estiveram presente em 6 

reuniões, 7,1% em 4 reuniões, 14,3% em 3, 14,3% em 1 e 7,1% em nenhuma. Um participante 

não se recordou da quantidade e dois não responderam. Essa alta variabilidade reforça a 
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dificuldade de atingir o quórum mínimo para realização da Assembleia Geral, como destacado 

no Grupo Focal. 

Um relevante aspecto é o fomento da cultura cívica e participativa. Quanto a esse 

respeito, foi questionado aos moradores se participaram de algumas ações em prol da 

comunidade, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Eventos com participação dos moradores da AMBAC 

 Sim 

(%) 

Não 

(%) 

Participou de uma reunião de conselho, reunião aberta, audiência 

pública ou grupo de discussão 
50,0 50,0 

Encontrou um político, telefonou para ele/ela, ou enviou-lhe uma 

mensagem 

50,0 50,0 

Participou de um protesto ou manifestação 35,7 64,3 

Alertou algum jornal, rádio ou TV para um problema local 14,3 85,7 

Notificou algum órgão público a respeito de um problema local 50,0 50,0 

Notificou a polícia ou a justiça a respeito de um problema local 21,4 78,6 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se que os maiores percentuais de participação foram em reuniões de 

conselho, reuniões abertas, audiência pública ou grupos de discussão, bem como no contato 

com políticos e alerta de problema local a órgão público, não ultrapassando 50%. Quanto à 

participação em protestos ou manifestações, apenas 35,7% participaram, seguido da notificação 

à polícia e justiça sobre problema local, com 21,4% e, por fim, alerta a jornal, rádio ou TV sobre 

problema local, apenas 14,3% realizaram. Esses resultados apresentam baixo índice de 

expressão participativa por parte dos moradores, reforçando que não são desenvolvidas práticas 

para fomentar a participação cívica entre os moradores. 

No que se refere aos participantes da associação terem, em sua maioria, o mesmo 

ponto de vista político, 64,3% afirmaram que não tem, enquanto 35,7% disseram que sim. 

Agora em relação a pertencer ao mesmo partido político, 92,9% declararam que os participantes 

da associação não pertencem e 7,1% que sim. Esse retrato traçado acima pode indicar que por 

não haver o mesmo ponto de vista político entre os moradores, há uma diversidade de visões 

na definição de soluções para a comunidade e que estas não são enviesadas por uma ideologia 

de partido político. 
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Analisando a proximidade da associação com o Governo local e/ou líderes 

políticos, inicialmente questionou-se quanto a interferência da associação no acesso dos 

moradores a diversos serviços públicos, 57,1% percebem essa intermediação realizada pela 

associação para ter acesso a serviços públicos. Ao questionar se o governo local e os líderes 

políticos levam em consideração as preocupações manifestadas pela comunidade na tomada de 

decisões, 57,1% disseram que levam um pouco e 42,9% declararam que levam muito em 

consideração. 

Quanto à busca da comunidade em apresentar pedidos ao governo e líderes 

políticos, 78,6% disseram ter conhecimento da entrega de pedidos da comunidade aos 

representantes e 21,4% afirmaram desconhecer. Dos moradores que tem conhecimento da 

entrega de pedidos, 72,7% declararam que os moradores se reuniram algumas vezes (menos de 

5) para debater os pedidos e 27,3% que essas reuniões ocorreram muitas vezes (mais de 5). 

No que tange ao sucesso dos pedidos realizados, 45,5% declararam que a maioria 

teve sucesso, 36,4% que a maioria não teve sucesso, 9,1% que todas tiveram sucesso e também 

9,1% desconhecem o resultado dos pedidos. 

Visando identificar a existência de redes horizontais, que possibilitam gerar um 

maior nível de cooperação, questionou-se sobre a interação da associação com outros projetos 

com objetivos semelhantes com atuação dentro do bairro. Dos participantes, 35,7% afirmaram 

que sim, essa interação ocorre frequentemente, 28,6% que não acontece, 21,4% que acontece 

porém ocasionalmente e 14,3% desconhecem se há a interação. 

Partindo para a verificação para a interação com projetos ou instituições com 

objetivos semelhantes fora do bairro, 57,1% disseram que não há, 14,3% que ocorre 

frequentemente; 7,1% que há ocasionalmente e por fim 14,3% declararam não saber. A partir 

dos resultados acima, nota-se que ainda não foram estabelecidos laços mais concretos na busca 

de benefícios comuns à comunidade. 

Enfim, os respondentes afirmam serem participativos na associação. Há uma forte 

tendência a não se manifestarem individualmente em se tratando de cultura cívica e 

participativa, porém expressam as demandas da comunidade coletivamente. 

 

6.1.4.4 Percepção dos moradores quanto ao Capital Social na AMBAC 

 

Entre os aspectos gerais do Capital Social está a sua capacidade de produção de 

bens públicos (DURSTON, 2000). Quanto a esse fator foi solicitado aos participantes que 

apontassem três principais ações realizadas pela associação no último ano, nas respostas os 
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pontos mais lembrados foram as festas, como falado anteriormente para confraternizar e 

arrecadar fundos para regularização da Associação. Uma fala importante a ser destacada é de 

um participante que declara que essas festas ao serem realizadas anualmente se tornaram uma 

tradição entre os moradores.  

O segundo ponto evidenciado foi a regularização da documentação da associação, 

destaca-se que esta conquista, mesmo que a diretoria acreditasse não ser perceptível pelos 

moradores, chegou ao conhecimento destes. Para além destes fatores foram citados com menor 

frequência a realização de reuniões periódicas, os esforços na legalização do terreno da 

associação, ações sociais, fortalecimento de um relacionamento com os poderes legislativo e 

executivo, bem como a conquista de serviços urbanos como limpeza das ruas, capina no bairro, 

coleta de lixo com frequência. 

Em relação a percepção de benefícios coletivos e individuais, notou-se que ao serem 

questionados sobre o maior benefício de se fazer parte da associação, os respondentes 

apontaram em sua maioria o desenvolvimento do bairro e o alcance de benefícios coletivos, 

alguns destacaram a aquisição de conhecimento e esclarecimento. Ressalta-se termos que 

remetem ao ganho coletivo que a associação proporciona que são: “benefício mútuo”, 

“coletividade de moradores”, “participativa”, “viver em comunidade” e “bem comum de 

todos”. 

Para que a associação realize algumas das suas ações ela necessita arcar com os 

custos destas, segundo os moradores, isso ocorre por meio da promoção de festas e buscando a 

ajuda dos moradores na criação de projetos que visem arrecadar fundos, além destes 

apontamentos principais alguns participantes elencaram a maneira responsável e transparente 

de arcar com esses gastos. 

No que tange a facilidade de acesso à associação, questionou-se como uma pessoa 

passa a ser membro da associação (GRAF. 4), 35,7% afirmaram ser pelo fato de residirem no 

bairro, outros 35,7% entendem que ocorre pelo convite, 7,1% por escolha voluntária e 7,1% 

disseram ser solicitada a participação, dois participantes não responderam. Desta forma, 

verifica-se que não há uma restrição ou exigência para se fazer parte da associação de moradores 

do bairro, estando aberta àqueles que visem o bem da comunidade. 
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Gráfico 4 – Como uma pessoa passa a ser um membro da AMBAC 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Outro questionamento dentro desta perspectiva, visou entender o processo de 

tomada de decisão na AMBAC. Todas as respostas retratam a realização de uma reunião com 

o presidente da associação, os membros da diretoria e os moradores e nesta reunião são expostas 

as situações, debatidas e esclarecidas, após há uma votação e chega-se a um consenso. Ressalta-

se que em 28,5% das respostas é evidenciado a figura do presidente como motivador da 

realização das reuniões. 

Após retratado a perspectiva dos respondentes quanto a questões pontuais sobre a 

confiança, cooperação, participação e aspectos gerais do Capital Social, a próxima análise visa 

identificar a intensidade destes na associação. 

 

6.1.4.5 Análise da Intensidade do Capital Social na AMBAC 

 

A análise da intensidade do Capital Social e dos seus elementos, foi averiguada 

através do grau de concordância dos participantes quanto a uma série de afirmações referentes 

a como se dão as relações sociais na AMBAC. Para a análise destas informações foi calculado 

o valor médio grau atribuído pelos respondentes e o seu grau de dispersão. 

O primeiro aspecto analisado foi a confiança, dentre a série de afirmações 5 estavam 

direcionadas a compreender a percepção dos participantes quanto a este elemento. Observa-se, 

conforme a Tabela 3, que o sentimento de poder contar com o apoio da associação em situações 

de emergência apresentou a maior média (3,85). Enquanto a variável “neste bairro é necessário 

estar atento ou alguém irá tirar vantagem de você” teve a menor média (3,08), ressaltando que 
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essa análise foi invertida, ou seja, quanto mais os respondentes concordaram com a afirmação 

indicava um menor grau de confiança dentro da comunidade. Nota-se que esta também teve 

uma menor dispersão em relação à média (1,084), ou seja, há um consenso maior quanto ao 

grau de concordância dessa variável na análise da confiança.  

 

Tabela 3 – Intensidade da Confiança na AMBAC 

Confiança 

  
Respondentes Média 

Desvio 

padrão 

Em situações de emergência posso 

contar como apoio da associação 
13 3,85 1,281 

Eu confio nas pessoas que estão na 

diretoria da associação 
13 3,54 1,266 

Eu confio na maioria das pessoas 

desta comunidade 
14 3,50 1,454 

As pessoas na comunidade são 

muito próximas 
14 3,21 1,188 

Neste bairro é preciso ficar atento 

ou alguém pode tirar vantagem de 

você (Análise Invertida) 

12 3,08 1,084 

 
Média Geral 3,44  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por fim a afirmação com maior dispersão (1,454) foi “Eu confio na maioria das 

pessoas desta comunidade” assim pode-se entender que não há concordância na visão quanto a 

possibilidade de confiar na maioria das pessoas da comunidade. 

A partir desta verificação, há na AMBAC uma intensidade de Confiança de 3,44, 

expressa pela média geral das respostas. Tendo um índice pouco acima do nível médio, pode 

indicar laços tênues de confiança mesmo havendo uma percepção de melhoria do grau de 

confiança na comunidade, o que valida a necessidade de reconquista da confiança dos 

moradores. 

Seguido da análise da Confiança, segue-se a Cooperação, para isso foram realizadas 

6 afirmações (TAB. 4). A maior média (4,43) foi observada na frase “a associação está aberta 

para ajudar a todos os moradores”, demonstrando que não há segregação para que seja ofertado 

apoio na comunidade e há um desvio padrão de 0,938, o que representa uma baixa dispersão 

das respostas em relação à média, podendo-se entender um consenso sobre essa variável.  

A menor média (3,64) foi identificada na afirmação a maioria das pessoas neste 

bairro estão dispostas a ajudar. A partir destas intensidades observa-se que na visão dos 

moradores aqueles que estão envolvidos na associação se apresentam dispostos a ajudar, porém 
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essa postura não se estende os demais moradores do bairro. De maneira geral a cooperação 

atingiu uma significativa taxa de intensidade (4,06), retratando a disponibilidade a cooperação 

voluntária na AMBAC.  

 

Tabela 4 – Intensidade da Cooperação na AMBAC 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O último elemento analisado foi a Participação. Nota-se que a percepção quanto à 

participação nas atividades da associação ocorre visando o benefício coletivo teve média de 

4,54, maior índice entre as afirmações de participação e também apresentou o menor nível de 

dispersão retratando a consonância das visões dos respondentes (TAB. 5), o que respalda os 

resultados anteriores que indicaram uma tendência a existência de reciprocidade generalidade 

entre os membros da comunidade.  

A afirmação com menor média (3,15), por estar mais próximo do grau 3 (nem 

concordo nem discordo), mostra que não há um posicionamento concreto dos participantes se 

há ou não crítica àqueles que estão ativamente envolvidos com as atividades da associação. 

A maior medida de dispersão neste elemento foi quanto ao atendimento dos pedidos 

da comunidade pelo governo municipal, essa elevada variação indica que não há um 

entendimento comum sobre o relacionamento da associação com o Estado. Enfim, a 

participação atingiu a média geral de 3,55, refletindo um baixo envolvimento dos moradores 

nas atividades da associação.  

