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Apuntamentos REDES SOCIAIS HUMANAS 

 

Premisas e definicións: 

As redes sociais comprenden sempre tres premisas básicas: 

1.- unha rede implica a presenza mínima de dous elementos, sexan persoas ou 
obxetos, para permitir que circulen bens materiais ou inmateriais, ou intelectuais. 
Será tan grande como o traballo que se emprenda. 

2.- Hai varios tipos de rede: familiares, semánticas, de aprendizaxe, neuronais, 
cibernéticas, persoais, colaborativas. 

3.- A maioría das redes básanse na Teoría de Grafos para a súa representación 
gráfica. Para significar actores desde o social utilízase vértices ou nós que se 
enlazan ao través de arcos ou aristas, liñas que diferencian accións. Hai una grande 
diversidade de topografías ou formas lóxicas en que se pode estruturar unha rede. 

Entre as súas múltiples definicións podemos decir que unha Rede é un conxunto 
de persoas relacionadas cunha determinada actividade. 

As Redes, por outra definición, son un conxunto de relacións representadas por 
liñas ou lazos, entre unha serie definida de elementos ou nós que permiten a 
análise dun fenómeno (Molina, 1951). 

As redes, tamén, son unha estrutura sistémica e dinámica que involucra a un 
conxunto de persoas e obxetos organizados para un determinado obxectivo, que se 
enlazan mediante unha serie de regras e procedementos. Permiten o intercambio 
de información ao través de diversas canles, e a súa representación gráfica 
proporciona unha visualización de como se articulan ou relacionan, mediante 
aristas ou arcos, os seus elementos,  nomeados coma vértices, nós ou actores 
sociais. 

Para Carlos Lozares (1995) as redes sociais son un conxunto definido de actores-
individuos, grupos, organizacións, comunidades, sociedades globais, etc... que 
están vinculadas unhas a outras ao través dunha ou un conxunto de relacións 
sociais. 

Para Elina Nora Dabas (1993) as redes sociais non son un obxectivo en si mesmo, 
senon unha metodoloxía para a acción. 

 

A Teoría de Grafos e a evolución da visualización das RSH. 

Con respecto á Teoría de Grafos dicir que nace a partires do problema matemático 
das sete pontes de Könisgberg, resolto por Leonhard Euler no 1736. Distinguíase 
na súa visualización por tres elementos: a figura (grafo), os vértices (puntos) e as 
liñas (aristas).  

Após esta teoria orixinal foi recuperada nos anos 30 do pasado século por Jacob 
Leví Moreno para construir os seus sociogramas, que deron lugar á sociometría. Os 
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sociogramas son análises e modelizacións de redes sociais e proporcionan 
conceptos e teoremas para argumentar moitos indicadores que se empregan para 
a resolución de problemas de relación social. A Moreno se lle considera o creador 
das redes sociais.  

Tras Moreno, McCulloch e Pitts (1943) desenvolveron as redes neuronais e 
Norbert Wiener, tamén nos 40, as redes cibernéticas.  

Claude Flament (1977) redefiniu as redes de comunicación, na relación entre as 
persoas e os espazos. Determinou a rapidez, a concisión e a exactitude na 
comunicación e súa influencia nas relacións en grupos familiares (no campo da 
construción de vivendas).  

Ed Tufte, (1983), desenvolveu os principios de visualización da información 
colaborativa, mentres que Carlos Sluzki (2000) traballou desde a terapia as redes 
familares e persoais.  Sluzki mediu como as nosas redes sociais afectan a nosa 
sáude. Como as redes baixo presión acostuman xerar unha linguaxe liberadora. 
Aplicouse aos estudos de relación en casos de matrimonio-divorcio, nos estudos 
sobre migración, enfermedades ou envellecemento, utilizando a terapia en rede. 

