O Debate em Tomo do Capital Social:
Uma Revisão Crítica
J a w d a t A b u - E l- H a j

N o início dos anos oitenta, um grupo de aca
dêm icos tentou reacender o interesse das ciên
cias sociais no estudo do Estado. N um artigo
pioneiro, D ietrich R uerschem eyer e Peter Evans
desenvolveram um a abordagem para analisar as
m elhores condições subjacentes a uma interven
ção pública que aglutinasse os recursos sociais
disponíveis num a sociedade. A hipótese levanta
da apontou a autonom ia do Estado com o a cha
ve do sucesso de ações desenvolvim entistas. O
poder de intervenção seria fortalecido na medida
em que o E stado adquirisse independência em
relação aos grupos políticos organizados. O uni
versalism o dos objetivos da intervenção autôno
m a m o b iliz a ria a so c ied ad e am pliando sua
capacidade de ação coletiva:
"Veremos a ‘autonom ia relativa’ como tão im por
tante de ser estabelecida quanto a necessidade de
se ter um aparelho burocrático e argumentamos,
particularm ente, que um a certa autonomia é ne
cessária não só para a form ulação de objetivos
coletivos mas tam bém para a implementação de
políticas públicas” (Ruerschemeyer e Evans, 1983,
p. 4).

A autonom ia do E stado dos grupos de in 
teresses é g arantida através de dois fatores: a
existên cia de um a buro cracia coesa, coerente,
disciplinada e tecnicam ente preparada e o enrai
zam ento de um e sp rit de corps. O prim eiro é
condicionado p or características clássicas da
burocracia weberiana: fronteiras das instituições
claram ente delim itadas (m issão, objetivos, nor
m as etc.); centro transparente da tom ada de de
cisões p o líticas; e m ecanism os internos que
encorajam o aperfeiçoam ento técnico. A melho

ria do status da carreira pública — refo rço n e
cessário à elevação do p o d er público acim a da
pressão privada — im plica preparo técnico, es
tabilidade de carreiras e piso salarial com patível
com o m ercado de trabalho.
O segundo fator, o esp rit de c o rp s, é um
m ecanism o inform al necessário p ara garantir a
disciplina interna do serviço público. A consciên
cia coletiva primordial da m issão cívica das insti
tuições p úblicas na p ro m o ção do b em -estar
universal é um fator essencial na impermeabiliza
ção ético-adm inistrativa d o E stado em relação
às investidas de interesses privados.
R uerschem eyer e E vans (1983) vincularam
a crescente descen tralização do E stado à com plexificação social, que tom a diferentes form as
com o, por exem plo, a d iversidade das categ o 
rias ocupacionais, o aum ento do núm ero de se
to re s e co n ô m ico s d in â m ic o s e os c o n tato s
intensos com o m ercado internacional. O corre
que a com plexificação social e, subseqüente
mente, o crescimento institucional acarretam dis
tanciam ento entre os órgãos periféricos do setor
público e a cultura organizacional desse setor. A
incongruência entre as antigas e as novas estrutu
ras adm inistrativas do serviço p úblico p oderia
com prom eter a coordenação adm inistrativa e a
harm onia das políticas públicas.
O enfraquecim ento da coesão interna, ju n 
tam ente com a perda da m issão institucional,
conspira contra a autonom ia do Estado. E m paí
ses periféricos, a situação se agrava em virtude
da carência de quadros técnicos preparados e
disponíveis para novas funções no serviço públi
co. N os anos oitenta, esse desafio se apro fu n 
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dou com o apelo à descentralização administrati
va do setor público. R uerschem eyer e Evans
(1983) escreveram:
"Todavia, oferecendo tal autonom ia às subunidades, o E stado cria sérios problem as de coesão
co rporativa e de coordenação, especialm ente
quando forças da sociedade civil poderosas e di
vergentes tendem a se apropriai' de partes do apa
rato estatal e a usá-los para seus próprios interes
ses. O E stado enfrenta então o perigo de perder
suas atribuições específicas, que consistem so
bretudo na habilidade de operar com base em uma
perspectiva mais geral e inclusiva do que a possí
vel para atores privados inseridos no mercado. Se
a descentralização destruir a capacidade do Esta
do de agir coerentem ente em caminhos que refli
tam objetivos e diagnósticos gerais, o caráter sin
gular de sua contribuição terá se perdido” (op.
cit., p. 9).

Os autores reconhecem a inevitabilidade da
descentralização com o resultado da diversifica
ção das dem andas sociais. A ceitam a idéia de
que a intensificação de contatos entre um Estado
descentralizado e os interesses sociais organiza
dos, gradualmente, debilita a autonomia do Estado
e com prom ete a universalidade da intervenção.
A conjunção de problemas acarretados pela des
centralização, apresentada pelos dois sociólogos
já em 1983, configurou a agenda de pesquisas
da sociologia política nos anos noventa. R esu
mindo, os autores escreveram:
“Isto leva ao questionamento crítico sobre a pos
sibilidade de existirem mecanismos de integração
neutralizante que tornem possível com binar coor
denação coerente e efetiva com uma descentrali
zação que é mais do que mera dispersão geográfica
da adm inistração” (op. cit., p. 4).

N um estudo em pírico recente sobre atendi
m ento prim ário de saúde, Charles C ollins e Andrew G re en d e m o n s tra ra m os d ile m a s da
descentralização, argum entando que as concep
ções predom inantes nessa área confundem des
centralização dos serviços com privatização.
E nfatizaram o perigo dessa conceituação, que
am eaça a universalidade de atendim ento e d es
mantela a intervenção pública nas áreas sociais:
“A revisão da literatura contem porânea a respeito
da descentralização nos países em desenvolvimen
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to revela tendência, em alguns lugares, de se con
fundir descentralização com privatização. Essa
confusão aparece sob duas form as. Prim eiro, a
privatização é constantem ente definida com o for
ma específica de descentralização. A segunda for
m a de c o n fu s ã o é e n c o n tr a d a q u a n d o a
descentralização é vista com o estratégia de priva
tização substitutiva do mercado” (Collins e Green,
1994, pp. 461-462).

Os autores acusam o B an co M undial de
encorajar a idéia da superioridade gerencial do
setor privado. A s publicações desse organism o
propagam , p o r exem plo, a adoção, p or parte da
adm inistração pública, dos m étodos gerenciais
privados. C ollins e G reen (op. cit.) concluíram
que a experiência de privatização dos serviços
de saúde não com prova a hipótese de saltos na
qualidade nem na eficiência de desem penho. Referindo-se ao caso britânico, detectaram m esmo
um recuo na qualidade dos serviços públicos de
saúde e, ao m esm o tem po, um a perda sistem áti
ca das iniciativas participativas. N a A m érica L a
tina, essa tendência se agrava ainda mais por falta
de um a tradição institucional sólida e pela vulne
rabilidade ao domínio oligárquico.
A ressalva contra a descentralização foi rei
terada num a pesquisa realizada na Papua-N ova
Guiné por um a equipe financiada pela Organiza
ção M undial de Saúde (C am pos-O utcalt, K ew a
e T hom ason, 1995). P ara av aliar a eficácia da
descentralização da saúde pública, a equipe con
duziu um trabalho de cam po onde foram entre
vistados 14 secretários m unicipais de saúde e 38
funcionários distritais. O relatório da pesquisa
concluiu ter havido declínio significativo na quali
dade da saúde após a descentralização:
“Acim a de tudo, a evidência reunida nesse estu
do indica que o declínio na qualidade e na quanti
dade dos serviços produzidos pelo setor de saúde
parece ter ocorrido paralelam ente à introdução do
sistem a de adm inistração distrital, e que esse de
clínio não foi inteiramente causado nem por uma
redução no orçam ento da saúde, nem pela falta de
inform ação técnica fornecida” (Cam pos-Outcalt,
Kewa e Thomason, 1995,p. 1091).