  

Cooperação  
Respondentes Média Desvio 

padrão 

A associação está aberta para ajudar a 

todos os moradores 

14 4,43 ,938 

Estou disposto a cooperar com a 

associação disponibilizando meu tempo 

13 4,15 ,899 

Estou disposto a ajudar às pessoas da 

comunidade 

14 4,14 1,099 

Estou disposto a cooperar com a 

associação fazendo doações 

13 4,08 1,115 

A associação realiza trabalhos coletivos 14 3,93 1,269 

A maioria das pessoas neste bairro estão 

dispostas a ajudar 

14 3,64 1,008 

 
Média Geral 4,06 
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Tabela 5 – Intensidade da Participação na AMBAC 

Participação 

  Respondentes Média Desvio 

padrão 

Há pessoas que participam das 

atividades da associação apenas para 

benefício individual (Análise Invertida) 

13 4,54 ,776 

Participo das atividades realizadas pela 

associação com frequência 

14 3,50 1,401 

As pessoas da comunidade participam 

das atividades da associação 

14 3,36 1,151 

Os pedidos da comunidade são 

atendidos pelo governo local (prefeitura 

e vereadores) 

14 3,21 1,578 

Quem participa das atividades da 

associação é criticado (Análise 

Invertida) 

13 3,15 1,463 

 
Média Geral 3,55 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Afim de obter um entendimento da visão dos moradores quanto ao Capital Social, 

foram realizadas 5 afirmações que retrataram uma intensidade de 3,92, como verificado na 

Tabela 6. Em que a maior média (4,29) e a menor dispersão (0,914) reforçam que as decisões 

na AMBAC são tomadas coletivamente; e a menor média foi em relação ao alcance de bons 

resultados por haver confiança, corroborando o baixo índice de confiança. 

 
Tabela 6 – Intensidade da Capital Social na AMBAC 

Capital Social 

  Respondentes Média Desvio 

padrão 

As decisões na associação são tomadas 

coletivamente 

14 4,29 ,914 

A associação traz benefícios para a 

comunidade 

13 4,15 ,987 

O trabalho coletivo proporciona 

melhores resultados 

14 3,93 1,141 

Ajudo nos projetos da associação 

mesmo que não receba um benefício 

direto 

14 3,79 1,477 

A associação alcança bons resultados 

porque nós confiamos uns nos outros 

13 3,46 1,198 

 
Média Geral 3,92 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Diante dos fatores apontados anteriormente, a maior intensidade identificada foi na 

cooperação (4,06), mostrando que há disposição em cooperar entre os membros da AMBAC e 

a menor intensidade foi a confiança (3,44), que como visto na análise do Grupo Focal a diretoria 

tem buscado reconquistar a credibilidade perdida por consequência das ações das gestões 

anteriores. 

 

6.2 Caso 2: Centro Comunitário Jardim São Paulo 

 

O Centro Comunitário Jardim São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1981, e 

teve o seu estatuto reformulado em 11 de fevereiro de 2004. Nesta nova formulação foram 

expressos como objetivos da instituição: 

 

1) Proteção à saúde da família à maternidade e da velhice; 

2) Combate à fome e a pobreza promovendo campanhas de alimentos e 

agasalhos; 

3) Proteção da infância através da escola primária e pré-escola e também 

creche; 

4) Proteção ao meio ambiente através da integração com entidades afins que 

atuem na promoção de campanhas educativas e projetos de recuperação 

ambiental; 

5) Elaborar projetos e firmar convênios com órgãos e entidades financiadoras 

para atendimento às necessidades da comunidade; 

6) Promoverá e incentivará as mais diversas atividades que visem a solução 

dos problemas e promoção humana da comunidade; 

7) Promoverá trabalhos com famílias, tais como pequenas fábricas e produção 

geral, melhorando a renda familiar das mesmas.  (ESTATUTO DO CENTRO 

COMUNITÁRIO JARDIM SÃO PAULO, 2004, p. 1). 

 

Ressalta-se que em sua constituição o Estatuto proíbe qualquer tipo de 

discriminação que possa ocorre por motivo de raça, sexo ou religião. Em se tratando da tomada 

de decisão, o órgão máximo é a Assembleia Geral que deve ser convocada uma vez por ano. 

Salienta-se o art. 38, deste estatuto, no qual afirma que o Centro Comunitário Jardim São Paulo 

estará acima e fora de qualquer política partidária, bem como não poderá ceder a sua sede social 

e meios de divulgação para propagar qualquer política partidária. Para fins de discussão neste 

trabalho, ao referir a instituição Centro Comunitário Jardim São Paulo, será usado o termo 

Associação de Moradores do Bairro Jardim São Paulo (AMJSP). 

A primeira etapa da pesquisa realizada com a AMJSP foi o Grupo Focal que 

aconteceu em 16 de janeiro de 2018, na Sede Social do Bairro e contou com a participação de 

7 pessoas, sendo 2 da diretoria, 2 do conselho fiscal e 3 associados ativos. O Quadro 3 apresenta 

o perfil dos participantes. 
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Quadro 3 – Perfil dos Entrevistados do Grupo Focal – AMJSP 

Entrevistado Função Tempo de Gestão 

Entrevistado A Presidente 

Desde janeiro de 2017 
Entrevistado B Secretária 

Entrevistado C Membro do Conselho Fiscal 

Entrevistado D Membro do Conselho Fiscal 

Entrevistado E Associado Ativo 

*Não se aplica Entrevistado F Associado Ativo 

Entrevistado G Associado Ativo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A AMJSP tem a sua história de criação atrelada à construção do Centro 

Comunitário do Bairro. O local no qual hoje é a sua sede social, inicialmente, estava destinado 

à construção de uma unidade da Igreja Católica para comunidade. Entretanto, durante o 

processo de construção, mudou-se a finalidade do local, tendo a Igreja apoiado o 

desenvolvimento da associação.  

Nota-se nos entrevistados o orgulho que têm deste local, que foi construído em 

mutirão, com a ajuda de todos os moradores, e mesmo os entrevistados que no período eram 

crianças, tiveram os pais engajados, e recordam de terem ajudado de alguma forma. Diversos 

presidentes passaram pela gestão da AMJSP, pessoas que ainda são moradores do bairro e que 

ainda estão dispostas a contribuir para o trabalho da associação. A gestão atual é formada por 

ex-componentes de diretorias e conselho fiscal, e por outros que, mesmo não estando à frente 

da associação, estão de alguma forma ligados a essa construção histórica. 

 

6.2.1 Percepção sobre os Laços de Confiança e Cooperação 

 

A atual gestão está à frente da associação desde o início do ano de 2017, e entraram 

com a proposta de mudar a forma como as atividades da associação estavam sendo conduzidas, 

tendo em vista que nas gestões anteriores houve ações que, na percepção dos entrevistados, 

geraram distanciamento entre associação e moradores. Na categoria de análise confiança, ficou 

claro, a partir dos apontamentos dos entrevistados, que a comunidade está passando por um 

processo de reconquista da confiança, tendo em vista a postura que foi adotada pelas gestões 

anteriores. 
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Quando questionados sobre a existência de confiança entre os moradores, os 

entrevistados afirmaram que a comunidade está desacreditada por perceber que a associação foi 

por muito tempo utilizada como meio para atingir objetivos pessoais e, com isso, não gerando 

benefício à comunidade. O entrevistado F, que foi presidente da AMJSP há mais de 20 anos, 

relata a sua experiência quanto a esse processo de confiança e como isso é importante para que 

haja participação. 

 

[...] eu fui presidente por dois mandatos graças a Deus na minha época ainda 

a comunidade, ainda ela procurava o presidente [...] acreditava e procurava o 

presidente e forçava a gente a correr atrás [...] Então, tudo depende de uma 

organização e a comunidade acreditar, o mais difícil é fazer a comunidade 

acreditar... a comunidade acreditando aí, a reunião comparece pessoas ... que 

nós sabemos que não é fácil, mas tem que procurar[...]  tem que insistir, tem 

que... às vezes ‘há eu perdi muito tempo’ mas eu não acho que perdi, eu 

ganhei. (Entrevistado F). 

 

Um dos pontos evidenciados para essa quebra da confiança foi o uso da associação 

como meio para a conquista de apoio político dos moradores, seja para o presidente, na época, 

que se candidatou a um cargo político ou para um candidato apoiado pela diretoria da 

associação, o que fere ao art. 38 do Estatuto que proíbe o uso dos meios de comunicação da 

associação para fins político-partidário. Então, o processo de reestabelecer a confiança, está 

focado em mostrar para a comunidade que não há interesse político por trás desta nova gestão.  

 

Está sendo exatamente igual nós falamos com você, cada ação nossa é nossa. 

Não tem político no meio não. Então a gente está mostrando para a população 

que a ação aqui é da associação não tem por trás nenhum político. 

(Entrevistado A). 

 

E a intenção do resgate dessa confiança é porque a Associação, ela tem força 

para brigar por essas coisas entendeu? A associação tem força para brigar, 

então a gente precisa resgatar essa confiança dos moradores, ‘não, vamos 

acreditar na associação’. Então, nós estamos precisando disso aqui. E então: 

‘vamos apoiar a associação e lutar junto com ela pra gente conseguir’, 

entendeu? Porque se a gente ficar esperando que um vereador ou um prefeito 

vai vir, ele só vai prometer. E daqui quatro anos, eles voltam de novo para 

passar máquina no lugar ‘o trabalho tem que continuar’ (risos) (Entrevistado 

A). 

 

É. Nós temos essa carga no nome que é a Associação, mas sem política. Essa 

é a nossa arma para reconquistar a confiança da população (Entrevistado B). 

 

Um importante indicador de confiança é a comunicação e o compartilhamento de 

informação. A AMJSP não possui uma prática de comunicação estruturada, eles se adéquam 
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conforme a demanda surge. Quando é realizada alguma reunião em que eles pretendem contar 

com a presença dos moradores, estes são convidados através da entrega de convites individuais 

nas casas, cartazes afixados nos pontos comerciais do bairro, avisos nas igrejas da região, 

anúncio no rádio e algumas vezes há uma moto com alto-falante divulgando.  

Entretanto, foi identificado no grupo focal uma dificuldade quanto a divulgação das 

ações que estão sendo realizadas pela associação. Alguns entrevistados são a favor de haver um 

informativo da associação, para que se possa chegar a todos os moradores, tendo em vista que, 

na percepção deles, o bairro é grande e com muitos moradores e nem todos têm conhecimento 

existência da associação.  

Outros entendem ser importante o informativo, porém acreditam que ainda não seja 

o momento de começar por receio de aparentar que a direção da associação quer somente 

evidenciar um “heroísmo” (Entrevistado A). Ou seja, ao demonstrar que estão conseguindo 

realizar ações que a gestão anterior não conseguiu. Entendendo ser mais prudente, resgatar a 

confiança dos moradores, para posteriormente divulgar as conquistas que alcançaram juntos. 

Quanto ao contato dos moradores para com a associação, conforme os 

entrevistados, há uma facilidade, visto que a maioria os conhece, o que pode ser evidenciado 

pelas várias citações durante o grupo focal de situações em que denúncias e pedidos dos 

moradores motivaram ações da associação.  

Cabe ressaltar, sobre a comunicação, que a gestão atual tem visado usar o espaço 

da associação para compartilhar informações. Durante o ano de 2017 eles realizaram uma 

palestra com o presidente do Sindicado Rural acerca dos aspectos que envolvem o 

funcionamento de uma associação e também realizaram uma pré-conferência de Saúde, na qual 

o objetivo principal foi permitir aos moradores conhecer como funciona o Conselho Municipal 

de Saúde e as Conferências Municipais de Saúde, bem como incentivar a participação. 

A confiança entre a associação e os moradores ainda é um ponto frágil e que estão 

buscando reconquistar, principalmente por um resgate da cultura participativa que marca a 

história da comunidade, também mostrando aos moradores que é possível realizar ações mesmo 

sem apoio político. De acordo com a entrevistada E, esse resgate da confiança e a cooperação 

nas atividades realizadas passam pela credibilidade dos membros da associação frente a 

população. 

 

Ajuda pelo respeito que tem pelas pessoas envolvidas, não pela credibilidade 

da associação, mas pela credibilidade de quem está por trás da associação. Às 

vezes, falam assim: ‘- ah essa associação isso não dá nada não’ [...]. Ou então: 

‘- oh a quanto tempo está nisso aí e não sai do lugar’, ‘- eu vou ajudar porque 
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é você (Presidente)’, ‘- eu vou ajudar porque é (Associado Ativo)’, [...] Por 

respeito a pessoa porque sabe da responsabilidade, da vontade que a pessoa 

tem. Mas a credibilidade da associação em si, nós ainda estamos construindo 

essa ponte, essa parceria com a comunidade, mas mesmo assim houve alguns 

gestos muito interessantes, bacana, que até me comoveu pessoas que já se 

prontificaram a doar um dinheiro; financeiramente ajudando a associação 

Mas, infelizmente, pela falta de legalização dos documentos, elas não estão 

podendo... (Entrevistado E). 

