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A POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO ENTRE CAPITAL SOCIAL E SATISFAÇÃO SOCIAL. Bruno Mello
Souza, Ana Paula Diedrich, Cesar Marcelo Baquero Jacome (orient.) (UFRGS).
Esse trabalho faz uma análise da conexão existente entre capital social e indicadores de satisfação social. Por capital
social entendemos a capacidade associativa entre as pessoas, as formas de interação existentes, o nível de confiança
interpessoal. Haveria então, a partir desse elemento, um maior índice de satisfação social gerado em pessoas que
conseguem em suas esferas um nível mais substancial de confiança no que tange às suas possibilidades de associação
e organização, geradas pelo seu capital social. O método de pesquisa é baseado numa análise feita a partir de dados
quantitativos gerados pela pesquisa "Capital Social, Desenvolvimento Sustentável na Promoção da Cidadania e da
Qualidade de vida", a partir de um questionário aplicado em Porto Alegre, Montevidéu e Santiago do Chile. O
presente trabalho toma como base de análise Porto Alegre, ficando apenas registrado o contexto rio-grandense. Este
questionário contém perguntas que dizem respeito, entre outras coisas, a como as pessoas se sentem em relação à
sociedade em que vivem, e às relações de confiança que elas estabelecem entre si. Os resultados apresentam em
Porto Alegre níveis significativos de insatisfação social, quando se toma por base os indicadores de satisfação,
realização e confiança em relação à sociedade. Os índices de participação das pessoas em greves, manifestações
coletivas, associações comunitárias se apresentam bastante baixos, dando assim a conotação de um capital social
tímido. Porém, quando se faz um cruzamento da participação das pessoas em associações comunitárias, percebe-se
não haver uma relação direta, ou seja, o que seria um indicador de capital social não apresenta uma interferência
significativa em relação aos indicadores de satisfação social das pessoas. As pessoas apresentam índices semelhantes
de insatisfação e satisfação, com números que pouco variam no caso de haver ou não haver participação em
associações comunitárias.
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