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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CAPITAL SOCIAL:  

UMA RELAÇÃO CONGRUENTE 
 

 

 

Resumo 

O presente artigo teve como objetivo estudar a relação de congruência entre o capital 

social e o desenvolvimento econômico, ou seja, uma relação de reciprocidade e de 

confiança. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Os conceitos norteadores deste artigo 

são o desenvolvimento econômico, cujo conceito envolve as questões sociais, visto que 

as demandas emergem da cultura, crença, política, relações sociais, e o capital social, 

cuja sua relevância está na formação e manutenção das relações sociais como rede de 

cooperação e de desenvolvimento. A proximidade de ambos os conceitos, permite 

visualizar uma relação congruente que se difunde para um conceito maior, o de 

desenvolvimento, o qual apresenta a relação do indivíduo com e na sociedade, pautado 

pela reciprocidade e confiança. Conclui-se uma relação congruente, proporciona uma 

visão holística para as relações sociais e seu desenvolvimento, pois perpassa pelas 

dimensões econômicas, políticas, sociais e ambientais, sendo estas mediadas por 

indivíduos em detrimento da coletividade, que tende a promover bem estar da sociedade 

no âmbito da cultura, crença e crescimento econômico. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Capital Social. Congruência. 

 

 

 

ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL CAPITAL: 

A CONGRUENT RELATIONSHIP 

 

Abstract 

The present article had as objective to study the congruence relationship between the 

social capital and the economic development, that is, a reciprocity and confidence 

relationship. It is a literature review. The guiding concepts of this article are the 

economic development whose concept involves social issues, seeing that demands 

emerge from culture, belief, politics, social relationships and the social capital, whose 

relevance is in the formation and maintenance of the social relationships as a 

cooperation and development network. The proximity of both concepts allows 

visualizing a congruent relationship which spreads to a greater concept, the one of 

development, which presents the individual relationship with the society, guided by 

reciprocity and confidence. It concludes that a congruent relationship provides a holistic 

vision to social relationships and its development, because pervades by economic, 

political, social and environmental dimensions, being these mediated by individuals in 

detriment of the collectivity which tends to promote society’s welfare in the ambit of 

culture, belief and economic growth. 

 

Keywords: Economic Development. Social Capital. Congruence. 
 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Viver em sociedade é se relacionar, compartilhar, cooperar, vender, comprar, 

formar, informar e outras diversas ações que permitem indivíduos, grupos, instituições, 

municípios e até mesmo países se comunicarem entre si, sendo esta uma questão 

peculiar e característica das relações sociais. O desenvolvimento econômico parte da 

ideia do crescimento econômico interligado com a cultura, política e o ambiente que 

convergem no sentido de melhorar a qualidade de vida da sociedade, pautada pelos 

valores de cada sociedade (Vieira, 2009).  Neste mesmo sentido, o capital social, 

segundo Fukuyama (2002) é uma instância da qual as pessoas entre si cooperam no 

sentido de um objetivo baseados em informação, normas e valores. Desta forma, o 

objetivo deste artigo é abordar a relação de congruência entre o conceito de 

desenvolvimento econômico e conceito de capital social. 

Os conceitos de desenvolvimento econômico e capital social promovem uma 

congruência que permite um olhar holístico sobre as questões multidimensionais do 

desenvolvimento. Desta forma, pensar em desenvolvimento fundamentado por ambos 

os conceitos é ressaltar a importância das relações sociais pautada na reciprocidade e na 

confiança.  