 

A cooperação dos moradores está vinculada à confiança que estes depositam na 

associação. Quanto à facilidade de cooperação voluntária, nota-se, entre os entrevistados, uma 

grande disposição em ajudar a associação, como pode ser visto no relato dos entrevistados E e 

G que são associados ativos. 

 

[...] sou morador [...] do bairro jardim São Paulo e sou voluntário em todas 

as... é... Sou voluntário a praticamente todos os presidentes que passaram aqui, 

estive aqui ajudando [...] (Entrevistado G). 

 

[...] então nós estamos aí mesmo assim lutando com muita garra e também 

com muita fé, porque a gente tem que ter a disposição nossa de fé e ânimo, 

né? Para estar insistindo ainda de estar participando de associação de 

moradores, porque não é fácil. Porque a gente não ganha nada, então é 

voluntário mesmo (Entrevistado E). 

 

[...] ser voluntário é difícil, porque todo mundo trabalha e tem seus afazeres e 

lutar por aquilo que é do povo é mais complicado ainda (Entrevistado E). 

 

Voltando-se à cooperação dos moradores do bairro, destacou-se que, mesmo ainda 

não havendo a credibilidade da associação, quando há alguma prática como arrecadação de 

alimentos, brinquedos ou roupas, os moradores estão dispostos a ajudar, mesmo não sendo toda 

a comunidade ainda há aqueles que cooperam. Uma das formas de estimular os moradores a 

cooperar é não vinculando as ações da associação a políticos, e também buscando parcerias 

com projetos que já fazem parte da comunidade como o Alô Comunidade2, que realiza a doação 

de cestas básicas, realiza comemorações como o Dia das Crianças, faz apresentações como no 

Dia da Consciência Negra, entre outras ações. 

Ao analisar as ações coordenadas na AMJSP observou-se que de forma gradativa a 

associação está se reaproximando dos moradores. Essa busca está atrelada ao fato dos 

                                                 

2 Projeto desenvolvido pelo Entrevistado G que é morador do bairro. Esse projeto visa trazer benefícios para a 

comunidade atendendo ao bairro Jardim São Paulo e aos bairros da região sul da cidade. Entre as principais ações 

desenvolvidas pelo projeto estão a doação de cestas básicas e roupas à famílias carentes, eventos comemorativos 

como Dia das Crianças e Dia das Mães, palestras e apresentações artísticas em escolas públicas como a 

apresentação referente ao Dia da Consciência Negra, entre outras atividades.  



83 

 

 

entrevistados perceberem que as ações coordenadas facilitam a eficiência da associação, como 

mencionado abaixo. 

 

Com certeza! A união faz a força, consegue muito mais coisas e fica mais 

coeso (Entrevistado E). 

 

Esse é o intuito da gente tentar resgatar a confiança deles, porque com o apoio 

deles a gente vai conseguir mais coisas e se for trabalhar sozinho fica difícil. 

(Entrevistado A). 

 

Quando questionados sobre o perfil dos associados mais adequado para a 

associação, a entrevistada B ressaltou a necessidade de haver uma coerência com a visão da 

gestão atual e que tenha disposição e vontade de ajudar o próximo. Complementando, a 

entrevistada E evidenciou a necessidade de o associado ter um elevado sentimento de 

pertencimento à comunidade e que isso reflita na defesa do interesse coletivo. 

O processo de tomada de decisão na AMJSP é baseado no consenso entre os 

membros da diretoria, considerando situações em que não há participação dos moradores, sendo 

assim , quando as reuniões envolvem a participação dos moradores, estes participam das 

discussões e também votam. As decisões tomadas contam com a contribuição de todos da 

diretoria e conselho fiscal, bem como as ações são divididas entre eles para que possam alcançar 

o resultado esperado. 

 

Assim, fiquei sabendo de uma situação ali, por exemplo, eu ou qualquer outro 

membro da associação. Liga para ele (presidente): ‘- Olha aqui, está 

acontecendo isso’. Então vamos reunir e ver o que a gente vai fazer. Aí chega 

aqui e cada um dá uma ideia para ver o que pode ser feito. ‘- Eu posso fazer 

isso’. O outro pode fazer aquilo. E aí chega-se num consenso e toma a decisão 

(Entrevistado B). 

 

Então, na visão dos entrevistados, os laços de confiança e cooperação na 

comunidade foram enfraquecidos por práticas das gestões anteriores que visavam o benefício 

individual e que realizavam ações apenas para conquista de votos entre os moradores. A gestão 

atual, ao assumir a associação após essa realidade, tem buscado maneiras de fortalecer esses 

laços e construir uma associação forte e independente. 
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6.2.2 Percepção quanto à prática da participação 

 

A participação é um elemento importante do Capital Social que, como visto, 

aumenta com o uso e míngua com o desuso (PUTNAN, 2006). Então para verificar o fomento 

do Capital Social analisou-se o Frequência das Interações. A AMJSP, com aproximadamente 1 

ano e oito meses de atuação, conseguiu realizar várias atividades, sendo que é agendada uma 

reunião por mês na qual a participação dos moradores varia de acordo com a urgência e o ponto 

de pauta a ser tratado. 

 No último ano, conforme as atas registradas, foram realizadas 14 reuniões entre 

elas 11 ordinárias e duas extraordinária e uma assembleia geral. Analisando as atas, nota-se que 

11 destas reuniões foram abertas aos moradores e apenas 3 foram somente com a diretoria, o 

número médio de participantes nessas reuniões foram 9, incluindo diretoria e moradores. 

Na Assembleia Geral, o objetivo era apresentar aos moradores a situação atual da 

associação. Para isso, foram convidados o presidente do sindicado para palestrar sobre a atuação 

de associações. A assembleia contou ainda com a presença de advogados para ajudar a 

esclarecer aos moradores e também à diretoria que a associação necessitava regularizar a 

documentação frente aos órgãos competentes e para isso deve arcar com a dívida acumulada 

desde 2004. 

Como falado anteriormente, outra atividade realizada foi a Pré-conferência de 

Saúde, além de ações como a doação de cestas básicas e brinquedos em parceria com o projeto 

Alô Comunidade. 

 

Aí, as vezes, eu consigo enxergar até que o projeto dele, pelo fato de não ter 

esse vínculo nenhum aqui. Ele já tem aquelas pessoas que se propuseram a 

fazer esse projeto, então acaba que dá uns passos. Dá mais passos que a gente, 

então a gente acaba andando junto. [...] Então, essa impossibilidade que a 

gente tem na associação, às vezes, eu acabo recompensando ela pelo outro 

projeto que está lá fora. Entendeu? Igual, por exemplo, para a associação se 

eu chegar aqui com duas cestas básicas, vai ter efeito? Vai. Porque quem 

receber ela vai ficar feliz. Mas não vai resolver o problema, mas se eu dou 

duas cestas básicas para o projeto, que já arrecadou oito, são dez, entendeu? 

(Entrevistado A). 

 

Ao analisar o percentual de participação, a entrevistada B afirmou que na 

Assembleia Geral houve um bom percentual, conforme o livro de atas estiveram presentes 51 

pessoas, que gerou boa repercussão na comunidade. As pessoas que estiveram presentes 

propagaram o que foi discutido. Já na Pré-conferência, conforme o entrevistado A, não houve 

um grande percentual de participação, contando com a presença de cerca de 16 pessoas. Na 
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visão deste, por ter sido uma ação nunca realizada na comunidade gerou desconfiança 

comprometendo assim a participação. Averiguou-se que, como os laços de confiança entre a 

comunidade e a associação ainda são frágeis, há uma repercussão direta na presença nas 

reuniões. 

 

Assim, eu vejo pelo fato de a gente estar tentando resgatar essa confiabilidade 

da comunidade. Talvez assim, foi satisfatório até porque nas outras gestões de 

2004 para cá, nem reunião acontecia (Entrevistado A). 

 

Tem que melhorar muito mais [...] Então assim nós estamos tentando, mas 

com fé em Deus, nós vamos conseguir. Vamos resgatar de novo essa 

confiabilidade (Entrevistado A). 

 

O indicador da percepção quanto à participação visando o oportunismo que reflete 

no desestímulo à participação, foi bastante evidenciado pelos entrevistados durante todo o 

grupo focal, tendo em vista o uso da associação para promover candidatos políticos, prática 

recorrente nas gestões anteriores, que realizava arrecadação de recursos para benefícios que não 

fossem da comunidade e não faziam prestação de contas posteriormente, entre outras situações 

que levaram ao descrédito da associação e também ao desestímulo à participação. 

Para o Entrevistado A, ainda há muita resistência dos moradores por causa da 

política, sendo um retrato das gestões anteriores o uso da associação apenas para benefício 

próprio ou para conquistar votos. 

 

Enquanto esses políticos não deixarem de ser políticos para serem o Jardim 

São Paulo, aqui não vai andar, porque põe política no meio igual você falou... 

gente nós temos que ser o Jardim São Paulo. Vamos esquecer: ‘- ah que eu 

sou de tal gabinete’. Ele é de um, ela é de outro, mas o que nós temos que ser 

é Jardim São Paulo e vamos esquecer essas coisas de lado, nós vamos lutar 

[...] (Entrevistado G). 

 

É lógico que a gente tem que ter a visão porque sem um apoio político, a gente 

não vai conseguir andar, né? Mas nós não temos que estar atrelados 

exatamente a um político, a um partido. É essa nossa posição [...] nem político, 

nem crença religiosa, nem um princípio que prenda (Entrevistado B). 

 

Com as duas colocações acima, nota-se que, na visão dos entrevistados, o problema 

maior dessa proximidade com os políticos é o fato de que toda a ajuda disponibilizada à 

associação não é realizada visando o bem comum, mas sim o interesse próprio. Eles entendem 

que ter esse apoio dos representantes políticos é necessário desde que o objetivo principal seja 

a comunidade. 
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Sobre a percepção de que a participação gera cooperação, os entrevistados 

percebem entre os moradores aqueles que mesmo sendo beneficiados diretamente não 

participam por não acreditar nas práticas da associação. Da mesma forma que há outros que 

estão disponíveis pelo simples fato de sentir que estão ajudando. Conforme os entrevistados, há 

muitas pessoas na comunidade que ajudam sempre, mas há aqueles que ajudam, porém não 

participam de outras atividades da associação. 

 

E esse tipo de ajuda faz a coisa render, pelo simples fato de você estar 

realmente doando para ajudar e não para você ter benefícios e na realidade 

ajudar os mais fracos. Igual você falou, o vendedor de picolé que tira três e te 

dá, é o lucro dele no final da tarde, mas ele vai estar feliz porque ele ajudou 

alguém (Entrevistado A). 

 

Pelo que já foi retratado, nota-se uma dificuldade no relacionamento entre a 

associação e o Poder Municipal, entretanto a atual gestão tem conseguido estabelecer um bom 

contato apesar da Associação deixar claro o seu posicionamento de buscar receber o apoio 

político sem ter interferência na condução das atividades. 

 

[...] Minha intenção é que os políticos precisassem de nós e não nós dos 

políticos, entendeu? Mas assim a situação em que nos encontramos hoje, nós 

precisamos deles. Às vezes, tem uma família aqui que está passando 

necessidade e a gente acaba se voltando é para eles: ‘- oh moço, me dá uma 

cesta básica aí que eu preciso dá para fulano ali que ele está passando 

necessidade’. E eu não queria que fosse assim, eu queria que a associação 

tivesse o recurso para chegar aqui e ajudar aquela família (Entrevistado A). 

 

O nosso sonho é despertar os seis mil moradores do Jardim São Paulo, porque 

eles não dependem de políticos, os políticos é que dependem de nós. Esse é o 

nosso objetivo (Entrevistado B). 

 

Entre os pedidos realizados ao Governo municipal foi a reivindicado melhorias na 

infraestrutura do bairro, relacionado ao saneamento básico e pavimentação de ruas, que 

inclusive contou com a visita à comunidade pelo engenheiro responsável na prefeitura que 

constatou os problemas, porém ainda não houve um posicionamento da prefeitura na realização 

de alguma atividade de melhoria. 

Como já citado, há também uma preocupação da associação em estimular os 

moradores a participarem de processos de decisão do município, como no Conselho e nas 

Conferências Municipais de Saúde, para que possam ampliar os conhecimentos sobre esse 

instrumento e incentivar a luta pelos seus direitos. Além disso, o presidente participa do 
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Conselho Municipal de Saúde e os membros da diretoria afirmaram participar de todas as 

Conferências Municipais de Saúde. Sobre a Pré-conferência realizada no bairro, relataram que: 

 

As pessoas ficavam assim: ‘- nossa eu posso opinar nisso?’. Eles nem sabiam 

que eles podiam participar aí. Eu disse: ‘- se vocês forem na Conferência, 

vocês vão poder votar nisso que vocês estão falando aqui. Se querem ou não. 