As características estruturais da proposta de Sluzki serían: a) tamaño, que é o 
número de persoas que integran a rede, sendo as redes de tipo medio as máis 
eficaces, mentres que as grandes tenden á inación e as pequenas á sobrecarga 
emocional; b) densidade, que se refire á conexión maior ou menor entre os 
membros; c) composición ou distribución, que establece onde se atopa 
determinada proporción dos integrantes da rede á hora dun desenvolvemento 
gráfico; d) dispersión, distancia entre os integrantes, que afecta á velocidade de 
resposta en casos de crise; e) homoxeneidade/heteroxeneidade, que atende a 
parámetros de densidade sociométricos (sexo, idade, cultura, nivel 
socioeconómico); f) atributos de vínculos específicos (intensidade, compromiso  e 
amabilidade nas relacións), e g) tipo de funcións, (compaña social, apoio 
emocional, guía cognitiva, regulación social, axuda material, de acceso, novos 
contactos). 

Herdeiro da Psicoloxía Social, Sluzki aporta a Análise de redes unha visualización 
das relacións basadas nos Informantes que se atopan no Centro e no arredor de 
círculos concéntricos, con intimidade e intensidade decrecente. Tamén representa 
aquelas redes nas que o Informante é membro periférico (redes supraindividuais, 
con conexións entre si: mesma igrexa, membros dun clube, alumnos dunha aula). 
As redes enlázanse polos seus membros e isto ten unha incidencia sobre os 
contidos que circulan na rede, e no xeito de circular. Posteriormente este tipo de 
redes foron empregadas en medicións para explicar fenómenos sociolóxicos, 
políticos ou económicos. 

Na primeira década do milenio, Ulrich Brandes (2005) desenvolve a visualización 
efectiva que implica filtrar, transformar e procesar a colección de actores, lazos e 
atributos nun mapa apropiado, creando imaxes correspondentes. Brandes calculou 
a centralidade e o estatus ou prestixio e o espazo gráfico dos actores sociais 
involucrados (nós ou vértices). 
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Desde a Teoría de Grafos, a rede social é unha estrutura que pode representarse en 
formas topolóxicas diferentes, e na que os nós representan a individuos ou actores 
sociais, na que as súas accións son representadas mediante liñas ou aristas. 

O actor é descrito desde unha perspectiva individualista e non inclue,  a meirande 
parte das veces, os contextos sociais nos que dito actor está inmerso. Nestas 
representacións non se estudan, moitas veces, as relacións do axente coa estrutura 
social. 

Hai dúas visións da rede social desde estas Teorías: a) a visión atomista, 
descontextualizada e atributiva, xa descrita denantes, e b) a visión relacional ou 
reticular, estruturalista. Nesta segunda visión o actor é considerado a partires da 
relación con outros integrantes da rede nun contexto determinado. As variables da 
análise son as relacións, e non destacan tanto os atributos, que non se consideran 
tan importantes para as análises. Neste tipo de visión abundan os traballos de José 
Luís Molina, Steve Borgetti ou Elizabeth Boot, que tenden a relacionar ditas 
modelizacións coas relacións interpersonais, vinculando redes micro con redes 
macro, é dicir, cuestións locais encadradas en sistemas sociais a grande escada. 

Outras anteriores aportacións de importancia sobre a visualización das relacións 
son as de Forni e Nardone, a partires do modelo de cohesión de Coleman, respecto 
do grao de cercanía (closure) nas redes familiares. A importancia dos vínculos 
febles ou contactos (integrantes indirectos) nas redes persoais (Granovetter, 
2000). O concepto de centralidade de Bavelas (1951) sobre o liderazgo e a 
satisfacción persoal dos integrantes da relación (e a consecuente ubicación da 
posición no modelo de rede visible). O control, independencia e actividade 
estratéxica  nas relacións enunciado por Freeman (2000). 

Xa que logo, o desenvolvemento da historia conceptual da RSH nace na sociometría 
de Moreno (1951), pasando pola Escola de Manchester (do 1954 ao 72), polo 
anovamento da Teoría de Grafos de Haray, nos sesenta, pola súa aplicación na 
socioloxía norteamericana nos setenta até chegar ao seu uso interdisciplinar a 
partires do ano 2000. 

Topoloxías das redes. 

Segundo a compilación realizada por Baran, hai varias topoloxías para modelizar e 
visibilizar as RSH: en anel, en árbore, en conexións, en estrela ou en bus. De Ugarte, 
sen embargo, as reduce a tres: centralizada, descentralizada e distribuida. Na 
primeira, todo pasa polo centro; na segunda, hai varios nós centrais que se 
interconectan, na terceira, non existen nós centrais nin periféricos xa que hai 
conexión en todos os actores. Neste caso a información e a comunicación confluen 
por toda a rede e a caida dun nó non xera desconexión algunha da rede. 

