
         

Organização:                                                                                                     

      
                  
 Apoio: 

 

Seminário Multidisciplinar Lusófono de Análise de Redes Sociais 

 

(PT) 14-17.30h | (BR) 11-14.30h -  28 de Novembro de 2022 

 
Sala 2, ICS-ULisboa e Zoom: https://videoconf-

colibri.zoom.us/j/99612778975?pwd=VjBkdlcrT1YyWnAzU0VVQ3Q0ZDd1Zz09 

 

 

A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma abordagem teórico-metodológica que assenta na ideia de 

que, não só os atributos individuais, mas as relações sociais que estabelecemos nos ajudam a 

compreender o nosso comportamento em sociedade. O objetivo último de uma ARS é identificar os 

padrões de interação de indivíduos, organizações, etc., podendo servir para fins estritamente 

descritivos, ou explorações estatísticas e mesmo representações dinâmicas de redes. Se a origem da 

ARS remonta aos primórdios da antropologia, a institucionalização da ARS, nomeadamente com a 

criação de uma associação profissional, cursos e revistas científicas especializadas, remonta aos anos 

1970 em contexto anglo-saxónico. Sendo tardio o desenvolvimento da ARS, mas tendo ganho um 

forte impulso com o recurso a software especializado, hoje ela continua pouco usada pelas ciências 

sociais e humanas lusófonas, onde o uso de redes sociais em sentido «metafórico» prevalece. Neste 

sentido, considerou-se que seria oportuno realizar um seminário com um duplo propósito: por um 

lado, partilhar conhecimento e contatos entre a comunidade académica que usa ARS, por outro lado, 

chamar a atenção para a relevância da ARS, estimulando o seu uso pelas diversas disciplinas, desde a 

sociologia à história, passando pela ciência política. Deste modo, na tarde de 28 de Novembro de 

2022, na sala 2 do ICS-ULisboa ou online, contamos com a sua presença. 



Programa 

 

Boas vindas  - 14h-14.10h 

Daiane Rossi, Fiocruz 

Raquel Rego, ICS-ULisboa 

 

Moderação: Raquel Rego, ICS-ULisboa 

 

Sessão 1  - 14.10h-15h – Balanço da ARS em Portugal e no Brasil 

• Marta Varanda, CSG/SOCIUS-ISEG-ULisboa  

A experiência da Escola Luso-Brasileira de Análise de Redes Sociais 

• Tiago Gil, IH-Universidade de Brasília  

Redes, densidades e algoritmos: Algumas considerações sobre os usos das ARS no Brasil 

 

Sessão 2 – 15h-16.15h – Usos atuais de ARS nas ciências sociais e humanas 

• Pellegrino Cammino, ICS-ULisboa  

Explorar dados com ARS: As redes de expertise dos decisores políticos 

• Bia Carneiro, CES–FE-Universidade de Coimbra 

Mapeamento de narrativas digitais: Percepções sobre segurança climática entre atores políticos 

• Ivo Veiga, FCSH-Universidade Nova de Lisboa 

Entre o campo político e a construção dos saberes: Um percurso na ARS 

• Daiane Rossi, Fiocruz 

Análise de redes sociais para pensar sobre História das Mulheres nas Ciências 

• Elisa Klüger, Aix-Marseille Université  

Propriedades sociais nas análises de redes 

 

Debate  - 16.15h-17h 

 

Sessão 3 – 17h-17.15h - Comentário final 

• Eric Brasil, Univ. Integração Inter. Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)  

 