Vocês vão votar nisso’. Então, nós estamos despertando a população pros 

direitos dela mesmo, para essa participação (Entrevistado B). 

 

No que tange o estabelecimento de redes horizontais, verificou-se que a AMJSP 

busca parcerias com outros projetos existentes na comunidade, realizando um trabalho conjunto 

e visando o bem comum. Dentre os projetos, está o Alô Comunidade que já foi citado 

anteriormente e inclusive esse apoio foi ponto de pauta de reuniões. Há também o Espaço 

Adolescente, que realiza um trabalho junto aos jovens no desenvolvimento de diversas 

atividades. Conforme os entrevistados, após essa parceria com a associação notou-se uma 

redução nos índices de violência na comunidade. 

Quanto à percepção da Associação como um benefício, os entrevistados ressaltaram 

novamente o resgate da confiança dos membros da comunidade. Há moradores que percebem 

esse benefício, no entanto, a atual gestão ainda necessita trabalhar com os mais resistentes. 

 

Alguns poucos ainda enxergam dessa maneira, vê como benefício. Outros, 

ainda estão, assim, sendo resgatados para dentro dessa visão, porque até então, 

mesmo a gente impossibilitado de fazer muita coisa, devido a essa 

documentação. Mas ainda, eles estão vendo o esforço da gente em tentar fazer 

uma coisa para a comunidade. Entendeu? Mas assim, muitos ainda têm aquela 

resistência sabe? ‘- Ah isso é política’ (Entrevistado A). 

 

Dentre os principais resultados alcançados nessa gestão foram citados uma ação 

junto aos moradores idosos que sofriam maus tratos e viviam com quatorze cachorros 

infectados com Leishmaniose. Após denúncia dos moradores, a associação interveio e 

conseguiu tomar providências quanto aos cães, além de denunciar o tratamento dado aos idosos. 

Outro ponto, foi a realização da Pré-conferência, tendo sido um momento importante para a 

comunidade.  

 

Eu vejo assim, que igual a gente falou do pessoal que está tão desacreditado. 

Eu acho que o principal foi a gente estar conseguindo resgatar essa confiança 

porque já tem muita gente que está vendo a gente diferente: ‘- Não, realmente 

alguma coisa está mudando’. Entendeu? O foco já está sendo diferente. Então, 

eu acho que a grande conquista que eu tive esse ano é ver que a gente tem 

condição de resgatar de novo a comunidade (Entrevistado A). 
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As três ações para mim: primeiro o vínculo com todas as pessoas independente 

de religião, porque eu acho que o que aconteceu: não dos participantes da 

associação, porque participando já teve outras pessoas de outras religiões na 

mesma associação e nessa também, mas aqui não só tem participante de outra 

religião, mas como conseguiu a participação da comunidade de católicos, 

evangélicos e outras crenças. E isso para mim foi um ponto muito forte, de 

pessoas virem participar e quer ajudar. E então, eu nunca vi isso tão forte com 

pessoas de outras religiões. E a área da saúde, porque eu acho também que 

depois que começou a associação vinculada, o (Presidente), que é do Conselho 

Municipal de Saúde, então isso tem dado uma força muito grande. Tem 

ajudado muitas pessoas também [...]. E a outra coisa, eu acho que é essa 

questão de, como vocês mesmo falaram aqui: não ficar esperando o poder 

público agir... mais nas pequeninas coisas[...] (Entrevistado E). 

 

Há uma abertura da atual gestão para a participação dos moradores, sendo que não 

há uma discriminação, como está expresso no seu estatuto. Um dos desafios foi mostrar à 

população que a associação não está mais vinculada à Igreja Católica, que ela pertence aos 

moradores. Isto é um reflexo da origem da associação, mas que está sendo desmistificada. 

Verificou-se que o único critério adotado pela gestão foi na estruturação da chapa para 

concorrer à eleição, na qual buscou-se pessoas que tivessem uma visão semelhante quanto às 

necessidades de mudança. Recorreram a integrantes de diretoria anteriores que comungava com 

o mesmo pensamento, o que reforçou na busca pela credibilidade da associação. 

Enfim, a AMJSP, em cerca de um ano e oito meses de mandato da nova gestão, 

conseguiu realizar diversas ações em prol da comunidade. Em vários momentos dos discursos, 

os entrevistados se referiam a essas conquistas como coletivas (nós, nosso, junto, vamos, 

fizemos, entre outros), mas há também situações em que eles depositam a confiança no 

Presidente. Na percepção dos entrevistados, eles ainda não podem realizar mais pela 

comunidade, pois se sente impedidos por conta da regularização da documentação, e quando 

regularizarem poderão realizar mais projetos. 
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6.2.3 Sociograma: análise das relações na AMJSP 

 

Na análise do sociograma da AMJSP, foram apresentados os mesmos critérios para 

coletas de dados da associação anterior, o resultado é apresentado na Figura 2, que nos permite 

ler mais facilmente as relações estabelecidas entre os atores. 

 

 

Observa-se, na figura, que além dos 7 entrevistados que participaram da construção 

do sociograma, outro morador do bairro foi referenciado por entender a sua importância para a 

comunidade. Como elos centrais foram referenciados o Entrevistado A e o Entrevistado G. 

Quanto ao primeiro, trata-se do Presidente da associação, em quem os entrevistados depositam 

confiança, como visto nas discussões do grupo focal. Já o segundo citado não faz parte da 

Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 2 – Sociograma AMJSP 
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diretoria e conselho fiscal da associação, mas desenvolve diversos trabalhos em benefício da 

comunidade como o projeto Alô Comunidade. 

O segundo elo mais referenciado foi o Entrevistado F que, mesmo não sendo 

integrante da atual gestão, já foi presidente da AMJSP e por isso detém conhecimento e 

experiência respeitados pela comunidade e pela associação. Foram referenciados também os 

entrevistados D e B, que compõem a diretoria, sendo que este primeiro participa da diretoria da 

AMJSP desde 1981. Os Entrevistados C e E não foram referenciados. 

A construção do sociograma na AMJSP apresentou uma particularidade, ao solicitar 

que estes elencassem 3 pessoas fundamentais para o andamento da associação, quatro dos 

entrevistados apontaram a si próprio como fundamental, o que pode indicar que estes elos 

assumiram a responsabilidade frente a associação e se sentem importantes neste processo de 

reconstrução. 

 

6.2.4 Aplicação do questionário: o caso da AMJSP 

 

Na Associação de Moradores do bairro Jardim São Paulo, a aplicação dos 

questionários foi realizada, primeiramente, durante uma reunião no mês de julho de 2018, cujo 

objetivo era a prestação de contas referente a um bingo promovido no intuito de arrecadar 

recursos para legalização da associação. No primeiro dia agendado foi necessário remarcar, 

pois apenas compareceram 4 moradores, no segundo momento agendado, contou-se com a 

presença de 5 moradores. Não foi possível realizar a reunião de prestação de contas, mas foi 

aplicado o questionário aos presentes. Visto que o quantitativo de respondentes não permitiria 

ter uma percepção mais ampla da atuação da associação optou-se por aplicar o questionário 

individualmente no domicílio dos associados, desta forma foram aplicados mais 9, totalizando 

14 questionários válidos.  

 

6.2.4.1 Perfil dos respondentes na AMJSP 

 

Trançando um perfil dos respondentes, 71,4% são do sexo feminino e 28,6% do 

sexo masculino, o que se difere do perfil da atual diretoria na qual a maioria dos integrantes é 

do sexo masculino (66,67%). Quanto à idade, a média é de 51 anos, onde o mais novo tem 30 

anos e o mais velho 73 anos expressando um baixo índice de envolvimento dos jovens na 

Associação. Dos respondentes, 11 tem filhos, sendo em média 2,73 filhos por participante. Em 
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relação ao estado civil, 42,6% são casados, 21,4% solteiros, 21,4% viúvos, 7,1% divorciados/ 

separados e um morador não respondeu. 

No que tange a renda bruta familiar, a maior parte dos respondentes possui até 1 

salário mínimo (42,9%), 28,6% possui renda de mais de 1 até 3 salários mínimos e também 

28,6% tem renda entre 3 até 5 salários mínimos, nota-se que a maioria tem renda bruta de até 3 

salários mínimos, diferindo-se da realidade do caso anterior. Veja o perfil dos respondentes na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Perfil dos Respondentes da AMJSP  
Respondentes % 

Sexo Feminino 10 71,4 

Masculino 4 28,6 

Total 14 100,0 

Número de 

Filhos 

0 3 21,4 

1 2 14,3 

2 4 28,6 

3 3 21,4 

4 1 7,1 

7 1 7,1 

Total 14 100,0 

Estado 

Civil 

Solteiro 3 23,1 

Casado 6 46,2 

Viúvo 3 23,1 

Divorciado/ Separado 1 7,7 

Total 13 100,0 

Renda 

bruta 

familiar 

até 1 salário mínimo 6 42,9 

mais de 1 até 3 salários 

mínimos 

4 28,6 

mais de 3 até 5 salários 

mínimos 

4 28,6 

Total 14 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que diz respeito ao perfil de atuação, os participantes residem no bairro em 

média há 37 anos. Quanto à participação nas atividades da associação, 71,4% afirmam estar 

envolvidos enquanto 28,6% declararam não participar. Dos que disseram participar, apenas 

70% responderam quanto ao tempo de atuação na associação que resultou na média de 15 anos. 

Partindo do conhecimento do perfil dos participantes e o perfil de atuação junto à 

comunidade, passa-se a analisar as categorias do Capital Social averiguadas no questionário. 
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6.2.4.2 Percepções dos moradores quanto à confiança e cooperação na AMJSP 

 

Inicialmente buscou-se conhecer a percepção dos moradores quanto aos fatores que 

refletem na confiança. Questionando acerca da confiança de maneira abrangente, 92,9% dos 

respondentes disseram que nunca é demais ter cuidado e apenas 7,1% afirmou que pode-se 

confiar na maioria das pessoas, o que pode ser entendido com um elevado grau de desconfiança. 

 Analisando o grau de confiança existente dentro da comunidade, 57,1% acreditam 

que o grau de confiança no Bairro melhorou no último ano e 42,9% percebe que permaneceu 

mais ou menos o mesmo, essa tímida sensação de melhoria pode ter sido influenciada pelo 

trabalho em parceria realizado com o Espaço Adolescente, visando integrar os jovens da 

comunidade. 

Referente ao grau de comunhão ou proximidade entre os moradores (GRAF. 5), 

85,7% entendem que estes são próximos: sendo que 28,6% disseram ser muito próximos e 

57,1% relativamente próximo. Os demais 14,3% declararam que nem são distantes nem 

próximos.  

 

Gráfico 5 – Grau de comunhão ou proximidade entre as pessoas na AMJSP 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Em se tratando de Reciprocidade Generalizada, que reflete a capacidade de 

cooperar com o outro na certeza de que no futuro será retribuído. No que tange a cooperação 

em projetos que não lhes beneficia diretamente, 100% dos respondentes afirmaram que 

contribuiriam de alguma forma.  

14,29

57,14

28,57
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Verificando a percepção dos participantes de quantas pessoas estariam dispostas a 

lhes ajudar em uma situação de emergência, 85,7% creem que 5 ou mais pessoas ajudariam, 

7,1% que 3 ou 4 e 7,1% que ninguém ajudaria (GRAF. 6). Partindo destes resultados, pode-se 

compreender que há a reciprocidade generalizada na comunidade, sendo que os moradores se 

dispõe a ajudar, assim como sentem que serão retribuídos. 

 

Gráfico 6 – Quantas pessoas, da comunidade, estariam dispostas a lhe ajudar em uma situação 

emergencial na AMJSP 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Um fator relevante para o estabelecimento da confiança é a comunicação, entre os 

principais meios de comunicação dentro da Associação têm-se Líderes comunitários, lembrado 

por 11 participantes; parentes, amigos e vizinhos (10 respondentes); Internet (7), Rádio (6), 

Colegas de Trabalho (2) e Jornal (1).  

Analisando os laços de confiança internos, observa-se que não há consenso quanto 

a percepção de melhoria no grau de confiança. Mas em se tratando da reciprocidade 

generalizada, pode-se afirmar que existe tanto postura individual dos respondentes quanto no 

posicionamento dos demais membros da comunidade. 