Tipos de Redes. 

Redes neuronais (RNA).- desenvolvidas por McCulloch e Pitts (1943), atende ás 
relacións entre a actividade neuronal humana e a lóxica simbólica que se produce 
polas sinapses. 
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Redes cibernéticas.- Desenvolvidas no 1948 por Norbert Wiener (1998) atenden 
ás similtudes entre as relacións humanas e o desenvolvemento das máquinas, na 
construción das máquinas  e procesos funcionais que respondan ao home. 

Redes semánticas.- Unha rede semántica obedece a unha relación entre conceptos, 
sendo o concepto o nó e as relacións as aristas. As relacións non simétricas 
represéntanse por frechas. Entroutros foron desenvolvidas por Quillian (1968). 

Redes persoais.- Poden desenvolver dous itinerarios posibles na súa 
representación: a) sociocéntricas (conexións entre os actores dun grupo 
determinado) e b) egocéntricas (o eixo central é o individuo que establece lazos ou 
vínculos fortes ou febles). As redes persoais soen ser estudadas como egocéntricas, 
é dicir, o seu estudo conduce a resolver as relacións que establece un individuo cos 
integrantes do seu entorno social. 

Nas redes persoais, a persoa, a familia ou o grupo sitúanse porriba do lugar 
(situación). O EGO é o nó a partires do que se construe unha rede de informantes 
principais, mentres que os ALTER son nós ou persoas relacionadas con EGO, que 
tamén son fontes de información. 

A idea central da redes persoais é que os individuos posuen un núcleo forte de 
persoas coas que manteñen un vínculo frecuente e con quenes abastécense de 
información, recursos e ata  o soporte emocional que precisan. Xunto aos lazos 
fortes (vínculos) existen outras relacións máis febles, especializadas, que se 
desenvolven ao través dos coñecidos, ALTER B, que tamén fan parte das relacións 
do individuo. 

Molina, Muñóz e Domènech propoñen novas medicións da centralidade nas redes 
sociais  persoais apostando por tres medidas da mesma: a) degree ou rango ( lazos 
directos de EGO con outros nós); b) closeness ou cercanía (mide a distancia de 
cada nó co resto) e c) betweness ou grao de intermediación ou frecuencia (que 
indica o número de veces que é necesario pasar por cada nó para poder conectar a 
outros dous. Wasserman e Faust (1994) propoñen unha cuarta medida que eles 
chaman o Poder de Bonacich, e que permite medir simultáneamente o rango e o 
grao de intermediación. 

As redes persoais permiten avanzar na comprensión de fenómenos sociais de 
rango intermedio, aqueles nos que están presente de forma simultánea 
interaccións individuais, institucións e estruturas sociais que poidan ser 
observadas de forma empírica. Visualmente os EGO son grafados coma triángulos, 
os ALTER coma círculos. Os nós en negro representan aos ALTER B que se 
convirtan en informantes. 

Hai estudos sobre a identidade, discursos étnicos, de redes de apoio a inmigrantes, 
desenvolvemento comunitario, saúde, capital social ou de networking social en 
redes virtuais que utilizan modelos de redes persoais para obter resultados. 

Redes familiares.- toman á familia como unidade central da análise social. A familia 
é a organización básica dos actores sociais e do ordeamento da produción: o 
traballo, o mercado, a constitución política e a orde social. A centralidade destas 
redes atópase no individuo inxerto no grupo familiar e desde o grupo familiar, para 
intercambiar bens e servizos. Estúdase estas redes desde a perspectiva custe-
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beneficio das relacións. Algúns destes estudos parten da reconstrución histórica 
das accións que se emprenden nun contexto social dado, para identificar os 
membros relevantes da rede e as súas xerarquías. Inclúese tamén a reflexión sobre 
as estruturas sociais do momento, do presente, onde se observan as estratexias 
persoais e familiares, como se relacionan os individuos e cales son os enlaces que 
estableceron para adquirir o seu poder social, económico e político. 

