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Noção onipresente

● A noção de rede é onipresente em praticamente todas as disciplinas do conhecimento;

● Ciências sociais:

– Sistemas de relações (redes sociais, de poder);

– Modos de organização (empresa-rede);

● Física: 

– Análise de cristais, sistemas desordenados (percolação);

● Matemática, informática e inteligência artificial: 

– Modelos de conexão (teoria dos grafos),

● Tecnologias:

– A rede é a estrutura elementar das telecomunicações, dos transportes, energia

● Economia:

– Redes financeiras, comerciais, modelos de economia em rede

● Biologia:

– Análise do corpo humano: redes sanguíneas, nervosas, imunológicas.



  

Noção onipresente

● A polissemia (muitos usos e definições) da noção de rede explica seu 
sucesso:

– Lança dúvida sobre a coerência do conceito;

● A rede substituiu na história do homem as noções de:

– Estrutura

– Sistema



  

Gênese do conceito

● A ideia de rede existe a partir da própria 
mitologia
– O imaginário da tecelagem e do labirinto

● Na antiguidade, surge já na medicina de 
Hipócrates
– Metáfora do organismo: “todas as veias se 

comunicam e escoam de umas para as outras (...)”

● A palavra surge na língua francesa (réseau) no 
século XII → origina-se do latim retiolus
– Designa redes de caça ou pesca e tecidos, uma 

malhagem têxtil que recobre o corpo.



  

Gênese do conceito

Rede de pesca

Rede de tecido



  

Gênese do conceito

● No século XVI, o termo significa em francês 
antigo os véus e rendas com que as mulheres 
se cobriam na cabeça

● No século XVII, o pano que elas colocavam 
sobre suas camisas que era uma espécie de 
sutiã. 



  

Gênese do conceito
● No século XVI, Descartes, no Tratado do 

Homem, emprega o termo renda para 
descrever a superfície do cérebro:
– A renda apresenta uma ordem visível, análoga à do 

tecido;

– A rede-renda está sobre o corpo, envolvendo o 
corpo;

● No século XVII, o termo rede passa a ser 
utilizado por médicos para designar e desenhar 
o aparelho sanguíneo e as fibras do corpo 
humano
– A rede passa agora a estar dentro do corpo.



  

Gênese do conceito



  

Gênese do conceito

● No século XVIII, no texto o Sonho de d
´Alembert aparece o trecho que compara o 
corpo humano a uma teia de aranha:
– “uma rede que se forma, cresce, se estende, lança 

uma multidão de fios imperceptíveis”;

– Surge aqui também a ideia de centro e periferia da 
rede → a rede parte do centro rumo a periferia.

● Também no século XVIII, a rede é utilizada pelo 
estudo dos cristais – a cristalografia, chegando 
a ser designada uma ciência generalizada das 
formas e das redes para estudar a estrutura 
dos cristais. 



  

Gênese do conceito



  

Gênese do conceito
● No século XIX, a rede começa a ser utilizada 

para descrever algo que não está dentro ou 
sobre o corpo;

● A rede passa a descrever construções 
artificiais;
– A rede pode, a partir de então, a ser construída 

como um objeto pensado em sua relação com o 
espaço;

– Ela se exterioriza como artefato técnico sobre o 
território para encerrar o grande corpo do Estado-
nação ou planeta;

– Torna-se algo operacional.



  

Gênese do conceito
● É nesse período que estão se consolidando 

grandes projetos de infra-estrutura da formação 
dos estados modernos:
– Redes de transporte;

– Redes de água;

– Redes de esgoto;

– Redes de comunicação;

– Redes de distribuição em geral...



  

Gênese do conceito

Rede de distribuição de água



  

Gênese do conceito

Rede de distribuição de eletricidade



  

Gênese do conceito

Rede de transporte



  

Gênese do conceito

Rede de esgoto



  

Gênese do conceito
● Nessa fase, a partir do século XIX, a rede se 

torna um conceito operatório que permite:
– Pensar em formas de organizar a circulação, a 

distribuição de múltiplos fluxos:
● Comunicação
● Água
● Energia
● Mercadorias, produtos...

– Pensar em maneiras de gerir relações e elementos 
que formam sistemas complexos e mais 
sofisticados: 

● A rede como metáfora permite pensar no que antes não 
era possível se imaginar.



  

Gênese do conceito
● A rede acaba tendo dois papéis fundamentais 

em sua concepção como conceito operatório:
– Ela tanto serve para controlar;

●  A rede permite matematizar o território e controlar seus 
fluxos;

– Como serve para fazer circular.
● A rede permite pensar em formas de circulação de vários 

fluxos que antes eram impensáveis: telecomunicações!