O presente artigo está organizado e estruturado em 5 seções somada à 

introdução, sendo: A seção 2 transcorre por uma revisão de literatura sobre os conceitos 

de desenvolvimento econômico, capital social e a relação congruente de ambos os 

conceitos. Na seção 3 apresenta-se o método que norteia este artigo. Na seção 4 ocorre 

uma análise e discussão do objetivo do artigo, a saber, a relação congruente do 

desenvolvimento econômico e capital social. Por fim, na sessão 5 se faz considerações 

finais seguida de referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Desenvolvimento Econômico 

 



O conceito de desenvolvimento econômico é amplo e não pode ser confundido 

com o conceito de crescimento econômico. Segundo Vasconsellos (1999, p.217), a 

distinção entre ambos conceitos são: 

 
 

Crescimento econômico é o crescimento contínuo da renda per 

capita ao longo do tempo. O desenvolvimento econômico é um 

conceito mais qualitativo, incluindo as alterações da composição 

do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes setores da 

economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar 

econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, 

condições de saúde, alimentação, educação e moradia). 

 
De acordo com Santos et al. (2012), a atenção do desenvolvimento está 

estruturada nas ciências econômicas, no qual os trabalhos de Smith (1776), Malthus 

(1978), Ricardo (1817) e Marx (1867) mencionam o desenvolvimento como um 

acontecimento importante para a consolidação do capitalismo, que a partir da década de 

40, com o surgimento da economia do desenvolvimento que o termo desenvolvimento 

ganha notoriedade. Neste sentido, o desenvolvimento econômico definido por 

Vasconcellos (1999, p.217) diz respeito a “parte da teoria econômica que se preocupa 

com a melhoria do padrão de vida da coletividade ao longo do tempo. Estuda questões 

como progresso tecnológico, estratégias  de crescimento”. 

Segundo Santos et al. (2012), o conceito de desenvolvimento passa por 4 

dimensões, a saber: 

 
 

Dimensão 

 

Definição das dimensões do desenvolvimento 

 

Dimensão econômica 

do desenvolvimento 

Engloba o crescimento econômico, bem estar de uma nação 

cuja a riqueza deveria ser quantificada pelo seu produto anual 

per capita. 
 

 

 Dimensão política 

do desenvolvimento 

 

Passa por questões ideológicas e culturais relacionadas a um 

sistema organicamente relacionado com redes institucionais 

instituídas. 
 

Dimensão social do 

desenvolvimento 

Abordagem da qual se verificou que as diferenças sociais e suas 

demandas perpassam por outras áreas de conhecimento, ou seja, 

sociologia, antropologia e ciência política. 
 

Dimensão ambiental 

do desenvolvimento 

Detêm-se na relação homem-natureza cuja preocupação é 

garantir a convivência aos viventes do meio, ou seja, seres 

vivos sejam homens e ou recursos naturais. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos conceitos mencionados por Santos et al (2012). 

 

Conforme conceituação apresentada e suas bases entende-se que o 

desenvolvimento econômico abrange uma gama de temas que vão além das questões e 



interesses puramente econômicos e ou financeiros, ou seja, sua perspectiva está 

engendrada no que diz respeito à sociedade e suas múltiplas demandas. Neste sentido, 

para que haja efetivamente um desenvolvimento em qualquer aspecto na sociedade, 

“dependerá dos valores de cada sociedade, de certo modo pode até se opor à ideia de 

progresso econômico, pois seu objetivo é mais do que a oferta de bens e serviços 

resultante do aumento de produtividade” (VIEIRA, 2009, p. 17). 

Conforme apresenta Sandroni (1999) o estudo do desenvolvimento econômico e 

social partiu de evidências baseadas nas desigualdades, ou seja, países que se 

industrializaram e alcançaram padrões elevados de bem-estar material, e contrapartida, 

países que não se industrializaram o que acarretou condições inferiores e com vários 

desníveis sociais. O desenvolvimento econômico desigual distanciou nações e, 

consequentemente, gerou e gera guerras. Neste sentido, Machado e Pamplona (2008, 

p.56) mencionam esta questão particular de guerras ao levantar informações em seu 

trabalho relacionado à ONU e ao desenvolvimento econômico voltado para as bases 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento: 
 

[...] as causas da violência tanto dentro como fora dos Estados 

poderiam ser reduzidas, se desigualdades e privações 

econômicas diminuíssem. Em outras palavras, havia convicção 

de que só poderia haver paz e segurança duradoura se houvesse 

bem-estar econômico social para todos.   
 