O s entrevistados apontaram quatro fatores
com prom etedores de um sistem a de saúde des
centralizado: (1) as decisões defeituosas tom a

das no nível local partiram de secretários com
pouco ou nenhum preparo técnico; (2) a d efi
ciência dos equipam entos e de sua m anutenção
não perm itiu a continuidade dos trabalhos; (3) a
falta de transporte para que os técnicos pudes
sem supervisionar e avaliar as ações de saúde
im pediu um acompanhamento sistemático e roti
neiro; (4) a insuficiência técnica do poder públi
co local no que concerne ao planejam ento e à
program ação de ações aum entou a ineficiência
dos gastos e im pediu a continuidade de ações. O
relatório ressaltou a necessidade de um desen
volvim ento em term os de gerência e de recursos
hum anos antes de se iniciar a transferência das
atribuições ao poder local;
“A descentralização dos distritos criou para os
profissionais de saúde a necessidade de assum i
rem muitas das funções gerenciais anteriormente
exercidas por escritórios regionais. Mas esses pro
fissionais não receberam qualquer treinam ento
nessa área, e algumas responsabilidades não fo
ram claramente definidas. Como resultado não fo
ram realizados consertos, serviços de manutenção
de equipamentos e materiais deixaram de ser com 
prados” (C am pos-O utcalt, K ew a e Thom ason,
1995, p. 1097).

E ssa p esquisa desafiou profundam ente o
consenso teórico estabelecido em torno das vir
tudes da política de descentralização. O estudo
revelou que a transferência espontânea de atri
buições para o nível local, n a ausência de condi
ções infra-estruturais, hum anas e gerenciais,
causaria a inoperância do sistem a além de ex 
cessivos gastos desnecessários.
O teste m ais rigoroso da tendência de centralizaçâo-descentralização partiu dos teóricos do
capital social. U m a das principais contribuições
ao debate veio do estudo pioneiro de Tendler e
Freedheim (1994) a respeito do Program a A gen
tes de Saúde no Ceará. N um a controvertida pu
blicação, as autoras enfrentaram criticam ente a
literatura de descentralização. B aseadas num a
pesquisa de cam po, concluíram que o avanço
social positivo no C eará é resultado do caráter
público e cen tralizador da p o lítica de saúde. O
governo estadual, ao assum ir um a linha meritocrática no recrutam ento dos agentes, fortaleceu
a resistência da sociedade ao clientelismo.

N o m om ento em que as m udanças foram
desencadeadas, o g overno estad u al garan tiu a
autonom ia dos agentes de saúde em relação aos
políticos tradicionais. D e fo rm a sem elhante, as
cam panhas de propaganda co n clam aram a po
pulação à rejeição das práticas clientelistas. Essa
intervenção institucional, além de render resulta
dos sociais positivos — d etec tad o s n a queda
acentuada da mortalidade infantil — encorajou a
mobilização coletiva.
A s autoras en fatizam o fato de que a recu 
peração da credibilidade das instituições pú b li
cas facilito u o clim a de c o n fia n ç a en tre as
instituições públicas e a sociedade, além de ge
neralizar o sentimento cooperativo. Concluem que
o am biente favorável à m udança social som ente
foi possível pela ação vigorosa do Estado:
"No program a de saúde preventiva, de fato, o E s
tado estava fazendo mais, e não m enos, do que
fazia antes. Em relação à divisão de trabalho entre
o Estado e o governo m unicipal, o papel do E sta
do, na verdade, correspondeu parcialm ente ao
esperado: fornecer recursos, supervisão, m edica
mentos, vacinas e outros insumos. Todavia, a chave
do sucesso do program a foi a ação vigorosa do
Estado num a área em que, era de se supor, ele teria
desvantagem comparativa: no tocante a aspectos
cruciais da ‘extensão’ do program a, tais com o a
contratação e m obilização de agentes de saúde e a
realização de extensa publicidade nas com unida
des" (Tendler & Freedheim, 1994, p. 1776).

