	
  

Análise de Redes em Ciências Sociais, Aulas 1 e 2
Inês Pereira

O conceito de rede, e a sua aplicação, quer enquanto metáfora analítica, quer enquanto
procedimento metodológico formal, tem adquirido um estatuto preponderante na análise
sociológica e antropológica contemporânea, que encontra paralelo na sua utilização
recorrente no discurso actual ao nível do senso comum. O termo rede surge de forma
quase omnipresente, referenciando tanto os processos de globalização mundial, como, a
uma escala micro-analítica as relações inter-pessoais que estruturam as sociabilidades
quotidianas. Neste sentido, a metáfora – quase-hegemónica – da rede atravessa escalas e
temporalidades, adaptando-se a uma realidade social multi-facetada. Da sociedade em
rede ás redes de parentesco, passamos pelo terrorismo em rede, pelas redes tecnológicas
(a rede surge, frequentemente, como sinónimo de internet) ou pelas estruturas
organizativas de um Estado, também ele, organizado em rede.
As ciências sociais tendem, de resto, a explorar o potencial explicativo de determinadas
metáforas, (note-se o uso já clássico das metáforas organicistas ou da metáfora do
palco). Diferentes gerações de investigadores empregam termos específicos para
designar, analisar e explicar as complexas componentes da realidade social. É neste
âmbito que surge o termo rede, sendo a sua génese difícil de traçar e reivindicada por
diferentes correntes entre as ciências sociais. O termo é utilizado desde logo pelos
cientistas sociais da Escola da Manchester, e o seu uso difunde-se pela antropologia,
antes de surgir como uma metodologia, progressivamente apurada até aos nossos dias.
O seu uso pelo sociólogo Manuel Castells contribui para lhe dar um novo e importante
fôlego, até à sua disseminação pelo discurso mediático, político e de senso comum
patente nos dias de hoje.
Ao olhar do investigador que pretende encetar uma discussão sobre teoria de redes,
facilmente se percebe que na utilização deste conceito, estamos perante uma acepção
múltipla, que se desdobra em diversos trabalhos, com diferentes orientações e
analisando contextos empíricos muito diversificados. Com efeito, diversos autores da
sociologia e da antropologia têm utilizado a metáfora da rede, como forma de expressar
dinâmicas de interdependência e de organização social (Agier, 1999; Castells, 2000;
Epstein, 1980, Fisher, 1982; Granovetter, 1973; Hannerz, 1980; Wasserman e Faust,
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1994; Wellman, 1998).
Numa breve, muito breve, recensão sobre os principais trabalhos que recorrem a esta
metáfora poderemos salientar a utilização deste conceito em pelo menos quatro campos
distintos. Em primeiro lugar, o conceito de rede tem sido utilizado como meio de
explicar o desenvolvimento das sociedades contemporâneas e os processos de
globalização: geradores de relações de interdependência em larga escala, associados
ainda à questão do desenvolvimento de processos tecnológicos que permitem a
implementação de infra-estruturas técnicas e a construção de auto-estradas da
informação, permitindo pôr diversos pontos do globo em contacto. Diversos estudos
mostram como as instituições centrais às sociedades contemporâneas, entre as quais o
comércio, a economia, a indústria e o desenvolvimento tecnológico se encontram
actualmente globalizados, sendo que a expressão ‘em rede’ representa esta realidade
com bastante propriedade, demonstrando como diversos países e organizações se
articulam entre si, mas em redes distintas que se podem ou não interpenetrar, e deixando
de parte muitos indivíduos e instituições, que podem ser afectados por esse mundo em
rede, mas que não estão necessariamente inseridos nesta rede (Castells: 1997, 2000,
2002; Giddens: 2000).
Noutra linha de estudos, enquadram-se as análises, oriundas da antropologia urbana e da
sociologia urbana, que focam a construção de redes de sociabilidade, e que se debruçam
particularmente sobre a vida nos grandes aglomerados populacionais, onde não pode
haver um inter-conhecimento total, mas onde os habitantes estabelecem relações para lá
dos seus vizinhos, espalhando-se pela cidade. Esta é, assim, apresentada como a rede
das redes, enfatizando-se o potencial de (re)encontro que as cidades contemporâneas
possuem, e dando conta da forma como as relações inter-pessoais, nomeadamente de
parentesco e de amizade, se constroem em contexto urbano (Agier, 1999; Hannerz,
1980, Epstein, 1980).
Mais recentemente, o conceito tem sido utilizado em estudos que se debruçam sobre
processos de interacção no seio de fronteiras potencialmente fechadas, como é o caso
dos estudos sobre organizações ou associações. É no seio desta linha teórica que
emergiu a corrente designada como Análise de Redes Sociais (Social Network
Analysis), explorando a fundo as características das redes sociais, e desenvolvendo
estratégias metodológicas formais que permitem sintetizar e comparar diferentes tipos
de redes, com recurso a conceitos como densidade, centralidade, poder ou constituição
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de subgrupos (Wittek, 2003; Flap, Völker, Lindenberg e Zamir, 2003; Araújo e Brito,
1998).
Finalmente, o conceito tem sido utilizado com particular preponderância nos trabalhos
sobre a internet, de tal forma que, em certa medida, os dois termos se vieram a equiparar
(Castells, 19997 e 2000)
Se na maior parte destes casos o conceito de rede surge enquanto uma metáfora para a
forma, explorando morfologicamente as relações concretas entre indivíduos ou grupos,
outras áreas disciplinares, que poderemos aqui agrupar conceptualmente, têm vindo a
trabalhar sobre o estabelecimento de relações específicas, as quais servem de base a
processos sociais para cujo desenrolar a estruturação em rede concorre fortemente,
analisando-se,