Seguido da compreensão da confiança, analisou-se os tópicos relacionados à 

cooperação que gera confiança e reciprocidade entre os membros de uma comunidade 

(ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012). Em se tratando da compreensão da 

cooperação voluntária na atuação da associação, 85,7% acreditam que são desenvolvidos 

trabalhos coletivos na associação e apontaram entre eles ações sociais de doações de alimentos 

para cestas básicas, reativação da escolinha de futebol para as crianças do bairro, ajuda a 

7,14 7,14

85,72

Ninguém 3 ou 4 pessoas 5 ou mais pessoas
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vizinhos doentes e idosos, realização de palestras e reuniões sobre saúde, a busca pela 

legalização da associação, festas para arrecadação de fundos, mutirões de limpeza, e apoio ao 

projeto Alô Comunidade. 

Partindo da verificação da cooperação voluntária na perspectiva individual, 

inqueriu-se sobre a realização de trabalho junto a outros membros do bairro nos últimos 12 

meses, 92,9% declararam que realizaram e 7,1% não. Dentre os trabalhos que os participantes 

disseram que se envolveram observa-se uma maior frequência, ações sociais de doações de 

alimentos, apoio a vizinhos doentes e idosos, seja com visitas, seja intermediando solicitação 

de auxílio financeiro para doentes, e último mais lembrado foi a participação na busca pela 

legalização da associação. Além destes pontos, foram elencados, em menor frequência: atuação 

junto ao Espaço Adolescente, mutirão de limpeza, reforma de casas, participando da Pastoral 

do Idoso e o compartilhamento de informações sobre o Conselho Municipal de Saúde. 

De maneira complementar, ao averiguar a visão dos moradores quanto a 

probabilidade de a comunidade ajudar outros moradores em situação de emergência, 85,7% 

acreditam que provavelmente a comunidade está disposta a ajudar, destes 64,3% de que é muito 

provável e 21,4% de ser relativamente provável. Somente 7,1% percebem ser muito improvável 

e 1 não respondeu. Quanto a frequência dessa ajuda ocorrer, 35,7% dos participantes disseram 

que os moradores sempre ajudam, 35,7% que quase sempre e 21,4% creem que algumas vezes 

ajudam. Um morador (7,1%) acredita que os moradores nunca ajudam.  

Agora a percepção quanto ao quantitativo de pessoas da comunidade que estariam 

dispostas a ajudar com tempo e/ou dinheiro no desenvolvimento de objetivos comuns da 

comunidade, dos 13 que responderam a questão, 35,7% acreditam ser mais da metade que 

ajudaria, 14,3% disseram que a metade ajudaria, 28,6% menos da metade e 14,6% creem que 

ninguém ajudaria. A partir destas afirmações pode-se depreender que há tendência dos 

moradores do Jardim São Paulo em cooperar de maneira voluntária em situações que não lhe 

beneficiarão diretamente. Esta tendência sobre uma redução ao ser elencados como critérios de 

ajuda o tempo e o dinheiro. 

Visando compreender como surgiu a associação, para analisar se houve ou não 

influências externas que inibem o comportamento cooperativo. Dos respondentes, 64,3% 

afirmaram que a associação foi fundada pelos membros da comunidade e 14,3% por um líder 

local. Desta forma, a sua criação foi fomentada sem a influência externa. Esses dados mostram 

que o surgimento da associação foi motivado internamente fomentando o comportamento 

cooperativo. Os demais 21,4% desconhecem o surgimento da associação, podendo retratar o 

enfraquecimento dos laços de pertencimento.  
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6.2.4.3 Percepção dos moradores quanto à prática da participação na AMJSP 

 

Analisando a prática da participação na associação de moradores, iniciamos a 

verificação identificando pontos referentes à participação dos moradores nas reuniões. Em que 

se refere à participação ativa nas atividades da associação, 71,4% afirmaram que participam, 

enquanto 28,6% disseram que não. Entre as razões para não participar mais ativamente foram 

elencados motivos pessoais (doenças, estudo e trabalho), por desânimo como o projeto, mas 

demostrando interesse em voltar à atuação ativa e por fim por falta de conhecimento da atuação 

associação, estes fatores pode evidenciar o debate surgido sobre a necessidade de melhorar os 

meios de comunicação.  

Sobre a frequência com que as reuniões ocorrem, 64,3% disseram ser uma vez no 

mês, 7,1% uma vez por semana, 21,4% declaram não ter conhecimento e 7,1% quando se fizer 

necessário. Em se tratando do número de reuniões que participou no último ano, 50% dos 

respondentes estiveram presente em média em 5,71 das reuniões, sendo que a menor 

participação foi em 2 reuniões e a maior em 9 reuniões. 7,1% afirmou estar presente uma vez 

no mês. Dos demais respondentes, 28,6% não compareceram a nenhuma reunião, 7,1% 

disseram não ter havido reunião no período e um participante não respondeu. De maneira geral, 

há um índice significativo de moradores que participam das atividades da associação e que tem 

conhecimento quanto a frequência que essas reuniões acontecem e a maior parte esteve bem 

participativa no último ano. 

Com relação à cultura cívica e participativa, conforme visto na Tabela 8, tanto a 

participação em reuniões, contato com um político e a notificação à um órgão público foi 

realizada por mais de 50% dos respondentes. Entretanto pode-se depreender que há pouco 

empenho dos participantes em manifestar individualmente suas demandas e as da comunidade. 
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Tabela 8 – Eventos com participação dos moradores da AMJSP 

 Respondentes 
Sim 

(%) 

Não 

(%) 

Participou de uma reunião de conselho, reunião 

aberta, audiência pública ou grupo de discussão 
14 57,1 42,9 

Encontrou um político, telefonou para ele/ela, ou 

enviou-lhe uma mensagem 
13 53,8 46,2 

Participou de um protesto ou manifestação 13 15,4 84,6 

Alertou algum jornal, rádio ou TV para um 

problema local 
13 30,8 69,2 

Notificou algum órgão público a respeito de um 

problema local 
13 53,8 46,2 

Notificou a polícia ou a justiça a respeito de um 

problema local 
13 15,4 84,6 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Em se tratando do ponto de vista político, para os respondentes, 57,1% acreditam 

que há o mesmo ponto de vista político, porém não pertencem ao mesmo partido político, 

conforme 92,9% dos pesquisados. Esses dados podem retratar que, os moradores notam uma 

diversidade de pontos de vistas não estando a associação fundamentada em uma mesma 

ideologia política, alcançando um dos objetivos da diretoria de se desvincular das práticas 

político-partidárias. 

No que tange a relação da associação com o Estado, buscando compreender a 

atuação desta na garantia de serviços públicos na comunidade, 78,6% declararam que sim, a 

associação contribui neste acesso e 21,4% que não. Verifica-se uma presente atuação da 

associação na intermediação entre os órgãos prestadores de serviços públicos e a comunidade. 

Para compreender como se dá a relação da comunidade com o Estado, questionou-

se se os líderes políticos e governo local levam em consideração as demandas manifestadas pela 

comunidade no processo de tomada de decisões, 64,3% disseram que levam um pouco em 

consideração, 28,6% que não levam em consideração e 7,1% que consideram muito as 

demandas da comunidade.  

Tendo em vista que na percepção dos moradores o governo local leva um pouco em 

consideração as demandas, questionou-se aos participantes, se eles têm conhecimento de 

pedidos que foram apresentados pela comunidade, 85,7% declararam ter conhecimento, e 

14,3% que não. Dos que estão a par da entrega dos pedidos, 75% afirmaram que os moradores 

se reuniram algumas vezes (menos de 5) para discutir esses pedidos. Quanto ao sucesso dos 

pedidos, 16,7% que a maioria teve sucesso, 33,3% disseram que nenhum teve sucesso, 16,7% 

que a maioria não teve sucesso e 33,3% não tem informações sobre o resultado do pedido, ou 
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seja, para 50% dos respondentes dos pedidos feitos a maior parte deles não trouxeram benefício 

para a comunidade. 

Um aspecto relevante da participação é a interação com outros projetos e 

instituições com mesmo objetivo. Dos que tem atuação dentro do bairro, 85,7% afirmaram que 

existe essa interação, entretanto 50% disseram ocorrer ocasionalmente e 35,7% que acontece 

frequentemente. Analisando essa interação fora do bairro, 57,1% declararam que não há essa 

interação e 42,9% que ocorre porém ocasionalmente. Esses dados corroboram as informações 

frisadas no grupo focal sobre a busca da Associação por interação, como no caso dos projetos 

Alô Comunidade que atua interna e externamente ao bairro e o Espaço Adolescente que atua 

fora do bairro. 

 

6.2.4.4 Percepção dos moradores quanto ao Capital Social na AMJSP 

 

Visando conhecer a percepção dos moradores quanto aos aspectos gerais do Capital 

Social, estes foram questionados quanto aos principais benefícios gerados pela associação no 

último ano. Dentre as ações mais referenciadas, está a realização de festas e bingos com o intuito 

de arrecadas fundos, para financiar a regularização da documentação da associação, frente aos 

órgãos públicos responsáveis. E a reativação da Escolinha de Futebol para as crianças do bairro, 

na qual no primeiro momento, conforme observado em algumas reuniões, foi necessário nivelar 

o campo onde ocorrem os treinos, não havendo sucesso no pedido realizado ao governo 

municipal. A diretoria da Associação arrecadou entre os moradores o valor necessário para 

custear o serviço e então iniciar as atividades. 

Foi ressaltado também, por cinco participantes, a realização da Pré-conferencia da 

Saúde que como destacado na sessão do grupo focal, foi um momento de compartilhamento de 

informações sobre os direitos referente à saúde. No mais, foram lembrados a arrecadação de 

alimentos para doações de cestas básicas, o apoio ao projeto Alô Comunidade e a intervenção 

a idosos em situação de abandono.  

Para que a maioria dessas ações possam ser realizadas a associação precisa arcar 

com os custos, entre as ações apontadas pelos moradores está a realização de eventos (festas), 

venda de bingos, rifas e leilões e principalmente através das doações dos moradores.  

Quanto a compreensão dos benefícios de se fazer parte da associação foi apontada 

a oportunidade de ajudar a comunidade, obter esclarecimento sobre diversos acontecimentos e 

conhecer a situação do bairro. Além de haver a troca de experiências visando o 
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desenvolvimento do bairro e a interação com os demais moradores. Uma moradora afirmou não 

haver nenhum benefício nessa participação e dois declararam não saber quais os benefícios. 

Em se tratando do acesso à associação (PORTES, 2000) o critério básico para que 

uma pessoa passe a ser membro da AMJSP é residir no bairro (85,7%), mas também pode 

ocorrer por convite ou escolha voluntária (GRAF. 7). 

 

Gráfico 7 – Como uma pessoa passa a ser um membro da AMJSP 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Em se tratando de como as decisões são tomadas na associação, descreveu-se a 

realização de uma reunião com a diretoria e também a comunidade, em que há debate acerca 

do assunto que deve ser decidido e avaliado junto à comunidade. A partir deste ponto os 

moradores destacaram a necessidade de haver concordância entre os membros ou definir-se a 

vontade da maioria. Apenas um morador ressaltou que as decisões podem ser tomadas pelo 

presidente e quando necessário ele leva a decisão à maioria. Estes dados corroboram a 

afirmação dos dirigentes que as decisões são tomadas por consenso, reforçado pela realização 

de 14 reuniões em que apenas 3 foram exclusivas da diretoria. 

 

6.2.4.5 Análise da Intensidade do Capital Social na AMJSP 

 

A última sessão de perguntas do questionário foi direcionada a identificação da 

intensidade dos elementos e do Capital Social nas associações a partir de afirmativas, nas quais 

os participantes apontaram o seu grau de concordância. O primeiro elemento verificado foi a 

confiança, a partir da Tabela 9, nota-se que a maior média entre as respostas está relacionada 

85,72

7,14 7,14

Por ser morador do bairro É convidada Por escolha voluntária
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com a certeza de contar com apoio da associação em caso de emergência, apresentando uma 

média de 4,43, evidenciando a existência de reciprocidade generalizada na expectativa de 

retorno do favor oferecido (PUTNAM, 2006). 

A menor média foi observada na afirmação “Neste bairro é preciso ficar atento ou 

alguém pode tirar vantagem de você”, que foi analisada inversamente, ou seja, se o participante 

concorda totalmente indica que há baixo índice de confiança na comunidade, e neste caso, as 

respostas a essa variável retrataram essa baixa confiança. Esta afirmativa também apresentou o 

maior grau de dispersão demonstrando um posicionamento indeciso dos moradores. 

Por fim, na análise geral da confiança, calculou-se a média das médias e o índice 

foi de 3,64. Depreende-se que esse elemento do capital social não atingiu altos níveis de 

intensidade na comunidade, reforçando a busca dos dirigentes em reestabelecer os laços de 

confiança rompidos por práticas oportunistas anteriores a esta gestão. 