O uso da publicidade recebeu destaque e s
pecial nessa pesquisa. A propaganda regenerou
a aura do poder público num a região onde as
instituições eram conhecidas com o foco princi
pal de coirupção e manipulação. A s autoras afir
mam que a publicidade dirigida para a mobilização
das com unidades em prol de seus direitos recu 
perou um capital social de iniciativas coletivas
baseadas na cooperação e na confiança, que fora
reprim ido durante décadas de clientelismo.
O Program a A gentes de S aúde teve seu su
cesso vinculado a dois fatores relacionados aos
agentes: (a) eles eram m em bros integrantes das
com unidades e, portanto, sabiam das dem andas
reais e verdadeiras da população; e (b) apresentavam -se com o parceiros e integrantes d a adm i
nistração pública. A am b ig ü id ad e dos papéis
públicos e privados dos agentes de saúde estava
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justam ente na combinação contraditória de inser
ção nas ações públicas e de autonom ia em rela
ção a elas. No caso cearense, os agentes de saúde
representavam um a convergência híbrida do pú
blico e do privado na im plem entação de políticas
públicas bem sucedidas. A ssim , o êxito do pro
gram a derivou, de um lado, da relação cotidiana
de seus agentes com a população e, de outro, da
disciplina encontrada num serviço público clás
sico.
Tendler e Freedheim, de forma indireta, con
tribuíram empiricamente para um dos debates mais
im portantes das últim as duas décadas sobre as
fontes de mudança social. A abordagem neo-ins
titucional, fundada na com binação contraditória
de autonom ia e extensão do serviço público,
transform ou-se no centro dos debates da teoria
do capital social.
O Capital Social: o Renascimento da
Polêmica do Público e do Privado
O debate centrado na autonom ia do Estado
e nos efeitos da dispersão das instituições públi
cas foi realim entado com as publicações de Robert Putnam (1993 e 1995) e Peter Evans (1995).
Incorporando o conceito “capital social” inicial
m ente desenvolvido pelo sociólogo Jam es Coleman, esses dois autores procuraram dem onstrar
as condições sob as quais as instituições públicas
conseguem mobilizar os recursos sociais para al
cançar um grau elevado de bem -estar coletivo.
C olem an (1990) levantou a hipótese de que
existe um a com plem entação entre capital físicoeconôm ico (insumos, infra-estrutura e financia
m ento), capital hum ano (educação e preparação
técnica) e capital social (relações de confiança).
A otim ização do capital fisico-econôm ico e do
capital hum ano é alcançada na medida em que as
relações de confiança e reciprocidade aumentam
na comunidade. Em outras palavras, em duas ou
mais comunidades em que o nível educacional das
pessoas e os recursos m ateriais oferecidos são
constantes, o que distingue o desempenho de seus
m em bros é a confiança estabelecida, que perm i
te mobilização coletiva e maximização dos recur
sos individuais existentes. A capacidade de ação
é am pliada em situações em que a confiança per
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meia um a coletividade (ou associação), facilitando
a otim ização do uso de recursos socío-econôm icos e humanos disponíveis.
Putnam , em seu livro — fruto do aco m p a
nhamento das reformas administrativas regionais
na Itália — pesquisou os efeitos contraditórios
da ação coletiva sobre o m elhoram ento do bem estar social. Em 1995, E vans lançou seu últim o
livro sobre a autonom ia inserida (em bedded autonom y), um a síntese do ativism o estatal em re
lação à solidez institucional. Em m aio de 1995,
um grupo de p esquisadores liderados p o r P u t
nam e E vans se reuniu para debater o papel das
instituições e do “capital social” na indução de
m udança social. Os resultados do debate neoinstitucional foram organizados por Peter Evans
e publicados na principal revista especializada da
área de desenvolvim ento internacional, World
D evelopm ent.
Evans indica o esgotam ento dos dois princi
pais eixos paradigmáticos da intervenção pública:
o desenvolvim entism o clássico e o neoliberalismo, tam bém conhecido com o neo-utilitarism o,
que objetivou o desmantelamento das instituições
públicas, priorizando a iniciativa privada. M ostra
que e com o, na grande m aio ria dos países em
desenvolvim ento, a iniciativa privada ou não de
monstra interesse em investir em em preendim en
tos econôm icos de risco ou não tem capacidade
técnica nem conhecimento para administrar com 
plexas operações em presariais. R elegar o desen
volvimento econômico ao mercado seria sinônimo
de obstrução passiva às m udanças sociais.
A inclinação neo-institucional de E vans dá
p rim azia ao Estado com o fonte principal da di
n âm ica social. E ssa posição é diam etralm ente
contrária à interpretação cu lturalista de R obert
Putnam , cuja teoria será sinteticam ente apresen
tada logo a seguir neste artigo. Putnam tende ao
determinismo cultural na identificação das fontes
de ação coletiva.
A Teoria Cultural de Putnam
R obert Putnam , cientista político e diretor
do Instituto de Estudos Internacionais da U niver
sidade de H arvard, levantou o tem a da d em o 
cracia dentro de um contexto sociocultural. No

seu acom panham ento das mudanças administra
tivas italianas, Putnam observou que a com plementação entre as ações institucionais públicas e
as ações coletivas fortalece o engajam ento cívi
co. P or um lado, as experiências de mobilização
e atuação coletiva acum ulam um capital social
derivado dos laços de confiança m útua entre os
cidadãos, que intensifica o engajam ento cívico
coletivo. Por outro lado, um Estado liderado por
elites políticas reform istas e determ inadas a fir
m ar norm as transparentes que regulem a intera
ção entre os interesses organizados facilita a
propagação de um a vida pública ativa e dinâm i
ca. A sinergia entre o público e o privado, co n 
clui o autor, am plia a confiança e a transparência,
perm itindo a im plem entação de políticas públi
cas m axim izadoras do bem -estar geral:
,.há evidência de que a existência do Estado e
das regras que ele estabelece e reforça pode forta
lecer e aum entar a eficiência das Organizações e
Instituições Locais (OIL) e de que as OIL, no míni
mo em coalizão com outros grupos de base urba
na, podem fazer em ergirem ações coletivas que
aum entam o poder do Estado” (Evans, 1996b, p.
1034).

A teoria de Putnam , no entanto, adota um a
vertente cultural na explanação das fontes de con
fiança. Percebe-se, na leitura da obra, que a cu l
tura política e a história particular determ inam a
existência ou inexistência do associativismo hori
zontal, base do engajamento cívico. Putnam acre
dita que o sistem a político é um reflexo da lógica
de hierarquia, coesão e autoridade das particula
ridades locais. D istinguiu entre dois tipos ideais
de associação: o horizontal e o vertical. O pri
m eiro aglutina m em bros de igual status e poder;
o vertical reúne sujeitos desiguais num a relação
assim étrica de hierarquia e dependência. Socie
dades baseadas no associativismo horizontal têm
um grau elevado de engajam ento cívico e autoorganizaçâo superior às sociedades verticalizadas. A lém de terem um elevado desem penho
econôm ico, as horizontalizadas conseguem ga
rantir o bem -estar social de seus cidadãos. Put
nam salientou que a horizo n talid ad e enseja
m elhores condições para a reconciliação da de
m ocracia com o desem penho sócio-econôm ico:

“O fato de as redes verticais ajudarem m enos que
as horizontais na solução dos dilem as da ação
coletiva pode ser um a razão de o capitalism o terse tom ado mais eficiente do que o feudalism o no
século XVIII, e a dem ocracia ter provado ser mais
efetiva do que a autocracia no século X X ” (Put
nam, 1993, p. 175).

A hipótese principal de Putnam vincula pro
porcionalm ente o nível de engajam ento cívico à
n atureza do associativism o. O associativism o
horizontal, fruto de confiança, norm as e redes de
solidariedade, produziria relações cívicas virtuo
sas, ao passo que a verticalidade — associativis
m o dom inado p or desconfiança, au sên cia de
norm as transparentes, faccionism o, isolam ento
etc. — cau sa a o b stru ção da ação coletiva.
A ções coletivas horizontais prom ovem engaja
m ento cívico intenso, produzindo prosperidade
econôm ica e estabilidade política, resultados au
sentes das regiões dominadas por associativismo
vertical:
“ Historicamente, argumentamos, regras e redes de
engajamento cívico prom overam — e não inibiram
— o crescim ento econôm ico. Esse efeito continua
até hoje. Durante as duas décadas desde o nasci
mento dos governos regionais, áreas cívicas cres
ceram mais rápido do que regiões com m enor
número de associações e m aior hierarquia... A
teoria elaborada neste capítulo, relacionada às re
des horizontais de engajam ento cívico, melhora o
desempenho da política e da economia: socit-ilmkforte, econom ia forte, sociedade forte, Estado for
te” (Putnam, 1993, p. 176).