● A rede adquire duas formas gerais:
– Um modo de raciocínio: uma forma de pensar;

– Um modo de organizar o espaço e o tempo: uma 
matriz técnica.



  

Gênese do conceito

● Uma proposta de definição do conceito:
– A rede é uma estrutura de interconexão instável, 

composta de elementos em interação, e cuja 
variabilidade obedece a alguma regra de 
funcionamento.

– Importante ressaltar aqui e refletir:
● Estrutura instável
● Elementos em interação
● Regra de funcionamento.



  

Utopia contemporânea

● A rede técnica produz, por ela mesma, 
mudança social!

● Acaba sendo a rede que absorve hoje em dia a 
questão da mudança social:
– A rede leva sempre consigo um imaginário da 

transição:
●  entre a liberação de um sistema piramidal e hierárquico 

de que o Estado é o arquétipo
● e a promessa de um sistema futuro, o da associação 

universal, anunciador de um novo tipo de relação 
igualitária.



  

Utopia contemporânea

● Com a sociedade da informação a política desenha a 
sociedade mundial futura graças a mutação técnica das redes 
de comunicação;

● Duas imagens são redescobertas aqui:

– A livre circulação generalizada das informações, 
significando democracia e transparência da sociedade da 
informação;

– A do controle e vigilância generalizada.
● As redes passam a ocupar no imaginário o lugar de um novo 

vínculo social e a possibilidade e de uma nova democracia 
eletrônica → o perigo da teologia dos evangelistas das redes

● É esse novo vínculo social que acaba sendo ocupado por 
empresários que vêem ali um novo mercado. 



  

Usos contemporâneos

● Sociologia:

– Georg Simmel (início de 1900)

● O objeto de sua sociologia é o que chamamos de nível intermediário:

– Nível microsociológico: o estudo do indivíduo;
– Nível macrosociológico: o estudo da sociedade no seu conjunto;
– A novidade de Simmel – o nível mesosociológico: o estudo das formas sociais 

que resulta das interações entre os indivíduos. O estudo dos grupos. 
● Importa mais a forma das relações do que seu conteúdo: como surgem, como se 

mantém, como se transformam.

● Simmel questiona que as categorias de um indivíduo não explicam bem os 
fenômenos sociais, mas sim que as relações sociais é que deveriam explicar as 
categorias. 

● Só é possível se estudar as relações sociais por que elas apresentam uma certa 
regularidade e uma certa estabilidade → pontos fundamentais para considerarmos. 



  

Usos contemporâneos



  

Usos contemporâneos

● Antropologia:
– Claude Lévi-Strauss (1952)

● “Uma sociedade é feita de indivíduos e de grupos que se 
comunicam entre eles. No entanto, a presença ou 
ausência de comunicação não pode ser definida de 
maneira absoluta. A comunicação não cessa nos limites 
de uma sociedade.”



  

Usos contemporâneos

● Antropologia:
– Claude Lévi-Strauss (1952)



  

Usos contemporâneos

● Antropologia:
– Claude Lévi-Strauss (1952)



  

Usos contemporâneos



  

Usos contemporâneos

● Psicologia:
– Jacob L. Moreno (1954):

● Inventor do psicodrama:
– é uma psicoterapia de grupo, em que a representação dramática 

é usada como núcleo de abordagem e exploração da psique 
humana e seus vínculos emocionais.

● Inventor do sociograma:
– É um método de representação e exploração dos fatos 

sociométricos, permitindo visualizar a posição que cada pessoa 
ocupa em um grupo, suas relações de escolha e rejeição 
estabelecidas entre os indivíduos. 



  

Usos contemporâneos

● Psicologia:
– Jacob L. Moreno (1954):

psicodrama



  

Usos contemporâneos

● Psicologia:
– Jacob L. Moreno (1954):

sociograma



  

Em síntese

● O conceito de rede se tornou uma forma extremamente 
importante de se pensar a sociedade e diversos fenômenos 
sociais e naturais;

● O conceito é diverso, complexo e muitas vezes contraditórios;

● Rede têm sido uma forma rica e geradora de novos insights 
para se pensar as relações sociais e os fenômenos humanos: 
suas formas, estruturas, dinâmicas, funcionamentos sutis e 
imaginários. 

● Rede é um conceito que pode ser utilizado para descrever 
muitos fenômenos informacionais:

– A produção,

– O uso;

– A atribuição de significado....
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