nomeadamente,

o

desenvolvimento

de

relações

inter-pessoais

nomeadamente de parentesco (Kellerhals, 1988; Bott, 1957) ou de sociabilidade
(Fischer, 1982), o desenvolvimento tecnológico como produto da interacção entre um
conjunto de intervenientes (Callon, 1986; Latour, 1993, 1995); ou os processos de
criação cultural e identitária (Velho, 1994; Pereira, 2001).
Uma das principais mais-valias destes trabalhos tem sido demonstrar como os
indivíduos se inserem em complexas redes de relações, ao invés de se confinarem em
grupos fechados e predefinidos (Wellman, 1998), assinalando simultaneamente o
impacto concomitante que uma multiplicidade de intervenientes exerce sobre a maior
parte dos fenómenos sociais, ou seja, encarando os diversos processos sociais como
resultado do entrecruzamento de relações entre diversos tipos de actores.
O conceito de rede surge, nos diferentes trabalhos anteriormente citados, em três
grandes valências, convocando (1) uma determinada forma; (2) os processos de
construção dessa mesma forma, e ainda (3) os impactos dessa forma numa miríade de
processos sociais.
Por outro lado, o conceito de rede surge simultaneamente enquanto metáfora teórica,
dando conta de uma forma relacional e de um modo de estruturação das relações entre
indivíduos, grupos e instituições (entre si e uns com os outros) e enquanto estratégia
metodológica, principalmente no caso dos trabalhos sobre redes fechadas, que
exploraram intensivamente a análise das diferentes características de redes sociais, quer
focando-se no interior de uma rede especifica (pressupondo a possibilidade de
delimitação de fronteiras ainda que analíticas da rede em questão), quer analisando o
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cruzamentos entre redes parciais diversas, nas diferentes províncias de significado que
estruturam diferentes redes parciais, conectadas entre si (Velho, 1994, Simmel, 1955,
Magnani, 2002). Note-se ainda que o conceito teórico de rede surge também com um
duplo sentido, por um lado, enquanto ponto de vista sobre qualquer forma relacional
onde diferentes nós se articulam entre si (surgindo neste caso como um conceito
próximo do de estrutura ou sistema); por outro enquanto um tipo específico de forma
relacional, um sistema aberto, de cariz geralmente horizontal, flexível.
Nestas aulas procurar-se-á utilizar .o conceito de rede enquanto ponto de vista, como
forma de olhar a sociedade, atentando particularmente nas formas relacionais que a
estruturam e no processo de construção dessas mesmas formas. Nesse sentido, o termo
rede significa mais um modo de olhar a realidade (qualquer que ela seja) do que um
meio para descrever um determinado tipo de estrutura. O desafio de uma teoria de redes
é precisamente, conseguir utilizar este conceito como uma ferramenta simultaneamente
teórica e metodológica, combinando a descrição morfológica de uma determinada
estrutura com as condições de emergência desta e com os seus impactos. À
representação descritiva de um conjunto de relações sociais em concreto, soma-se
assim, a ideia da rede enquanto instrumento analítico que permite explicar e perceber
como se constroem estas relações e qual o seu impacto.
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