N a opinião do autor, as diferenças de asso 
ciativism o são localizadas nas especificidades
culturais. A superioridade econôm ica dos E sta
dos U nidos serviu com o prova conclusiva deste
argum ento. E nfatizando o contraste clássico no
novo m undo entre os E stados U nidos e o con
junto da A m érica Latina, Putnam afirm ou o de
term inism o da linhagem cultural. Os Estados
Unidos, herdeiros da tradição com unitária hori
zontal britânica, dem onstram um a p eiform ance
econôm ica m elhor do que a A m érica Latina, a
sucessora da verticalidade ibérica. Referindo-se
às obras do histo riad o r e econom ista D ouglas
North, ele escreveu:
“Depois da independência, tanto os Estados Uni
dos quanto as repúblicas latinas com partilharam
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m odelos constitucionais, recursos abundantes e
oportunidades internacionais sem elhantes. Mas
os norte-am ericanos se beneficiaram de patrimô
nio inglês, descentralizado, parlamentar, enquan
to os latino-am ericanos foram am aldiçoados com
o autoritarismo centralizado, o familismo e o clientelism o que herdaram da Espanha medieval. Na
nossa língua, os norte-am ericanos herdaram as
tradições cívicas, enquanto os latino-americanos
foram abandonados pela tradição da dependência
vertical e da exploração” (North, apud Putnam,
1993,p. 179).

N orth com plem enta suas observações com
argum entos de W eber, destacando o papel do
p ro testan tism o na estruturação das relações
horizontais. O verticalismo, por sua vez, foi atri
buído ao catolicism o. O prim eiro prom oveu a
igualdade entre os m em bros da com unidade, ao
passo que o segundo levou às hierarquias rígi
das, à desconfiança e ao anticivismo:
‘‘Por exem plo, os grupos têm diferentes tipos de
redes. Todos os grupos religiosos com binam a
hierarquia e a igualdade, mas as redes nas congre
gações protestantes são tradicionalm ente consi
deradas mais horizontais do que as redes na igreja
católica” (Putnam, 1993, p. 173).

A hipótese da causalidade entre a cultura e
a existência ou não de um engajamento cívico foi
aplicada ao caso italiano. Putnam concluiu que o
avanço político do N orte é um a conseqüência,
de um lado, da existência de um estoque históri
co de capital social, de outro, da renúncia ao as
sociativism o católico. Em outras palavras, a
multiplicação das relações de confiança na socie
dade provocou o fortalecimento de seus com po
n e n te s h o riz o n ta is e, ao m esm o tem p o , o
enfraquecim ento de suas redes verticais:
“O índice de associação em organizações ordena
das dc forma hierárquica - como a máfia ou a igreja
católica institucional — deveria ser negativam en
te relacionado a bom governo; na Itália, pelo m e
nos, os mais devotos freqüentadores das igrejas
são os que têm m enor consciência cívica” (Put
nam, 1993, p. 175).

P utnam chegou a duas grandes generaliza
ções. A prim eira afirm a a prim azia do contexto
sócio-histórico na delimitação do associativismo.
A ação coletiva horizontal, no N orte, é fruto de
acúmulo histórico de confiança comunitária, que
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induz a redes de engajam ento cívico. E sse p ro 
cesso, característico das regiões cívicas, é lento
e necessita de ingredientes culturais específicos a
certas sociedades, m as ausente em outras. A s
sim, a especificidade cultural é a chave para a
existência ou ausência de um associativism o ho
rizontal determ inante da prosperidade econôm i
ca e estabilidade política.
A segunda generalização diz respeito à im 
portância das instituições públicas na indução do
associativismo horizontal. Putnam sugeriu que a
evidência observada no Sul italiano — a região
m enos cívica do País — refo rça a hipótese de
que a ação política g o vernam ental poderia in 
fluenciar o tipo e a qualidade da reação coletiva.
A ocupação das instituições públicas p or elites
reformistas na região anticívica do Sul melhorou
a qualidade das políticas públicas e o desem pe
nho institucional. O autor afirma, entretanto, a au
sência de fatos conclusivos que docum entem a
efetividade da ação institucional na erradicação
das relações de desconfiança. A diferença de de
sem penho entre o N orte e o Sul indica o predo
mínio do elem ento cultural no grau de avanço do
associativismo horizontal e a complementação de
ações ju n to às instituições públicas. A paren te
mente, a reform a política beneficiou as duas re
giões; a reação coletiva nas regiões mais cívicas
do Norte, todavia, foi mais intensa do que no Sul,
produzindo resultados mais consistentes:
“Am bas as regiões, Norte e Sul, progrediram nos
últim os vinte anos, mas as regiões do Sul não são
hoje — como as do Norte — m elhores do que
eram nos anos setenta. M as o Sul encontra-se hoje
num a situação muito melhor do que aquela em que
estaria sem a reform a regional” (Putnam, 1993, p.
184).

N a sua últim a pesquisa sobre o declínio do
capital social americano, Putnam aparentemente
recuou de seu excessivo determ inism o cultural.
Afirmou serem as políticas públicas um a fonte da
m udança social. Sugeriu que, em num erosas
instâncias, p o líticas p ú b lica s d esm an te la ra m
tradições cívicas esvaziando as iniciativas co 
munitárias:
“ .. .talvez mais urgenteiiiente precisemos explorar
com criatividade a maneira com o as políticas pú-

blicas se chocam (ou podem se chocar) com a for
m ação social. Em algum as instâncias bem conhe
cidas, as p o líticas p úblicas d estru íram redes
sociais e regras altamente efetivas” (Putnam, 1993,
p. 76).

E ssa m udança de percurso, entretanto, não
anulou a inclinação culturalista do autor. N a sua
conclusão, reiterou os obstáculos culturais ao flo
rescim ento do engajam ento cívico em países em
desenvolvimento:
“O conceito de ‘sociedade civ il’ desem penhou
papel central no recente debate global sobre as
precondições para a democracia e para a democra
tização. Nas mais novas democracias, essa fase
focalizou adequadamente a atenção na necessi
dade de favorecer um a vida cívica ativa em solos
tradicionalmente hostis ao autogoverno” (Putnam,
1993, p. 76).

A associação do capital social à herança
cultural inquietou a grande maioria dos pesquisa
dores. E ssa teoria sofreu críticas de cunho tanto
m etodológico quanto político. As duas objeções
mais consistentes vieram de Peter Evans e Jona
than Fox, am bos participantes do grupo de d is
cussão do capital social e defensores de um a
abordagem neo-institucional.
A Reação Neo-Institucional
A critica m etodológica se concentrou na si
nergia entre as instituições públicas e o associati
vism o horizontal. Putnam defendeu a noção de
com plem entação entre a meritocracia burocráti
ca e as iniciativas coletivas emanadas do associa
tivism o horizontal. P or um lado, a confiança
interna em associações provocaria um intenso
engajam ento cívico. P or outro, a norm alização
do espaço público reproduziria e intensificaria a
generalização das iniciativas coletivas. A recipro
cidade m útua das duas instâncias aum entaria o
potencial transform ador, valorizando o bem -estar geral da sociedade.
E ssa construção, no entender de Evans, rei
teraria, em larga m edida, as abordagens clássi
cas do papel regulador das instituições públicas.
E m outro sentido, Putnam adota a dem arcação
clássica entre as esferas públicas e privadas, nas
quais o isolam ento do Estado em relação ao co-