 

O desafio do desenvolvimento econômico perpassa pelas questões sociais, visto 

que as demandas emergem da cultura, crença, política, relações sociais e até mesmo do 

próprio processo histórico que distanciou nações pelo seu processo de crescimento 

econômico no sentido da industrialização. Esta questão é norteada pela dimensão social 

do desenvolvimento, na qual menciona que há um distanciamento entre os países 

considerados industrializados e países não- industrializados, originando a inelasticidade 

da oferta e concomitantemente o bloqueio ao crescimento, o que torna possível reverter 

é investir em tecnologia, capital social e humano (Santos et al. 2012).  

 Diante do cenário e contexto da sociedade em relação ao desenvolvimento 

econômico, percebe-se que suas dimensões são interligadas e como tais, dependem do 

fator humano e suas relações. Neste sentido como apresentado acima, as dimensões do 

desenvolvimento passam pela questão econômica, política, social e ambiental, e estas 

não se individualizam e não se definem pela vontade de uma pessoa ou grupo e sim, é 

fruto das relações. Para que seja possível ocorrer o desenvolvimento na esfera local, 



regional e ou internacional, dentre alguns conceitos, pode-se mencionar que o capital 

social e a sua multidimensionalidade são preponderantes para as questões de 

desenvolvimento econômico. 

 

2.2 Capital Social 

 

O capital social segundo Marteleto e Silva (2004) é um conceito 

multidimensional da qual abrange um conjunto de redes sociais que influenciam o bem 

estar da comunidade na qual pertence, promovendo a cooperação entre os seus 

membros. Para Portes (1998), Capital Social pode ser entendido como um conceito das 

ciências sociais, caracterizado pelas relações das quais os indivíduos estabelecem na 

vida social e em grupos. 

Segundo o levantamento apontado por Higgins (2003, p.5), alguns dos principais 

teóricos que abordam e definem o conceito de capital social são:  

 
 

Autores 

 

Definição de Capital Social 
 

 

Coleman 

Capital social é definido pela sua função. Não é uma entidade única, 

mas uma variedade de diferentes entidades, com dois elementos em 

comum: todos eles consistem de algum aspecto das estruturas sociais e 

elas facilitam certas ações e indivíduos que estão dentro da estrutura. 
 

 

  Portes 

 

Capital social é a capacidade dos atores para garantir virtude de 

participação em redes sociais ou outras estruturas sociais. 
 

Fukuyama 
Capital social é a capacidade das pessoas para trabalhar em conjunto 

para fins comuns em grupos e organizações. 
 

Bourdieu 
Capital social é um agregado dos recursos reais ou potenciais que são 

apreciados à posse de uma rede durável ou mais ou menos 

institucionalizadas na relação de conhecimento mútuo ou 

reconhecimento. 
   Fonte: Higgins (2013, p.5) 

 
De acordo com as definições apontadas acima, percebe-se que o capital social 

parte do pressuposto que as relações que se estabelecem entre as pessoas e ou grupos, se 

assemelham a uma corrente de aço da qual seus gomos são interligados, ou seja, as 

relações derivadas do capital social permite haver trocas de diversas natureza, podendo 

ser formal ou informal dependendo do seu ambiente e contexto.  

Ainda analisando as relações estabelecidas por meio do capital social, estas 

alcançam dimensões maiores da qual o próprio grupo estabelece, pois inicia de uma 

situação micro de troca e cooperação entre os indivíduos e a mesma estimula de forma 



macro um município e órgãos públicos a fim de fortalecer o convívio da sociedade. 