 

 

Tabela 9 – Intensidade da Confiança na AMJSP 

Confiança 

  Respondentes Média Desvio 

padrão 

Em situações de emergência posso contar 

como apoio da associação 

14 4,43 1,089 

Eu confio nas pessoas que estão na diretoria 

da associação 

14 4,14 1,292 

Eu confio na maioria das pessoas desta 

comunidade 

14 3,71 ,994 

As pessoas na comunidade são muito 

próximas 

14 3,14 ,949 

Neste bairro é preciso ficar atento ou 

alguém pode tirar vantagem de você 

(Análise Inversa) 

14 2,79 1,311 

 
Média Geral 3,64 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

O elemento cooperação retrata a disposição dos membros da associação em ajudar 

a comunidade mesmo não almejando um benefício direto. Neste aspecto a AMJSP apresentou 

a maior média (4,79) na afirmativa “Estou disposto a ajudar às pessoas da comunidade”, e 

também identificou o menor desvio padrão de (0,426), ou seja nesta comunidade os 

respondentes estão dispostos a ajudar os seus semelhantes e essa visão está muito próxima de 

ser unânime entre eles. Em se tratando da percepção quanto à disposição dos demais moradores 

em ajudar registrou a média de 3,50, a menor desta categoria, expressando que os participantes 

não observam essa mesma disposição em seus pares. 



100 

 

 

A média geral da categoria de cooperação indica uma intensidade de 4,13, o que 

pode-se considerar um valor significativo que indica a existência da cooperação dentro da 

comunidade, tanto na visão individual quanto na coletividade (TAB. 10). 

 
Tabela 10 – Intensidade da Cooperação na AMJSP 

Cooperação 

  Respondentes Média Desvio 

padrão 

Estou disposto a ajudar às pessoas da 

comunidade 

14 4,79 ,426 

A associação está aberta para ajudar a 

todos os moradores 

14 4,36 1,277 

Estou disposto a cooperar com a 

associação disponibilizando meu tempo 

14 4,21 1,122 

A associação realiza trabalhos coletivos 14 4,14 1,292 

Estou disposto a cooperar com a 

associação fazendo doações 

14 3,79 1,311 

A maioria das pessoas neste bairro estão 

dispostas a ajudar 

14 3,50 ,760 

 
Média Geral 4,13 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A participação analisada como elemento do capital social, refere-se tanto a 

participação interna nas atividades que são desenvolvidas pela associação quanto na atuação 

junto ao Estado. Analisando-se os dados obtidos, despontou, a média da afirmação “Há pessoas 

que participam das atividades da associação apenas para benefício individual (Análise 

Invertida)”, como maior índice de 3,79 (TAB. 11), ressaltando que analisou-se inversamente, 

isto é, quando declara-se que há pessoas na comunidade que atuam dessa forma indica um baixo 

nível de participação. Entretanto, as respostas estiveram próximas do valor médio, o que aponta 

uma tendência dos moradores em perceber a existência de membros com essa postura, porém 

em um nível menor do que ressaltado na análise do Grupo focal. 
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Tabela 11 – Intensidade da Participação na AMJSP 

Participação 

  Respondentes Média Desvio 

padrão 

Há pessoas que participam das atividades 

da associação apenas para benefício 

individual (Análise Inversa) 

14 3,79 1,311 

Participo das atividades realizadas pela 

associação com frequência 

14 3,00 1,468 

As pessoas da comunidade participam das 

atividades da associação 

14 2,36 ,842 

Os pedidos da comunidade são atendidos 

pelo governo local (prefeitura e vereadores) 

12 2,17 ,835 

Quem participa das atividades da 

associação é criticado (Análise Inversa) 

14 2,07 1,328 

 
Média Geral 2,68 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A variável “quem participa das atividades da associação é criticado”, que assim 

como a variável anterior é analisada inversamente, isto indica que os respondentes entendem 

que há críticas a quem participa da associação reduzindo a participação. O maior grau de 

consenso foi identificando na afirmativa “os pedidos da comunidade são atendidos pelo governo 

local (prefeitura e vereadores)”, que apresentou uma média de 2,17, reforçando esse 

desequilíbrio nas relações entre a comunidade e o governo local.  

Cabe ressaltar que a afirmação “participo das atividades da associação” teve o maior 

grau de dispersão, o que indica que há aqueles que estão mais envolvidos do que outros. Isto 

pode ser averiguado no questionamento anterior em que 28,6% dos respondentes disseram não 

participar das atividades da associação e declararam que isso ocorre por desconhecer o trabalho 

que é realizado. 

Neste elemento a média geral foi 2,68, um índice abaixo do nível médio retratando 

o reduzido envolvimento dos moradores nas atividades da associação. Essa baixa intensidade 

da Participação pode ser consequência de baixos índices de confiança na comunidade conforme 

examinado por Romaniello, Amâncio e Campos (2012). 

Em se tratando da Intensidade do Capital Social, a variável “o trabalho coletivo 

proporciona melhores resultados” teve uma média de 4,71 e o menor desvio padrão de 0,611, 

conforme Tabela 12. Isto significa que os moradores percebem a eficácia do trabalho 

desenvolvido cooperativamente pela associação. A variável com menor média foi “a associação 

alcança bons resultados porque nós confiamos uns nos outros” despontando a fragilidade da 
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noção de confiança na associação e também apresentou o maior grau de dispersão, o que leva 

a entender que não há um consenso quanto a essa afirmação. 

 

Tabela 12 – Intensidade do Capital Social na AMJSP 

Capital Social  
Respondentes Média Desvio 

padrão 

O trabalho coletivo proporciona melhores 

resultados 

14 4,71 ,611 

A associação traz benefícios para a 

comunidade 

14 4,43 1,158 

Ajudo nos projetos da associação mesmo 

que não receba um benefício direto 

14 4,43 1,158 

As decisões na associação são tomadas 

coletivamente 

14 4,21 1,051 

A associação alcança bons resultados 

porque nós confiamos uns nos outros 

14 3,86 1,292 

 
Média Geral 4,33 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A média geral do Capital Social foi de 4,33 podendo-se entender a elevada 

intensidade na AMJSP, destacando-se dentro da análise como a maior intensidade. Numa 

perspectiva geral, nota-se que a menor intensidade é expressa na Participação (2,68) 

demonstrando o pouco envolvimento dos respondentes nas atividades desenvolvidas pela 

associação e a percepção de que ainda não há uma elevada participação da comunidade na 

associação. A confiança, como destacado, teve média geral de 3,64, ressaltando a maior 

intensidade do que de participação na associação. A cooperação dentre os elementos teve a 

maior intensidade de 4,13, demostrando que os moradores estão dispostos a contribuir para o 

benefício da comunidade. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a apresentação e análise dos dados coletados nas associações comunitárias, 

parte-se a discussão dos resultados obtidos à luz do embasamento teórico da pesquisa. Para fins 

de entendimento, as discussões foram sistematizadas debatendo-se os fatores conjunturais que 

interferem nos laços de confiança e cooperação e na prática da participação, culminando na 

discussão sobre o Capital Social, sua existência e intensidade. 

 

7.1 Discutindo os fatores conjunturais ao estabelecimento dos laços de confiança e 

cooperação nas associações comunitárias 

 

A confiança expressa a previsibilidade das relações sociais (ROMANIELLO; 

AMÂNCIO; CAMPOS, 2012), isto implica os indivíduos agirem na esperança que no futuro o 

outro retribuirá sua ajuda. Nos casos das associações comunitárias de Teófilo Otoni, nota-se 

um processo de reestruturação da confiança visto que esta foi rompida por ações de 

oportunismo, no caso da AMBAC o uso dos recursos arrecadados em benefício próprio e na 

AMJSP o uso das relações estabelecidas na associação para conquista de votos. A prática do 

oportunismo nas associações levou a refletir se todas as ações que foram tomadas anteriormente 

visavam o benefício comum ou apenas era o caminho traçado para alcançar um objetivo 

pessoal. Essas práticas anteriores têm influenciado em como as associações são vistas e no nível 

de confiança que é depositado nelas. 

No processo de reconquista, as associações têm investido no estabelecimento de 

confiança pessoal, ou seja, o uso da credibilidade de uma ou mais pessoas para que os 

moradores sintam que as atitudes são adotadas visando objetivos coletivos. Reforçado pela 

transparência nas ações, principalmente as que envolvem recursos financeiros e pelo 

estabelecimento de normas, como no caso da AMJSP, em que expressa no seu discurso a regra 

de distanciamento de práticas políticas que visam o oportunismo, chegando a se tornar uma 

norma expressa em seu estatuto. 

No que tange a credibilidade, destaca-se a relevância da figura do atual presidente 

da AMBAC para o estabelecimento desses laços de confiança. Entretanto esse fenômeno não 

se enquadra totalmente na chamada oligaquização, apontada por Nogueira e Alves (2004), visto 

que não foi identificado uma centralização das decisões na pessoa do presidente. 

Desta forma, acredita-se que há confiança pessoal direcionada a uma pessoa ou a 

um grupo de pessoas. Todavia, ampliando o contexto do grupo de associados ativos para a área 
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de abrangência da associação, o bairro, não pode-se afirmar que há confiança social. Averiguou-

se que há reciprocidade generalizada, da qual emana a confiança social (PUTNAM, 2006), a 

partir da postura de cooperar mesmo que não haja benefício direto. Essa é expressa nas 

associações em níveis semelhantes, destaca-se a AMJSP na qual foi identificada maior 

proximidade entre as pessoas e maior probabilidade e frequência para cooperar. 

 Neste ponto, começa-se a introduzir a noção de cooperação, que reflete o ato de 

agir em prol do benefício de outro ou de uma coletividade (JESUS; TIRIBA, 2009). Entre os 

elementos esse é o que apresenta maior intensidade nas associações de moradores do município. 

A cooperação está diretamente relacionada à confiança, adota-se um comportamento 

cooperativo porque confia-se nas regras de reciprocidade, da mesma forma que a cooperação 

alimenta a confiança e reciprocidade (ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012). Pode 

ser observado nos casos em tela, que há ações concretas de cooperação entre os moradores, 

como as festas organizadas, as práticas de arrecadação de doações, as ações em prol de 

moradores em situação de emergência. 

Visto que a cooperação é geradora da confiança, acredita-se que o investimento em 

ações cooperativas está sendo um importante meio para reconquista dos laços de confiança nas 

associações, ao ponto de produzir e gerar o Capital Social.  

 

7.2 Discutindo os fatores conjunturais à prática de participação nas associações 

comunitárias  

 

As práticas da participação nas associações comunitárias foram analisadas, no que 

tange a sua atuação na esfera pública (HABERMAS, 1984), no contexto interno e externo, isto 

é, internamente verificou-se frequência e disponibilidade para participação das práticas da 

associação e externamente averiguou-se como se dá a relação com instituições externas bem 

como a disponibilidade dos moradores a se envolverem com outros instrumentos de 

participação popular, exercendo o seu papel de cidadão na formação de opinião pública 

(ARATO; COHEN, 1994; LOEBEL, 2007). 

Entendendo que a participação surge das interações fomentadas em comunidades 

cooperativas (ROMANIELLO; AMÂNCIO; CAMPOS, 2012), pode-se entender que, o fato 

das associações comunitárias apresentarem um elevado nível de cooperação, consequentemente 

estas também são participativas. Entretanto analisadas internamente, verifica-se um grau de 

médio a baixo de participação, o que pode ser justificado pela ruptura da confiança nas 

comunidades, vistos que estes componentes estão diretamente relacionados. Evidenciando que, 
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conforme Durston (2000), há diversas outras variáveis que podem influenciar na participação, 

positiva ou negativamente, mesmo havendo fortes laços de confiança e cooperação. 

Em se tratando de redes horizontais, um aspecto a ser frisado é a presença da Igreja 

Católica permeando as relações nas duas associações, no caso da AMBAC, há uma forte 

interação com o grupo de oração católico da comunidade, verificou-se até uma mistura dos 

papeis na percepção de muitos, inclusive da diretoria, não dissociam as ações da associação das 

atividades fomentadas pelo grupo. 

Na AMJSP essa presença se nota desde a sua formação, porém sendo um dos 

poucos aspectos do seu surgimento que a nova diretoria visa não reproduzir. Corroborando, os 

achados de Landim (1993), reforça a atuação da Igreja Católica em toda constituição histórica 

da noção de organizações sem fins lucrativos no país, sendo este um ambiente que instigou 

debates acerca de direitos sociais durante o regime militar.  