tidiano social refo rçaria sua autonom ia. Evans
reagiu, enfatizando o pensam ento de que o mero
distanciam ento do Estado em relação à socieda
de não assegura nem a autonom ia do Estado nem
seu potencial transformador.
A critica metodológica é complementada por
um questionam ento a respeito d a causalidade
entre o engajam ento cívico e a história sociocultural. O associativismo horizontal é explicado por
Putnam com o u m a continuidade linear das fo r
m as originais d e organização d a localidade. A
polêm ica em torno da obra de Putnam reside ju s
tam ente nessa explicação. A ssociando as possi
bilidades de avanço dem ocrático à existência de
ingredientes culturais naturais a certas socieda
des, o autor destitui a grande m aioria dos países
em desenvolvim ento da possibilidade de alcan
çar a civilidade. O culturalism o da obra in d ire
tam ente condena civilizações inteiras às oligar
quias e ao atraso econôm ico perm anente. Im pli
ca, ainda, a renúncia da identidade cultural como
pré-requisito da dem ocratização. Os neo-institucionalistas rejeitaram essas generalizações, afir
mando que a ausência de horizontalidade social,
na grande maioria dos países em desenvolvim en
to, é fruto de ações políticas preteridas pelos re
gimes autoritários.
Jonathan Fox (1994, 1995 e 1996) levan
tou objeções na m esm a direção. Seus estudos
sobre o M éxico o levaram a descobrir um a vasta
riqueza associativista horizontal. O bservou, to 
davia, a repressão dessas iniciativas autônom as
por instituições públicas, coercitivas e corruptas.
Fox concluiu que sociedades dom inadas por p o 
deres públicos clientelistas, autoritários e coerci
tivos não so m en te im p ed em a m o b ilização
coletiva local, m as tam bém bloqueiam a genera
lização de ex periências bem -sucedidas. C om o
resultado da destruição instrum ental da horizon
talidade pelas instituições públicas, a confiança e
a solidariedade são abaladas, destituindo a m o 
bilização coletiva e esvaziando o capital social.
Evans e Fox assum em o pressuposto básico
de que as instituições públicas têm, além do m o
nopólio da coerção, a exclusividade da m obiliza
ção dos recursos sociais. O Estado na sociedade
m oderna é a arena principal da convergência das
dem andas sociais, determ inando, em últim a ins-
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tância, o sucesso das iniciativas voluntaristas. Em
outras palavras, o poder de intervenção e o seu
caráter m oldam a interação social e determ inam
o sentido do espaço público. A s instituições pú 
blicas, nessa visão, forjam os rum os da ação co
letiva, valorizando seu potencial ou aniquilando
sua capacidade de ação. A partir das críticas pio
neiras de Evans, observa-se a concretização de
um a polarização teórica entre duas abordagens
interpretativas do capital social: o culturalism o e
o neo-institucionalism o. C ontestando o impulso
cultural de Putnam , a intervenção institucional se
tornou determ inante da aglutinação ou da disper
são do capital social.
E m 1995, E vans relançou a polêm ica da
autonom ia do Estado. D efendeu um a noção am 
pliada dessa autonom ia, que englobaria não so
m ente a coesão burocrática, com o tam bém a
extensão da intervenção à própria provocação
da ação coletiva. Isto é, a função do Estado pas
saria de ação reguladora da interação social para
um ativism o político m obilizador do capital so
cial. R essaltou a idéia de que o ativism o institu
cional incentiva as redes cívicas adorm ecidas —
ou historicamente reprim idas— a ganharem uma
vida autônom a. A nova construção se baseou na
hipótese de que o poder de auto-organização
coletiva é essencialm ente desigual. O Estado se
ria a única instância com potencial de m obiliza
ção ou desm obilização das iniciativas coletivas e
seu sucesso nessa empreitada dependeria de um a
síntese contraditória de autonom ia do E stado e
de sua exposição cotidiana aos interesses orga
nizados da sociedade. Em outras palavras, a
mudança social aconteceria na m edida em que o
Estado passasse da regulam entação para a ação.
A construção de Evans encontrou ressonân
cia tanto em casos concretos de intervenção ins
titu c io n a l, q u a n to n as te o ria s c lá s sic a s da
econom ia política do desenvolvim ento. E le do
cumentou três tipos de intervenção pública: a pre
datória, a desenvolvim entista e a interm ediária.
O E stado predatório é dom inado p o r interven
ções arbitrárias e puram ente coercitivas. Suas
políticas servem , sem subterfúgios, aos interes
ses pessoais das elites de poder e a seus aliados
nas burocracias públicas. A lém da extração superexploratória dos recursos econôm icos, suas
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ações coercitivas, e freqüentem ente genocidas,
desmantelam qualquer expressão autônoma, destroem a solidariedade e obstruem a ação coleti
va. O governo zairense sob o com ando do ditador
M abuto seria o caso mais próxim o desse tipo de
intervenção pública.
O desenvolvim entismo, a segunda form a de
intervenção, é a mais eficiente na mobilização dos
recursos sociais disponíveis. O term o, apresen
tado inicialm ente por C halm ers Johnson (1982),
um conhecido intérprete do Estado japonês, tra
ta principalm ente de ações bem -sucedidas de
tectadas na coordenação da política industrial pelo
M inistério do Com ércio e D esenvolvim ento In
dustrial. E vans com entou que as ações desenvolvimentistas sintetizam a autonom ia do Estado
e a conexão com os interesses organizados. No
caso japonês essa ligação tom a a form a de redes
pessoais, unindo altos executivos de empresas in
dustriais e dirigentes de instituições públicas na
form ulação da política industrial e do com ércio
exterior.
U m a parcela significativa dos intérpretes da
política industrial japonesa apontou a cultura como
o fator subjacente à co ordenação de ações. O
poder de organização em anado da n atureza co
letiva da cultura asiática foi visto com o a chave
do sucesso. E vans rejeitou essa interpretação,
afirmando que o êxito japonês deve ser atribuído
à qualidade das suas instituições públicas. P or
exem plo, atraindo os m ais talentosos graduados
dos cursos de econom ia e adm inistração, o setor
público japonês concentra os m elhores recursos
humanos do país. Além disso, a categoria de fun
cionário público é um a das m ais prestigiadas no
m ercado de trabalho. Finalm ente, a m eritocracia
é reforçada pelo e sp ritd e corps, produzindo um
dos Estados mais coesos no capitalismo moderno.
E vans reconheceu que o caso jap o n ê s é
enigm ático. A s instituições japonesas personifi
cam o m odelo ideal de autonom ia institucional
visualizada e defendida por M ax Weber, mas, ao
m esm o tempo, apresentam um intrincado entre
laçamento de redes pessoais, conectando funcio
nários com os executivos de em presas privadas.
T eoricam ente, essas redes d everiam causar d a
nos irreversíveis à id oneidade das instituições,
provocando a degenerescência do serviço públi

co sob as investidas corruptoras de interesses
particulares. M as, n a opinião de Evans, foi o in 
verso que aconteceu.
A com binação contraditória da autonom ia
do E stado com a conexão ressaltou o poder de
intervenção e a eficácia da coordenação de ações.
A lealdade do funcionário à missão institucional,
aliada a um a tradição m eritocrática, disciplinou
as redes de contatos pessoais, levando a um a
política industrial sistem ática e coerente. Evans
com entou que as instituições públicas japonesas,
altam ente qualificadas e coesas, foram alimenta
das por fontes inesgotáveis de iniciativas sociais.
Em outras palavras, iniciativas sociais dispersas
e desiguais, que freqüentem ente são desperdiça
das, foram m aterializadas em políticas públicas
em virtude dos contatos perm anentes com o E s
tado. E vans (1995) concluiu que a solidez insti
tucional era a p reco n d ição essencial para o
sucesso da sinergia:
“A centralidade dos laços externos levou a argu
m entar que a eficiência estatal emerge não de uma
capacidade própria e inerente, mas da complexida
de e estabilidade da sua interação com atores do
m ercado... O perigo dessa visão está no fato de
colocar em antagonismo as redes sociais externas
e a coesão corporativa interna, como se fossem
explicações alternativas opostas. Pelo contrário, a
coesão burocrática interna deveria ser uma pre
condição essencial para a efetiva participação es
tatal nas redes sociais externas” (Evans, 1995, p.
50).

