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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral analisar o desenvolvimento do Capital Social e Cultural no 

estado do Rio Grande do Sul presentes nos anos de 2005 e 2015. A metodologia, utilizou-se da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Os resultados apresentaram o aumento dos bens duráveis, 

rádios, televisões e microcomputadores com uma expansão representativa e o conjunto de informações 

proporcionaram uma reflexão sobre o estado. Introdução ao tema/ contexto: O objetivo geral é analisar a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e o Capital Social e Cultural no  Rio Grande do Sul nos 

anos de 2005 e 2015. Segundo Bourdieu (1989) o capital cultural é um conhecimento relacional adquirido e, se 

intercala com o capital social na análise dos espaços sociais, criando condições teóricas de avaliar as 

instituições. Através dos indicadores, é possível entender as redes sociais e compreender as interpretações 

simbólicas existentes e relacioná-las como a aquisição de bens duráveis. É um fator social em uma 

determinada localidade, sendo fonte de coordenação e governança do núcleo de produção. Metodologia: A 

metodologia foi quantitativa, descritiva do tipo levantamento, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD). As variáveis foram de bens duráveis e os anos de 2005 e 2015, foram analisados. Resultados: O 

capital social pode ser medido quantitativamente se for relacionado aos conceitos oferecidos como a 

participação em redes informais, confiança, canal de informação, cooperação, fluxo de informações e 

conectividade.  Os conjuntos de informações proporcionadas pela aquisição dos bens duráveis aprimorou a 

eficiência da sociedade, fortaleceu laços e conexões em diferentes extratos sociais no estado. Conclusão: 

Através dos indicadores dos bens duráveis no estado e do capital social  foi possível verificar que essa súmula 

permitiu entender o acesso aos meios de comunicação, ampliando relações sociais, gerando impacto nos 

negócios.