Uma das variáveis que pode influenciar a participação na associação é o 

relacionamento com o Estado, há nas associações comunitárias um esforço em manter esses 

laços, isso deve ao fato da intermediação das relações com o Poder Público local ser a principal 

finalidade da associação (POZZER, 2010). Todavia, na AMJSP é colocado um limite para essas 

relações não permitindo que haja interferência e nem mesmo o uso da associação para 

propagação de feitos políticos. Na AMBAC esse relacionamento é visto como um canal que 

possibilita alcançar resultados que sem ele não foi possível, o que conforme Baião, Peci e Costa 

(2015) se torna uma relação que requer atenção visto que pode levar a uma redução do capital 

social pela dependência do Estado. 

Numa perspectiva externa, acredita-se que um maior engajamento nas associações 

proporciona um maior envolvimento na participação cidadã (AMARAL; RI, 2011). Observou-

se que na AMBAC não foram realizadas ações para o fomento da participação, tanto que nem 

mesmo entre os membros da diretoria demostraram conhecer essa proposta. Já a AMJSP 

apresentou a intenção de fomentar entre os moradores o interesse pela participação, bem como 

permitir que esses conheçam os seus direitos e saibam reivindicá-los, mesmo assim foram 

poucos os moradores que disseram conhecer essa iniciativa e que estão engajados na 

participação cidadã. 

Por meio dos resultados obtidos, nota-se que a participação nas associações de 

moradores estudadas está imbricada, principalmente aos resultados da confiança, sendo estes 

os dois elementos com menor intensidade, porém não se pode afirmar que estes são os únicos 

obstáculos para um maior engajamento dos moradores. 
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7.3 Discutindo o Capital Social nas associações comunitárias 

 

Um dos aspectos mais impactantes na visão que os moradores têm das associações 

comunitárias, no caso do município de Teófilo Otoni, foi o uso destas para benefícios 

individuais e não coletivos. Esta prática oportunista levou a ruptura da confiança e 

consequentemente o distanciamento das práticas da associação.  

O Capital Social é utilizado para a superação dos dilemas da ação coletiva e 

oportunismo (PUTNAM, 2006), por este motivo verificou-se no desenrolar das ações das 

associações comunitárias estudadas práticas que visavam mitigar este comportamento 

oportunista e fomentar o comportamento cooperativo o que implicou na identificação da 

existência de elementos que compõe o capital social. Mesmo os associados e dirigentes não 

tendo esclarecimento do conceito, o Capital Social foi empregado como meio para a 

reestruturação das relações nas comunidades. 

O capital social visa compreender a dinâmica da estrutura social na qual os 

indivíduos se associam, desta forma está inerente a estas estruturas (COLEMAN, 1988; 

COLEMAN, 1990). Assim não está no espaço físico que possui, isto é, o fato da AMBAC não 

possuir sede social não reduz o estoque de capital social, bem como não está no indivíduo, ou 

seja, não está nos membros da associação na qual está sendo depositada a confiança. Observa-

se que como estes indivíduos pertencem às redes de relações, então eles compartilham o seu 

capital econômico, cultural e simbólico (BOURDIEU, 1980; BOURDIEU, 1986), que neste 

contexto reflete na credibilidade que será compartilhada com a associação visando reestabelecer 

laços de confiança. 

Em se tratando da identificação da existência e intensidade do capital social, 

depreende-se que analisando exclusivamente o questionário, o capital social foi o elemento que 

apresentou melhor nível de intensidade em relação aos demais verificados, isto leva a refletir 

que as ações adotadas pela associação têm levado os moradores a perceber benefícios coletivos.  

Desta forma é possível afirmar que existe o capital social nos casos analisados, 

porém para se identificar que há bons estoques de capital social é necessário fazer uma análise 

abrangendo os demais resultados obtidos, incluindo as apreensões sobre os elementos, visto que 

o capital social é composto por estes.  

Nesta análise mais ampliada, partindo do entendimento de Bourdieu, retratado por 

Hintze (2009), infere-se que as associações de moradores estão no processo de construção do 

capital social, visto que este não é espontâneo e resulta dos investimentos feitos.  
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Dentre os investimentos pode-se destacar a realização de ações que visam fomentar 

a cooperação, como festas, doações e apoio às famílias que estão em situação de emergência, 

além de construir laços de confiança sendo transparentes nas arrecadações de recursos e 

fortalecer a imagem da associação com a figura de pessoas respeitadas pela comunidade, e por 

fim estimular a participação fazendo convites regulares para as reuniões e incentivando a busca 

de conhecimento para lutar por seus direitos. Estas práticas têm sido adotadas, para enfim 

melhorar estes índices e efetivamente estabelecer bons estoques de capital social produzindo 

bens públicos. 

Com a construção do capital social, Bourdieu (1980; 1986) complementa que há a 

conversão de relações contingencias, neste caso a vizinhança, em relações necessárias e úteis 

como a formação da associação que traz benefícios coletivos para os moradores nestes 

contextos retratados pelas conquistas de serviços urbanos, fomento a integração dos moradores, 

viabilização de práticas de lazer para crianças, intermediação de serviços públicos, entre outros 

benefícios. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a construção histórica da sociedade civil brasileira, verifica-se que 

relações sociais no âmbito das associações voluntárias demandam um engajamento maior dos 

atores sociais. Desta forma, os elementos definidores do capital social parecem centrais, tendo 

em vista a necessidade de geração de confiança, cooperação e participação entre envolvidos em 

organizações da sociedade civil tais como as associações comunitárias.  

Com este intento, a presente pesquisa teve como proposta identificar e analisar a 

existência, os principais componentes e a intensidade do capital social de Associações 

Comunitárias do município de Teófilo Otoni-MG. Para tanto foi realizado uma pesquisa 

descritiva com uma abordagem quali-quantitativa, estudou-se o caso de duas Associações, a 

AMBAC e a AMJSP.  A primeira etapa da pesquisa foi a realização do grupo focal com a 

diretoria, conselho fiscal e moradores ativos na associação, que permitiu identificar os 

indicadores do capital social analisados na pesquisa, a partir da perspectiva dos representantes 

da associação. 

Complementar a esta etapa foi realizada a observação não participante nas reuniões 

e outros eventos, assim como a análise documental. Por fim realizou-se a etapa quantitativa da 

pesquisa que consistiu na aplicação do questionário estruturado junto aos moradores para 

identificar a percepção destes quanto a atuação da associação no que tange os elementos do 

capital social analisados na pesquisa, que são: confiança, cooperação e participação. 

As associações comunitárias como organizações da sociedade civil de interesse 

coletivo são importantes palcos de exercício da cidadania (BRESCIANI; FELIX, 2003) que 

tem atuado na busca de interesses da comunidade. Observou-se que as atuais gestões têm 

buscado esse objetivo comum, mesmo que haja focos diferenciados, enquanto a AMBAC visa 

o fortalecimento de laços de amizade e integração dos moradores, a AMJSP luta pela garantia 

ao acesso a direitos básicos. 

Neste âmbito, as associações comunitárias ao articular os moradores na proteção e 

fomento dos interesses da comunidade demandam assim um maior engajamento dos atores 

sociais e fortalecimento das relações, benefícios que são alcançados pela existência de capital 

social. Partindo deste prisma a questão de pesquisa: “quais as características do capital social 

das associações comunitárias de Teófilo Otoni-MG?”, possibilitou a compreender que dentre 

os elementos estudados a cooperação é o que apresentou maior intensidade, indicando que está 

sendo o principal meio para reconquista da confiança rompida pelas práticas do oportunismo e 
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com isso gerar a participação, isto é fomentar os demais elementos que se mostraram incipientes 

nestas associações. 

Para além dos elementos tomados como norteadores desta pesquisa, identificou-se 

outros elementos como a reciprocidade generalizada e o estabelecimento de normas como 

princípios para constituição do capital social. Depreendendo-se que devido ao processo de 

ruptura dos laços de confiança, por práticas de oportunismo, houve a redução dos estoques de 

capital social na comunidade e estas encontram-se na etapa de construção deste capital, para 

fins de alcançar resultados que não seriam possíveis sem a sua existência (COLEMAN, 1988; 

PUTNAM, 2006). 

Em se tratando de uma pesquisa científica esta apresentou limitações em seu 

desenvolvimento, o primeiro limite destacado foi o quantitativo de associações analisadas, pois 

o número de casos permite uma visão limitada de como se dão as relações sociais e a existência 

do capital social nas associações comunitárias do município. Outro limitador foi o quantitativo 

de questionários aplicados, pois caso tivessem sido aplicados um maior número, seria possível 

traçar uma percepção mais ampla da atuação da associação na comunidade.  

Como propostas de pesquisas futuras sugere-se, inicialmente, a superação das 

limitações acima ampliando o quantitativo de casos analisados e também o escopo de 

moradores questionados. Conhecer a história da constituição destas associações e como se deu 

a presença dos elementos do capital social nesse desenvolvimento. E enfim, investigar o capital 

social a partir da sua relação com o conflito, perspectiva fomentada por Bourdieu (1980; 1984). 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

 Abertura  

 Apresentação e explicação da proposta do projeto 

 Apresentação e leitura TCLE 

 Dúvidas e assinatura do TCLE 

Parte 1 – Introdução: Aspectos gerais do Capital Social 

 Breve apresentação dos participantes, qual papel desempenha na associação e 

quanto tempo? 

 Vocês conhecem a história da constituição da associação? Qual foi a principal 

motivação? 

 Quais são as principais atividades desenvolvidas pela associação? Como são 

realizadas? Quem participa da realização das mesmas? 

 (G.3) Na opinião de vocês quais foram os principais resultados foram obtidos com o 

trabalho da associação? 

 (G.1/ G.2) Vocês consideram esses resultados como bens comuns? E 

individualmente vocês percebem algum benefício desses resultados? 

 (G.2) Vocês acham que os moradores acreditam que a associação traz algum 

benefício para a comunidade? 

 (G.4) Como uma pessoa passa a ser membro da Associação? E da diretoria? Existe 

algum critério para a pessoa fazer parte da associação? Quais? 

Parte 2- Elementos do Capital Social: Participação 

 (Pa.3) Como vocês avaliam a participação dos associados? 

 (Pa.1) Com que frequência são realizadas as atividades (reuniões, assembleias, 

eventos, etc.) da associação? Quais incluem os moradores? 

 (Pa.1) Qual o percentual de presença nestas atividades? Você considera esse 

percentual, bom ou ruim? 

 (Pa.3) Na opinião de vocês quem participa das atividades está sempre disposto a 

cooperar (com trabalho, contribuição financeira, sugestões)? 

 (Pa.2) Vocês já perceberam ou percebem a busca de participação de alguns somente 

visando benefício individual, sem cooperar para os resultados da associação? Citem 

um exemplo. 

 (Pa.2) Isso de alguma forma gerou desestímulo à participação? 

 (Pa.5) Como é o relacionamento da associação com outras associações da cidade? 

Vocês buscam essas relações? Há trocas de informação? 

 (Pa.4/Cp. 3) Como é o relacionamento com a Prefeitura, Secretarias, Vereados, PSF 

(Poder Municipal)? Vocês se sentem dependentes da Prefeitura? Há algum tipo de 

interferência externa nas decisões tomadas? 

 (Pa.4) Há interesse da associação em participar dos processos de decisão do 

município (exemplo: conselhos, sessões na câmara de vereadores, orçamento 

participativo, plano diretor, etc.)? 
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Parte 3 – Elementos do Capital Social: Confiança e Cooperação 

 (Cp. 2) Normalmente, quais são as atividades que vocês realizam em conjunto com 

os outros membros da associação no seu dia a dia? 

 Qual o perfil de associado vocês consideram mais adequado? Vocês acham que os 

membros da associação possuem o perfil citado? 

 (Cf.1) Vocês consideram que há confiança entre os participantes da associação? Isto 

é, pode se confiar na maioria das pessoas que moram nesse bairro? 

 (Cf.1) Como vocês avaliam o impacto da confiança que os membros têm no outro 

nas atividades desenvolvidas e nos resultados obtidos pela associação? 

 (Cf.3/Cp. 1) Mesmo não sendo beneficiadas diretamente, vocês acreditam que os 

moradores aqui estão dispostos a cooperar (com tempo e dinheiro)? 

 (Cf.2) Como é a comunicação na associação? Tem a facilidade de comunicação da 

diretoria para como os moradores e vice-versa? 

 Como são tomadas as decisões na associação? 

 (Cf.2) Vocês usam ou já usaram o espaço da associação para compartilhar 

informações, trazer algum tipo de palestras ou debates? 