Nessa mesma perspectiva, Soares (2010) verbaliza que o capital por si só é um bem que 

se multiplica de forma cumulativa e gera outros bens, já o capital social também é 

cumulativo, porém, transpassa a ideia de ser uma propriedade individual e sim, um bem 

advindo das relações sociais que se reverte em beneficio para a própria sociedade. Neste 

sentido, para Adler e Kwon (2002, p.17) o capital social “é entendido de modo geral 

como a benevolência que é engendrada pela fábrica de relações sociais e que pode ser 

mobilizada para facilitar a ação” e para Fukuyama (2002, p.26) “é o que permite a 

indivíduos se unir para defender seus interesses e organizar para apoiar as necessidades 

coletivas [...], prosperando em atomização social”. 

Em outras palavras, a ideia que se tem do capital social é a de um tipo de “valor” 

e ou “bem adquirido”, que se restringe no âmbito social das relações e estas tem como 

direcionamento levar à cooperação entre indivíduos e grupos, baseada em virtudes 

tradicionais da sociedade como a honestidade, a manutenção de compromissos, 

desempenho de confiança de deveres e reciprocidade (Fukuyama, 2001). 

Conforme mencionado acima, a sociedade está pautada por direitos e deveres 

que norteiam as suas relações e convívios, e estas por sua vez tendem a ser relações 

reconhecidas, amplas e recíprocas se a sua estrutura estiver revestida de confiança. Para 

Fukuyama (2001, p.8): 

Todos os grupos que incorporam o capital social tendem a ter 

um determinado raio de confiança, que é o círculo de pessoas 

entre as quais as normas de cooperação são operatórias. Se o 

capital social do grupo produz externalidades positivas, o raio de 

confiança pode ser maior do que o próprio grupo.  

 
Desta forma, a confiança promove maior proximidade entre indivíduos, grupos, 

instituições ou qualquer ambiente em que as relações humanas estejam presentes, 

podendo inferir que confiança é um constructo fundamental para o fortalecimento, 

desenvolvimento e permanência das relações estabelecidas por meio do capital social.  

Durante a história e desenvolvimento da sociedade, alguns conceitos de capital 

foram objetos de estudo e de certa forma valorizado como produto, ou seja, capital 

financeiro, capital intelectual, capital humano e um dos objetivos deste artigo, o capital 

social. É notório que exceto o capital social, as outras formas de capital podem ser 

determinadas individualmente e ou até mesmo de característica de pequenos grupos, 

porém o capital social, assim como o desenvolvimento, é uma questão 

multidimensional. Como o próprio conceito abrange, é um tipo de capital que só se 



torna “acumulativo” ou “aumenta” se houver a reciprocidade, confiança nas relações 

que se estabelecem, pois conforme aponta Putnam (1996, p.174) “Os sistemas de 

participação cívica são uma forma essencial de capital social [...]. Assim como outras 

relações sociais, multiplica-se com o uso e minguam com o desuso”. O capital social 

não pode ser reduzido ao pensamento de qualquer tipo de relações sociais, pois cada 

indivíduo, grupo, instituições, municípios e nações têm sua própria identidade enquanto 

cultura, crenças e ideologias, o que torna complexo e dinâmico o capital social no 

âmbito do desenvolvimento. 

 

 

 

2.3 Congruência entre desenvolvimento econômico e capital social 

 

Segundo o dicionário Aurélio, congruência é “Harmonia duma coisa com o fim a 

que se destina. Propriedade de dois inteiros cuja diferença é divisível por um terceiro.” 

Neste sentido, o desenvolvimento econômico, como já abordado, é um conceito amplo e 

que se relaciona com diversas questões da sociedade como cultura, crenças, 

desigualdade e economia. De igual forma o capital social é um conceito 

multidimensional que também se caracteriza por ter ligações diretas com outros 

subsistemas como política, economia, desenvolvimento e a capacidade de agregar 

recursos. Ambos os conceitos, ou seja, dois conceitos inteiros que se apresentam 

explicitamente com a sua complexidade, porém, ambos se detêm e se dividem em um 

terceiro, que neste caso é o desenvolvimento. Este é o desafio, estabelecer de maneira 

“justa” o desenvolvimento, pois parte de vários outros contextos que, em especial, na 

era da globalização, as situações se intensificam um pouco mais. Neste sentido, Vieira 

(2009, p.20) expressa: 

 

Em um mundo com intensas relações econômicas globais, é 

difícil quantificar o desenvolvimento, principalmente no aspecto 

regional. É necessário incluir outras variáveis não econômicas 

para que possamos definir e quantificar desenvolvimento que 

pode ser reclassificado em quatro categorias: as realizações, a 

cultura de valores, a dimensão relacional e as motivações 

intrínsecas.  