O terceiro m odelo de intervenção é o inter
mediário, um a com binação híbrida de elementos
desenvolvim entistas e predatórios. Pertencem a
essa categoria países com o o B rasil e a índia,
onde bolsões de excelência convivem num m ar
parasitário e de apropriação privada dos recu r
sos públicos. A descontinuidade de ações e a
im ensa variedade de resultados complicam qual
quer generalização desse padrão de políticas pú
blicas.
Obviamente, a teoria de Evans é influencia
da pelo sucesso do m odelo econôm ico asiático.
As instituições públicas foram vistas com o o ve
tor principal de aglutinação dos recursos sociais.
Im portante é salientar o fato de que, em nenhum
mom ento, Evans defendeu um a implantação me-

canicista desse m odelo para q u alq u er país em
desenvolvimento. Todavia, afirmou que a conver
gência entre a coesão b urocrática e clássica do
serviço público e o intenso intercâm bio com inte
resses sociais organizados otim iza a intervenção
pública. Evans salientou que a coesão burocráti
ca desacom panhada de um enraizam ento social
causaria um formalism o rígido e autoritário. Mas,
p o r outro lado, na ausência de instituições sóli
das, redes de contatos entre os interesses o rg a
n izados e as instituições públicas deixariam o
serviço público perm eável à cooptação.
N a regulam entação w eberiana e no ativismo hirschm aniano, Evans encontrou seu em ba
sam ento teórico. W eber associou a estabilidade
política e econôm ica à solidez institucional. A
coesão burocrática é a garantia única da univer
salidade das políticas públicas. W eber ressaltou
o fato de que a qualidade das instituições públi
cas reside no preparo técnico do seu corpo fun
cional, particularm ente dos seus dirigentes, na
rotina dos procedim entos ad m inistrativos e no
enraizam ento de um esp rit cle corps. O poder
de form ulação e im plem entação de políticas pú 
blicas residiria no distanciam ento dos interesses
organizados. A autonomia, aliada a um isolamento
dos interesses privados, garantiria o alcance uni
versal das políticas públicas.
W eber assegura que um a sociedade sus
ten tad a p o r um se to r p riv ad o p ro d u tiv o e p o r
instituições públicas autônom as dispõe, inevita
velmente, de elevado grau de estabilidade políti
ca e de continuidade no desem penho econômico.
Para o autor, a teoria reguladora reafirm a a se
paração das esferas públicas e privadas. A em 
presa privada tom a decisões de longo prazo,
fundadas em norm as transparentes preestabele
cidas pelo Estado. N aturalm ente, a econom ia
(mercados, de trabalho, crescimento salarial, cres
cim ento de produtividade, investim entos, novos
produtos etc.) am adurece na m edida em que a
rotina administrativa cria um ambiente sócio-ecônom ico sistêm ico e consistente. A s instituições
sólidas produzem um a complementação constru
tiva. O princípio dessa relação é a delim itação
clara de funções e atribuições. U m a violação da
separação das esferas públicas e privadas am ea
ça a autonom ia do E stado e desestrutura as n o r
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m as sociais, abalando assim a confiança nas ins
tituições e na previsibilidade econômica.
E stu d io so s da industrialização tardia, nos
anos cinqüenta, desafiaram o consenso das teo
rias tanto w eberianas como neo-utilitaristas. Alexander Gerschenkron (1962) e Albert Hirschman
(1958) focalizaram suas investigações em casos
excepcionais de desenvolvim ento econôm ico.
G erschenkron dem onstrou de que form a o Esta
do prusssiano aglutinou os recursos econômicos
nos bancos, direcionando os investim entos para
induzir a industrialização pesada. Hirschman, pes
quisando as experiências dos países latino-americanos, descobriu a centralidade das instituições
públicas no desm antelam ento dos gargalos da
industrialização. O pressuposto básico das con
tribuições dos dois econom istas, com o resum iu
Evans, reside na causalidade política do desen
volvim ento econôm ico. E ssa abordagem desa
fiou o consenso interpretativo estabelecido pelo
w eberianism o e pelo marxism o sobre o percurso
do desenvolvim ento capitalista.
D iíerindo da tradição weberiana, Hirschman
defendeu um papel ativo do Estado na form ula
ção de políticas globais e na própria estruturação
de m ercados capitalistas. G erschenkron e H irs
chm an partiram da hipótese de que as elites eco
nômicas, constantemente fracassam na formulação
de um consenso político sobre os rum os de de
senvolvim ento econômico, sobretudo no tocante
à transform ação da riqueza em investim entos de
longo prazo. N os países em desenvolvim ento,
essa tarefa ficou a cargo do Estado. E m outras
palavras, a experiência desenvolvim entista reve
lou a im portância do ativismo estatal no desenho
dos rum os econôm icos gerais, na criação de
m ercados e na concretização de investim entos
produtivos.
N um a inversão do materialismo histórico de
Marx, Hirschman apontou as elites políticas e tecnocráticas com o as verdadeiras condutoras do
desenvolvim ento capitalista. A paralisia política
da burguesia nos países capitalistas tardios re
forçou a primazia das instituições na definição dos
rum os sócio-econôm icos. A rm adas com m eca
nism os de im perm eabilização contra os interes
ses privados, as instituições públicas disporiam
de visão coletiva, atribuição ausente à burguesia
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nos países em desenvolvim ento. N esse sentido,
um a estratégia desenvolvimentista efetiva depen
deria da indução e estim ulação do espírito em 
preendedor, a verdadeira fonte do dinam ismo.
Poder-se-ia concluir que, se o institucionalism o
weberiano atribui àestabilidade política e à pros
peridade econôm ica nos países desenvolvidos o
papel regulador das instituições públicas, o desenvolvim entism o aponta o ativism o do Estado
nos países em desenvolvim ento com o a chave do
êxito.
Evans reafirm ou as virtudes das duas expla
nações, sugerindo um a síntese entre a conexão
do Estado e a autonomia institucional. Essa com 
binação perm ite um a relação sinergética entre o
público e o privado, m axim izando a capacidade
de intervenção. R eferindo-se a suas pesquisas
anteriores sobre o papel do Estado no desenvol
vimento industrial, Evans afirm a que, na prática,
sem a intervenção direta, países em desenvolvi
m ento não teriam qualquer possibilidade de in
dustrialização. Todavia, a efetividade m aior do
Estado no desencadeam ento de ações desenvolvim entistas de sucesso dependeria da existência
de instituições sólidas e, ao m esm o tem po, inse
ridas no cotidiano da sociedade. Instituições dis
ciplinadas e qualificadas, mas desconectadas das
demandas cotidianas sociais, teriam pouca efeti
vidade no desenho e im plem entação de políticas
públicas. A o m esm o tempo, a exposição do E s
tado às demandas sociais, sem solidez disciplinar
nem preparo técnico, causaria a desorganização
de ações e a vulnerabilidade desse Estado à pres
são de grupos organizados. O funcionário públi
co sem a coação do esp rit de corps seria um
alvo fácil da corrupção. Evans (1995) escreveu:
“ Nem a coerência coesiva nem a inserção deve
riam funcionar de forma isolada. A coesão interna
sem inserção não pode servir, pois carece não só
do necessário entendim ento sobre o que pode ser
feito, mas também de aliados para ajudar na imple
m entação. Sem coesão interna, a inserção tornase a base para a desorganização mais do que uma
fonte de entendim ento e im plem entação de ações.
Som ente a com binação contraditória dos dois —
a que cham o de autonom ia inserida — pode for
necer os bens públicos” (Evans, 1995, p.263).

