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Este livro resulta da experiência acumulada 
dos autores ao longo dos últimos anos em 
matéria de análise de redes sociais. Dadas, 
por um lado, as constantes solicitações em 
termos de apoio a trabalhos de investigação 
e, por outro, a crescente implementação da 
metodologia, este livro apresenta ‑se como 
uma ferramenta introdutória particularmente 
relevante para quem agora se vai iniciar neste 
campo. Sublinhamos que a análise de redes 
sociais, em termos teórico ‑práticos, não se 
esgota neste livro. A discussão faz ‑se, hoje, 
um pouco por todo o mundo. Este é o nosso 
contributo. Agradecemos às nossas colegas 
Helena Arco, Pilar Marqués Sánchez e Maria 
F. Muñoz ‑Doyague, às ex ‑colaboradoras Ma‑
falda Fortuna, Tânia Silva, Marta Silva, Isabel 
Fritz, Natércia Silva, Raquel Costa, entre ou‑
tras, cujas colaborações permitiram concreti‑
zar a elaboração do presente livro.
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Nos nossos dias generalizou‑se o discurso sobre redes. Organizações 
em rede, redes virtuais, redes de comunicação, redes do tráfico, redes 
de cooperação entre outras, contribuem para uma dificuldade conceptu‑
al de clarificação dos sentidos e contra sentidos do termo «rede».
A análise de redes sociais (social network analysis) enquanto nova 
abordagem ou perspetiva metodológica para a leitura das composições 
sociais e simbólicas dos atores sociais, está intimamente ancorada no 
estudo da estrutura social como espaço da ação coletiva dos indivídu‑
os e/ou organizações. O seu principal enfoque de análise situa‑se na 
desocultação dos condicionalismos que estruturam a ação, através da 
investigação dos padrões de laços que se estabelecem entre os atores 
sociais, ou seja, procura identificar os constrangimentos e as poten‑
cialidades que sustentam a estrutura da ação dos atores sociais numa 
determinada rede social (indivíduos, organizações), contribuindo, assim, 
para uma melhor clarificação dos espaços e formas de mobilização da 
ação coletiva.
Este livro, para além de procurar clarificar as matrizes conceptuais, é um 
contributo para quem pretenda dar os primeiros passos no estudo da 
análise de redes sociais, na medida que apresenta, com exemplos reais, 
os procedimentos metodológicos desta abordagem.