 (Cp. 1) Os moradores do bairro cooperam com as ações da associação? Qual 

percentual aproximado? Você considera esse percentual, bom ou ruim? 

 (Cp. 1) Há alguma prática da associação para estimular a cooperação dos moradores 

frente as atividades? 

 (Cf.1/Cp. 2) Vocês acreditam que as ações que contam com a cooperação dos 

moradores são melhor executadas? 

Encerramento  

 Quanto ao relacionamento dos participantes da associação tem algo que não foi 

falado que vocês consideram importante? E quanto a atuação da associação? 

 Sociograma: o nome de 3 pessoas que considera fundamental para o andamento das 

atividades na associação. 

 Resumir a seção 

 Agradecer a participação 
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APÊNDICE B – MODELO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

  

 

Sistematização das Categorias de análise e indicadores identificados no Grupo Focal – AMJSP 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

INDICADORES PERGUNTAS RESPOSTAS 

C
O

N
F

IA
N

Ç
A

 

(C
F

) 

Cf.1- Realizar mais 

que um grupo sem 

confiança 

(Cf.1) Vocês consideram que há 

confiança entre os participantes da 

associação? Isto é, pode se confiar na 

maioria das pessoas que moram nesse 

bairro? 

“[...] aqui existe uma grande dificuldade, porque... a comunidade está totalmente 

desacreditada porque vê os políticos que não apoiam. Então a comunidade fica 

também desestimulada, então quando as pessoas se interessam por participar da 

associação tem outros interesses próprios... interessados aqui envolvidos não para 

ajudar a comunidade, mas coisas particulares, então ainda hoje nós ainda 

continuamos com essa mesma dificuldade...”  Entrevistado E 

“[...] eu fui presidente por dois mandatos graças a Deus na minha época ainda a 

comunidade, ainda ela procurava o presidente [...] acreditava e procurava o 

presidente e forçava a gente a correr atrás [...] Então tudo depende de uma 

organização e a comunidade acreditar, o mais difícil é fazer a comunidade 

acreditar... a comunidade acreditando aí, a reunião comparece pessoas ... que nós 

sabemos que não é fácil, mas tem que procurar[...]  tem que insistir, tem que... às 

vezes “há eu perdi muito tempo” mas eu não acho que perdi, eu ganhei. Que hoje 

muita gente elogia fala que quer que eu volte, mas é muito complicado.” 

Entrevistado F 

(Cf.1) Como vocês avaliam o impacto da 

confiança que os membros têm no outro 

nas atividades desenvolvidas e nos 

resultados obtidos pela associação? 

“Ajuda pelo respeito que tem pelas pessoas envolvidas, não pela credibilidade da 

associação, mas pela credibilidade de quem está por trás da associação. Às vezes 

falam assim ‘ah essa associação isso não dá nada não’ [...] ou então ‘oh a quanto 

tempo está nisso aí e não sai do lugar’, ‘eu vou ajudar porque é você (Presidente)’, 

‘eu vou ajudar porque é (Associado Ativo)’, [...] por respeito a pessoa porque sabe 

da responsabilidade, da vontade que a pessoa tem”. Entrevistado E 
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APÊNDICE C – MODELO DO QUESTIONÁRIO 

 

Questionário da Pesquisa sobre Análise do Capital Social em Associações Comunitárias 

de Teófilo Otoni – Minas Gerais 

 

*Adaptação do Questionário Integrado para Medir o Capital Social do Banco Mundial 

(GROOTAERT et al., 2003) 

 

Caracterização 

Sexo: (     ) Feminino    (     )Masculino Idade: Número de filhos: 

Estado civil: Atuação profissional:   

Desde quando mora na comunidade: 

Participa das atividades da associação: (     ) Sim    (     )Não 

Desde quando está envolvido nas atividades da associação: 

Renda bruta familiar:  

(     ) até 1 salário mínimo  

(     ) mais de 1 até 3 salários mínimos  

(     ) mais de 3 até 5 salários mínimos  

(     ) mais de 5 até 7 salários mínimos  

 

(     ) mais de 7 até 10 salários mínimos  

(     ) mais de 10 até 20 salários mínimos  

(     ) mais de 20 salários mínimos 

 

 

1. Você participa ativamente das atividades da Associação, por exemplo, participando de reuniões 

ou realizando algum trabalho junto a Associação? 

(      ) Sim (      ) Não 

 

2. Caso negativo, por que motivo você não participa mais ativamente da associação? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Você considera que são desenvolvidos trabalhos coletivos na Associação do bairro?  

(      ) Sim  (      ) Não 

Se sim, quais?_______________________________________________________________ 

 

4. Com que frequência são realizadas reuniões da associação do bairro? 

(      ) Uma vez por semana  (      ) A cada 15 dias  (      ) Uma vez por mês 

(      ) Uma vez por ano  (      ) Não sei (      ) Outra. Qual frequência? ____________________ 

 

5. Em quantas reuniões você participou no último ano? 

___________________________________________________________________________  
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6. Como uma pessoa passa a ser um membro da associação do bairro? 

(      ) Por ser morador do bairro   (      ) Sua participação é solicitada 

(      ) É convidada   (      ) Por escolha voluntária (      ) Por indicação 

(      ) Outros (especifique) __________________________________________________ 

 

7. A associação do bairro ajuda o seu domicílio a ter acesso a algum serviço público, como por 

exemplo, Educação, Serviços de saúde, Abastecimento de água ou saneamento, fornecimento 

de energia elétrica ou outros?  

(      ) Sim  (      ) Não 

 

8. Qual é o maior benefício de se fazer parte da associação do bairro? 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Os participantes da associação têm, em sua maioria, o mesmo ponto de vista político?  

(      ) Sim  (      )  Não 

 

10. Os participantes da associação têm, em sua maioria, pertencem ao mesmo partido político?  

(      ) Sim  (      )  Não 

 

11. Quando há uma decisão a ser tomada na Associação, geralmente, como isso acontece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. A associação trabalha ou interage com outros projetos ou instituições, com objetivos 

semelhantes, dentro do bairro?  

(      )  Não  (      )Sim, ocasionalmente  (      ) Sim, frequentemente         (      )  Não sei 

 

13. E com projetos e instituições fora do bairro?  

(      )  Não (      )Sim, ocasionalmente (      ) Sim, frequentemente            (      )  Não sei 

 

14. Como a associação arcar com os gastos de suas ações? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Quem originalmente fundou a associação? 

(      ) O governo federal/estadual   (      ) O governo municipal  (      ) Um líder local 

(      ) Membros da comunidade(      ) Outro. Qual? _________________________________ 

 

16. Se de repente você se deparasse com uma situação de emergência mais grave, tal como a morte 

de um dos membros do seu domicílio que contribuem para o sustento da casa, quantas pessoas, 

da comunidade, estariam dispostas a lhe ajudar? 

(      ) Ninguém     (      )1 ou 2 pessoas      (      ) 3 ou 4 pessoas (      ) 5 ou mais pessoas 
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17. Falando em geral, você diria que se pode confiar na maioria das pessoas, ou que nunca é demais 

ter cuidado nas suas relações com outras pessoas? 

(     ) Pode-se confiar na maioria das pessoas (     ) Nunca é demais ter cuidado 

 

18. Você acha que no último ano, o grau de confiança neste bairro melhorou, piorou ou permaneceu 

mais ou menos o mesmo? 

(     ) Melhorou  (     )  Piorou   (     ) Permaneceu mais ou menos o mesmo 

 

19. Hoje em dia, com que frequência você diria que as pessoas neste bairro ajudam umas às outras?  

(     )  Sempre ajudam  (     ) Quase sempre ajudam (     )  Algumas vezes ajudam 

(     ) Raramente ajudam  (     ) Nunca ajudam 

 

20. Se um projeto da comunidade não lhe beneficia diretamente, mas tem benefícios 

para muitas outras pessoas do bairro, você contribuiria de alguma forma? 

(      ) Sim  (      )  Não 

 

21. Nos últimos 12 meses, você trabalhou com outros membros no seu bairro para fazer alguma 

coisa em benefício da comunidade? 

(      ) Sim  (      )  Não 

Se sim, em que?____________________________________________________________ 

 

22. Quantas pessoas neste bairro contribuem com tempo ou dinheiro para objetivos de 

desenvolvimento comuns, tais como uma vaquinha, um mutirão ou a manutenção/construção 

de um centro comunitário? 

(      )  Todas   (      )  Mais da metade   (      )  Cerca de metade 

(      ) Menos da metade  (      ) Ninguém 

 

23. Suponha que ocorresse uma fatalidade com uma das pessoas em seu bairro, tal como uma 

doença grave, ou a morte de um parente. Qual a probabilidade dos moradores se unirem para 

ajudar as vítimas?  

(      ) Muito provável  (      ) Relativamente provável (      )  Nem provável nem improvável 

(      ) Relativamente improvável (      ) Muito improvável 

 

24. Quais são as três fontes de informação mais importantes a respeito do que a Associação 

Comunitária está fazendo? (MARQUE ATÉ TRÊS FONTES) 

(      ) Parentes, amigos e vizinhos (      )  Boletins da comunidade     (      ) Comércio local 

(      ) Jornal local ou da comunidade (      )  Rádio           (      ) Televisão 

(      ) Colegas de trabalho   (      )  Líderes comunitários          (      ) Internet 

(      ) Outro. Qual? __________________________________________________________ 

 

25. Como você descreveria o grau de comunhão ou proximidade entre as pessoas em sua 

Associação do bairro?  

(      )  Muito distante   (      ) Relativamente distante (      ) Nem distante nem próximo 

(      ) Relativamente próximo (      ) Muito próximo 
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26. Você tem conhecimento se nos últimos 12 meses, foram entregues pedidos da comunidade a 

membros do governo ou a líderes políticos, pedindo algo em benefício da comunidade? 

(      ) Sim  (      )  Não 

 

27. Se sim, quantas vezes as pessoas neste bairro se reuniram para entregar conjuntamente este 

pedido? 

(     ) Nunca (     ) Uma vez (     ) Algumas vezes (menos de 5) (     )Muitas vezes (mais de 5) 

 

28. Algum desses pedidos teve sucesso? 

(      ) Sim, todas tiveram sucesso  (      )  A maioria teve sucesso  (     ) Não Sei 

(      )  A maioria não teve sucesso  (      )  Nenhuma teve sucesso 

 

29. Nos últimos 12 meses, você fez alguma dessas coisas? 
 Sim Não 

A. Participou de uma reunião de conselho, reunião aberta ou grupo de discussão?   

B. Encontrou um político, telefonou para ele/ela, ou enviou-lhe uma mensagem?   

C. Participou de um protesto ou manifestação?   

D. Alertou algum jornal, rádio ou TV para um problema local?   

E. Notificou algum órgão público a respeito de um problema local?   

F. Notificou a polícia ou a justiça a respeito de um problema local?   

 

30. Até que ponto o governo local e os líderes locais (vereadores) levam em consideração as 

preocupações manifestadas por você e por outras pessoas da Associação Comunitária, quando 

tomam decisões que afetam a todos?  

(      )  Muito (      ) Um pouco (      )  Não levam em consideração 

 

31. Na sua opinião quais as principais ações realizadas pela associação no último ano? (Defina 

pelo menos 3) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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32. Assinale seu grau de concordância com as afirmações abaixo, onde 5 indica que Concorda 

Totalmente e 1 Discorda Totalmente.  
5 4 3 2 1 

Participo das atividades com frequência      

As pessoas da comunidade participam das atividades da associação      

Estou disposto a cooperar com a associação disponibilizando meu tempo      

Estou disposto a cooperar com a associação fazendo doações      

A associação realiza trabalhos coletivos      

O trabalho coletivo proporciona melhores resultados      

A associação traz benefícios para a comunidade      

As decisões são tomadas coletivamente      

É fácil comunicar com as pessoas da associação       

A associação está acessível à todos os moradores      

Em situações de emergência posso contar como apoio da associação      

A associação está aberta para ajudar à todos os moradores      

Estou disposto a ajudar às pessoas da comunidade      

Eu confio na maioria das pessoas desta comunidade      

Eu confio nas pessoas que estão na diretoria da associação      

Neste bairro é preciso ficar atento ou alguém pode tirar vantagem de você      

A maioria das pessoas neste bairro estão dispostas a ajudar      

 A associação tem bons resultados porque nós confiamos uns nos outros      

Ajudo nos projetos da associação mesmo que não receba um benefício direto      

Quem participa das atividades da associação é criticado      

As pessoas na comunidade são muito próximas      

Os pedidos da comunidade são atendidos pelo governo local (prefeitura e 

vereadores) 

     

Há pessoas que participam das atividades da associação apenas para benefício 

individual 
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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