A lém dos argum entos teóricos de Evans, o
num ero tem ático reuniu outros estudos em píri-

cos, confirm ando a prim azia das instituições na
m obilização e valorização do capital social. Em
situações em que predominam instituições frágeis,
o capital social se esfacela, im pedindo um de
sem penho positivo. Os artigos de Michael Burow ay e de L in d a O strom apresentaram fatos
apoiando essa hipótese.
N a sua pesquisa, B urow ay (1996), soció
logo da Universidade da Califórnia, comparou os
resultados das transform ações políticas e econô
micas da antiga U nião Soviética com os da C hi
na Popular. A s associações dos w oodw orkers
(carpinteiros) da região K om i, da antiga U nião
Soviética, sofreram um a com pleta desm obiliza
ção com o conseqüência da retirada do Estado e
da venda da indústria de reflorestamento a multi
nacionais. A luta pela sobrevivência econôm ica
quebrou as relações de confiança entre os asso
ciados, desm antelando suas capacidades de ação
coletiva.
Contrariam ente, no caso chinês, a continui
dade da presença das instituições públicas e seus
esforços para beneficiar a auto-organização eco
nôm ica local fortaleceram o capital social. Um
acordo entre as instituições públicas e a popula
ção local resultou num sistem a de propriedade
social da terra de plantio e num maior assessoram ento técnico à produção e com ercialização. A
diferença entre os dois casos afirma o papel cen
tral das instituições na valorização das ações e
das iniciativas coletivas.
Se o com pleto colapso do Estado na antiga
U nião Soviética desm obilizou o capital social e
desestim ulou a ação coletiva, o excessivo forma
lismo burocrático na N igéria desem penhou um a
tarefa semelhante. Ostrom (1996) estudou os efei
tos anti-sinérgicos emanados de um a intervenção
rígida e centralizadora. M ostrou como um a com 
binação de burocracias corruptas e intransigen
tes bloqueiam o capital social. A s associações,
além de serem perseguidas politicamente, foram
im pedidas de orientar suas dem andas ao Estado.
N aturalm ente, essa situação acarretou a perda
de qualquer possibilidade de sinergia e benefício
econôm ico do capital social nigeriano.
Evans enfatiza que os êxitos documentados
conspiram contra os extrem os do estatism o e do
neoliberalism o. O desem penho depende de um a

coordenação de esforços entre as instituições e
as iniciativas coletivas da sociedade. Os estudos
de Wai Fung L am sobre a p olítica de irrigação
em Taiw an, bem com o os de Jonathan Fox so 
bre a m obilização indígena no M éxico, apóiam
essa hipótese.
A pesquisa de cam po de L am (1996) o le
vou a sugerir que a existência de um a burocracia
robusta, disciplinada e descentralizada promoveu
um clim a de confiança (;trust) não entre as asso
ciações de pequenos produtores rurais e as insti
tuições governam entais. C om o conseqüência, a
instalação e a o p eracionalização do sistem a de
irrigação foram realizadas num tem po recorde.
A troca de experiências entre profissionais tecni
cam ente preparados e cam poneses experientes
produziu um a sinergia desencadeadora de ações
eficientes. Esse caso de cooperarão — ou “coprodução”, nas palavras de Lam — dependia da
confiança assegurada entre dois pólos interessa
dos em trabalhos de equipe, bem com o da con
vergência de experiências concretas:
"A coprodução é uma form a de produção em equi
pe. Num processo de coprodução, os esforços dos
responsáveis oficiais pela irrigação (os produto
res regulares) e os dos pequenos produtores ru
rais (os plantadores de produtos de consumo) são
largam ente interdependentes: nenhum poderia
substituir totalm ente o outro. No processo de irri
gação, enquanto os responsáveis oficiais d eti
nham conhecim ento “ cientifico” sobre alguns
aspectos dos sistemas de irrigação, os produto
res rurais guardavam conhecim entos locais valio
so s — d o s q u a is d e p e n d ia su a p ró p ria
sobrevivência — em termos de tem pos e espaços
específicos. E som ente quando ambas as formas
de conhecim ento são utilizadas que as operações
efetivas e a m anutenção de políticas públicas po
dem ser alcançadas” (Lam, 1996, p. 1041).