 
Desta forma, pode-se inferir que ambos os conceitos partem de um mesmo 

constructo, ou seja, ambos em linhas gerais entendem que gerar recursos entre a 



sociedade e seus participantes de forma menos desigual no qual todos tenham um 

desenvolvimento, levando em consideração suas características, havendo cooperação 

partindo de uma relação de confiança e reciprocidade. Neste sentido, Soares (2010, p.6) 

menciona que “a noção de capital social reúne o pensamento econômico e o sociológico 

sobre um objeto de estudo comum aos dois, o desenvolvimento”.  

Um dos autores que trabalhou com o conceito de congruência foi Carl Rogers, 

no qual utilizou o termo congruência no âmbito da psicologia para designar a 

combinação precisa da vivencia com a consciência, ou seja, uma pessoa coerente é 

autentica consigo e com o outro (Rogers, 1997). Diante desta perspectiva, remete ao 

pensamento que as relações estabelecidas pelo capital social em detrimento do 

desenvolvimento econômico, de fato tem que ser uma relação congruente, pois diz 

respeito a quanto de reciprocidade e confiança haverá; quanto o indivíduo, grupo, 

instituição ou Estado se conhece em termos de condições, cultura, crenças em relação 

ao outro individuo, grupo, instituição ou Estado? O mesmo autor supracitado (1997, 

p.325) menciona: “Quanto menos congruência existir, menos probabilidades existem de 

ocorrer uma aprendizagem significativa”. 

De acordo com Pieron (1978, p.89), congruência é: “efeito de confirmação, 

ligada à adequação particular entre estímulo e uma resposta, ou uma cadeia estímulo-

resposta estímulo”. Estímulo pode ser entendido como incentivar ou provocar, ou seja, o 

efeito de incentivar as pessoas para participarem de uma determinada situação social, 

poderá ter como resposta a participação dos mesmos, que pode gerar mais estímulos que 

podem favorecer um círculo virtuoso. Diante desta perspectiva, Vieira (2009, p.20) 

menciona: 

 

Uma atuação mais direta dos indivíduos contribui para a 

formação de um capital social, resultante do clima de confiança 

estabelecido pelos membros de uma comunidade. Os contatos 

sociais entre os membros de uma determinada sociedade, além 

das questões econômicas, com a disponibilidade dos sujeitos 

para atender às necessidades da coletividade e, 

consequentemente, ocorrer o desenvolvimento.  

 
Posto essa afirmação, as redes de contato estabelecidas e mantidas produzem 

uma relação no intuito de atender as demandas de um determinado grupo ou sociedade 

que, como consequência, produzem o desenvolvimento. 

Ainda na definição de Pieron (1978, p.89) “Congruência em óptica fisiológica, 

diz-se que há congruência binocular das imagens quando a dupla projeção retiniana 



delas permita fusão unificada. Em caso contrário, há incongruência”. No sentido de 

transpor o conceito à temática proposta, essas duas congruências binocular podem ser 

entendidas como o desenvolvimento econômico e o capital social que, na medida em 

que são projetadas, permitem ocorrer à fusão unificada, que neste caso é o 

desenvolvimento em toda sua diversidade e complexidade. 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Para o presente estudo, como forma de abordagem, optou-se pela a pesquisa 

qualitativa. Segundo Rocha (2002 apud REY, 2008), os dados qualitativos se 

identificam pelo caráter dialógico, de construção e interpretação da realidade e pela sua 

atenção ao estudo de casos singulares, o que propõe o conhecimento subjetivo, 

enfatizando o caráter da construção sobre a descrição.  