As redes familiares indican que as relacións sociais son de diferente natureza que 
as relacións persoais. As atribucións individuais representan as grandes forzas que 
moldean as relacións, cousa que reflíctese nidiamente nas obrigas familiares. É 
posible atopar conexións diversas en cada un dos nós dos suxeitos nestas redes 
que mobilizan intereses ou ben afectividades. Na vida cotiá os vínculos persoais 
conteñen trazos que proveñen dos contextos sociais nos que estes vínculos se 
enmarcan. 

Redes de aprendizaxe e aprendizaxe en rede. 

 As redes de aprendizaxe son comunidades ou grupos de persoas (estudantes, 
traballadores, docentes) que se relacionan co propósito de construir coñecemento 
e desenvolver habilidades a partires da súa interacción recíproca: aprender é a 
meta compartida (interacción e responsabilidades compartidas). Doutra parte,  o 
aprendizaxe en rede refirese ás mediacións tecnolóxicas xurdidas ao través de 
internet e que se desenvolveron a partires do Foro de San José (CR, 2007) para 
incentivar a colaboración entre persoas, sectores, comunidades e países respecto 
da aprendizaxe nas redes. 

Para John Connell (2007) o coñecemento aprendido en rede mediado con calquera 
programa tecnolóxico créase, desenvólvese, é percibido e reflexionado cando os 
aprendices participan de maneira activa para construir o seu propio coñecemento. 
A aprendizaxe en rede demanda metas e obxectivos específicos, contidos acordes 
coas temáticas, autodisciplina e responsabilidade colectiva dos integrantes dese 
grupo ou comunidade para acadar metas comúns. Require un intercambio 
permanente non só de información ou mensaxes, senon de aportacións 
significativas que favorezan o pensamento crítico, a autoavaliación e a 
coavaliación, a fin de potenciar a aprendizaxe compartida e a intervención de 
facilitadores que inicien o diálogo. Para C. Suárez teñen que procurar calidade nas 
interaccións entre axentes, ao través da consecución periódica de fitos. 
Normalmente atópanse con problemas de acceso ou de desenvolvemento local. 

Redes de colaboración ou de cooperación. 

Non hai un consenso sobre este tipo de redes e a súa estratexia, dependen dunha 
determinada e, á vez, heteroxénea forma de traballo e de dinámica de acción. As 
interaccións que se establecen non só caracterizan á rede ou describen a súa 
topoloxía, senon que veñen determinadas polo logro dos seus obxectivos e o 
alcance das metas acadadas. Os procesos de cooperación e de colaboración poden 
ser logrados sen apoios técnicos (tecnolóxicos). Responden quizabes a paradigmas 
construtivistas, onde o suxeito é activo.  

Para Piaget (desde o construtivismo sociocultural), na cooperación o ser humano, 
é un suxeito activo que aprende na súa interacción co obxeto, e a partires da 
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incorporación de información nova e que estrutura cognitivamente mediante 
procesos de asimilación e acomodación. É dicir, implica que o suxeito experimenta 
unha reestruturación cognitiva, e logo de utilización da nova información.  Trátase 
dunha interacción transformadora sobre a realidade. 

Na cooperación o proceso é intencional e trabállase a partires de obxectivos e 
metas definidas claramente. A responsabilidade individual utilízase nunha 
primeira instancia, para logo compartir resultados con todos os integrantes. 

Para Vygotsky, o suxeito establece unha relación dialéctica co obxeto, na 
colaboración. Non pode estar desligado do desenvolvemento humano e do seu 
entorno sociocultural, nun tempo concreto. O deseño de estratexias e actividades 
responde na colaboración a un esquema horizontal. 

Na colaboración considéranse as experiencias persoais á hora da contribución 
persoal e existe unha responsabilidade compartida no desenvolvemento de 
habilidades e competencias dos demais membros da rede. Responde ao diálogo e á 
negociación. 

Panitz establece distincións entre a cooperación e a colaboración, entendendo que 
a primeira refírese a un deseño para lograr un produto que traballan persoas nun 
grupo, mentres que colaboración implica unha interacción e un estilo de vida onde 
os individuos son responsables das súas accións. 
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