Jonathan Fox (1996) delim itou sua aborda
gem de construção política do capital social (political co nstruction o f social capital). A tribuiu
a mobilização a três fatores. O primeiro é associa
do à natureza das elites políticas predom inantes
no Estado. A ocupação das instituições por al
guns reform istas criaria condições favoráveis a
um a intervenção política construtiva do Estado.
O segundo — que consiste na história de lutas,
na ideologia e na m issão concebida pelos diver-
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sos atores políticos envolvidos nas mobilizações
coletivas — influencia o caráter pragm ático e a
viabilidade das reform as propostas. O terceiro
fator, elem ento-chave no êxito da m obilização,
é, para Fox, a experiência de vida das lideran
ças, relacionada ao princípio de “m utação e con
servação da energia social” apresentado pelo
estudioso H irschm an (1984).
Seguindo Hirschman, Fox observou que, na
sua grande maioria, as lideranças de movimentos
bem -sucedidos têm duas características: vêm de
um passado utópico e idealista e sobreviveram a
derrotas políticas. A parentem ente, as posturas
idealistas comprometidas com o avanço social das
cam adas despossuídas se am oldam às derrotas,
produzindo um compromisso social aliado a uma
prática política. E sse tipo de liderança é o mais
eficaz na mobilização do capital social.
Finalmente, a combinação de elites reformis
tas que se encontram em instituições políticas com
asso ciaçõ es de grande cap acidade de m obi
lização do capital social teria um efeito de gene
ra liz a ç ã o ( sp ill-o v e r ) de e x p e riê n c ia s . As
desigualdades naturais nas capacidades de m o
bilização seriam minimizadas por iniciativas insti
tu cio n ais que objetiv am a gen eralização de
experiências bem-sucedidas. A divulgação e a re
produção de experiências de sucesso teriam um
efeito abrangente, m obilizador de iniciativas au
tônom as. Fox (1996) concluiu que a chave do
sucesso são as instituições lideradas p or elites
reformistas comprometidas com a valorização do
capital social:
“O conflito-chave se firma entre os promotores da
ação coletiva horizontal e seus inimigos, ambos
inseridos, freqüentemente, tanto no Estado quan
to na sociedade. Nessa abordagem, organizações
sociais horizontais são capazes de crescer e de se
espalhar em am bientes hostis através de ciclos
interativos de conflito entre três atores-chave: os
"capitalistas sociais”, eles mesmos, elite autoritá
ria que se recusa com partilhar o poder; os aliados
reformistas que se baseiam no Estado; e os alia
dos reform istas que se baseiam em qualquer outro
lugar na sociedade. Os reformistas são aqui defini
dos como aquelas elites sociais ou estatais que
desejam aceitar (ou encorajar) uma crescente auto
nom ia associacional entre os grupos excluídos”
(Fox, 1996, p. 1092).
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O Dilema da Institucionalização
Certamente, as restrições dos neo-institucionalistas ao culturalism o de Putnam são fundadas
e pertinentes. As generalizações do autor relegam
fatalmente sociedades e civilizações a categorias
antidemocráticas e anticívicas. A construção teó
rica, principalmente, derivada da linhagem cultu
ral do associativism o, im plica, para a grande
m aioria dos países em desenvolvim ento, im pos
sibilidade de terem condições m ínim as de enga
jam ento cívico.
A o b ra de P u tn a m , to d a v ia , ale rto u p ara
um a condição essencial facilitadora das in icia
tivas coletivas e do engajam ento cívico: o asso
ciativism o horizontal. E inegável que qualquer
m obilização requer um m ínim o de coesão políti
ca. N aturalm ente, as redes de cooperação e de
confiança, as fontes principais do engajam ento
cívico, encontram solo mais fértil sob condições
horizontais do que sob a égide de hierarquias
impostas e do dirigism o político.
E sse princípio é um dos pilares da teoria
dem ocrática moderna. N um a das obras mais crí
ticas a respeito do dilem a dem ocrático moderno,
John D ew ey defendeu a h o rizontalidade com o
base da participação política n um a sociedade li
vre. O engajamento cívico som ente seria possível
com o florescim ento de associações autônom as
que agrupassem cidadãos, facilitando o com 
p a rtilh a m e n to de u m a re la tiv a ig u a ld a d e de
condições e de um a m issão p olítica com um . A
verticalização da política m oderna nos partidos
políticos oligárquicos e nos ritos institucionais for
mais aniquilam o ativismo cívico. Crescentemen
te, a política perde seu sentido público e o cidadão
com um se isola na sua vida privada.
Em bora reafirm em os nossa crítica ao cultu
ralismo de Putnam , reconhecem os as virtudes da
horizontalidade. N a sua discussão minuciosa dos
dados coletados, aprendem os um fato essencial
a respeito das condições m ais suscetíveis à m o
bilização coletiva de um a sociedade: a confian
ça, a cooperação e a solidariedade brotam sob
condições de relativa igualdade e de ausência
de hierarquias im postas. A reconciliação da
ação coletiva com interesses individuais, num
quadro cle horizontalidade, encoraja e gene-

raliza a confiança, perm itindo a m ultiplicação
das redes cívicas e a valorização do capital
social.
A ssim com o o culturalism o, as críticas neoinstitucionais sucumbem ao excessivo determinis
mo. Sem dúvida, os estudos publicados no
num ero tem ático de World D evelopm ent ilus
tram o papel essencial desem penhado pelas insti
tuições na geração do capital social. Demonstram,
de form a convincente, a im possibilidade da m o
bilização do capital social na ausência de um qua
dro institucional receptivo. Todavia, a imoderada
obsessão dos neo-institucionalistas pelo desem 
penho institucional obscurece as condições polí
ticas su b jacen tes à institucionalização. Q ue
condições políticas levaram alguns países a dis
por de instituições sólidas, enquanto outros paí
ses não tiveram essa sorte? A o não tratar dessa
questão, o neo-institucionalismo ignora as forças
políticas que de fato determinam os rum os da in
tervenção institucional.
A abordagem neo-institucional omite um fa

tor fundamental subjacente ao ativismo institucio
nal: a natureza das elites p o líticas e seu projeto
de poder. A transição do papel regulador do ati
vismo desenvolvimentista assinala a politização da
intervenção pública. Evidentemente, firma-se uma
causalidade entre o caráter d a intervenção e a
tom ada de decisões políticas. U m a elite legitima
da pelo voto direto possui o p rivilégio de b lo 
q u ear ou fa c ilita r a c o m p le m e n ta çã o e n tre
determinados interesses sociais coletivos e as ins
tituições públicas. N esse sentido, as burocracias
governam entais, por mais efetivas e preparadas
que sejam , autonom am ente não teriam o poder
político necessário para conduzir isoladamente as
políticas públicas. Esse fato não fere o princípio
da coesão burocrática com o condição im pres
cindível da defesa da autonom ia do E stado no
m om ento de sua exposição à sociedade.

(R ecebido p a ra pu blicação
em setem bro de 1998)
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Resumo
O D ebate em Torno do Capital Social: Uma R evisão C rítica
U m a revisão de literatura do debate em torno do capital social travada nas principais revistas da
ciência política. A presenta os argum entos do culturalism o defendidos p or R obert Putnam , cientista
político da H arvard e a reação neo-institucionalista encabeçada p or P eter Evans. U m a polarização
nasce deste debate: a prim eira deposita na evolução histórica do sistem a político a existência de prérequisitos desenvolvimentistas que facilitam a im plem entação eficaz de políticas públicas. A outra visão
considera o surgimento de autonom ia institucional inserida no cotidiano da sociedade a fonte de utiliza
ção ótim a de recursos disponíveis à coletividades. O artigo conclui criticando o determ inism o de am 
bos lados optando p or um a abordagem cen trad a nas elites políticas com o o fator p rim ordial de
desempenho institucional.
Palavras-chave: capital social; culturalismo; novo institucionalismo

Abstract
The D ebate on C apital Social: A C ritical R eview
This review o f the literature on the debate concerning social capital as found in m ajor political science
journals presents the culturalist argum ents advocated by R obert Putnam , a H arvard political scientist,
and the neo-institutionalist reactions led by Peter Evans. A polarization em erges out o f this debate. One
vision asserts that a natural political evolution of political systems is a developmentalist prerequisite that
facilitates effective public policy implementation. The other vision deem s the emergence o f an em bed
ded institutional autonom y the chief source o f an optim um usage o f resources available to collectivities.
T he article criticizes both argum ents as determ inist and opts instead fo r an approach centered on
political elites as the prim e factor in institutional performance.
Keywords: social capital; culturalism; new institutionalism
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