 

 

3.2 Delineamento 

 

Quanto à forma de procedimento técnico, utilizou-se de referenciais 

bibiográficas que de acordo com Lima e Mioto (2007), está baseado por um conjunto de 

procedimentos pela busca de solução visando atender o objeto de estudo. Quanto aos 

objetivos, foi utilizado o caráter exploratório, no qual buscou-se explorar e conhecer 

algumas características do fenômeno, permitindo reunir informações para estudos 

posteriores. 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção trata-se de uma análise que de acordo com a proposta do artigo, a 

saber, desenvolvimento econômico e capital social: uma relação congruente, baseada no 

método bibliográfico. Em relação ao desenvolvimento econômico, conforme abordado, 

é um conceito amplo da qual propõe uma visão holística da sociedade, ou seja, se detém 

as questões culturais, políticas e do bem-estar da sociedade, do crescimento econômico 

com menos desigualdades, observando as demandas da sociedade. 

Em relação ao capital social, conforme apontado na revisão de literatura e 

exposto por Higgins (2003), de modo geral, todos teóricos apontam no sentido de ser 



uma capacidade pessoal no âmbito social de se relacionar e criar redes, na qual haja 

cooperação em prol de um objetivo. Essas redes podem ser formais ou informais, pois o 

que define o capital social é a sua função. Para Coleman (1988, p.98) o capital social 

não se restringe ao individuo e suas habilidades e sim, ela é desenvolvida ou adquirida a 

partir das relações da qual é sua estrutura inerente.  

Neste sentido, permear pelo conceito de desenvolvimento econômico e de 

conceito de capital social, permite visualizar uma relação congruente que se difundem 

para um conceito maior, o de desenvolvimento. Como foi possível observar, ambos os 

conceitos apresentam a relação do indivíduo com e na sociedade, que de acordo com a 

proposta do capital social, se for uma relação recíproca e de confiança, como 

consequência ocorrerá o desenvolvimento no ambiente que esta relação compartilha. 

Conforme aponta Rennó (2001), quanto maior a confiança entre os membros, mais 

estável se torna e a relação de cooperação será maior. Diante desta perspectiva, a 

abordagem do desenvolvimento econômico somada à ideia do capital social, ou seja, 

pensar no capital e na economia não como apenas uma questões financeira, e sim, 

capital no sentido de acúmulo de experiências, de cooperação voltados para o 

desenvolvimento, que permeiam nas dimensões econômicas, políticas, sociais, 

ambientais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As relações que são estabelecidas tanto no desenvolvimento econômico e suas 

dimensões quanto no capital social e sua multidimensionalidade, partem do princípio de 

uma relação social de cooperação e reciprocidade. O desenvolvimento econômico vai 

além das questões e interesses financeiros. Sua perspectiva está vinculada à sociedade e 

suas múltiplas demandas, nesse ínterim, o capital social é um importante construtcto, 

pois a capacidade de estabelecer redes estruturadas de confiança possibilita relações 

mais comprometidas que de partilhas estáveis. As redes de confiança estabelecidas 

podem ganhar proporções maiores do que o próprio grupo estabeleceu, proporcionando 

um campo fértil para que ocorra o desenvolvimento. 

Observa-se que ainda que é necessário mais produções acadêmicas vinculando 

ambos os conceitos, pois como foi mencionado,  existe uma relação congruente do 

desenvolvimento econômico e de capital social, que proporciona uma visão holística 

para as relações sociais e seu desenvolvimento. Neste sentido, os conceitos abordados 



perpassam pelas dimensões econômicas, políticas, sociais e ambientais, sendo estas 

mediadas por indivíduos em detrimento da coletividade, o que tendem a promover bem-

estar da sociedade no âmbito da cultura, valores e crescimento econômico. 
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