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Resumo 

Nesta sessão vou apresentar uma metodologia de estudo das estruturas sociais na Época 
Moderna baseada na análise de redes interpessoais. Explicarei o processo de 
reconstituição da rede e o tipo de metodologias e ferramentas utilizadas. Com base nos 
resultados obtidos para algumas comunidades, veremos como esta abordagem traz novas 
perspectivas analíticas ao mesmo tempo que coloca novos problemas. 

A análise de redes é há muito utilizada em análise social. Baseia-se na ideia geral que a 
posição social dos indivíduos se pode compreender melhor pelas relações que 
estabelecem com outros indivíduos do que por atributos individuais como a riqueza 
tributável, o valor da propriedade que possuem, títulos ou outros índices de prestígio. 
Com base nestes princípios desenvolveu-se a Social Network Analysis, uma disciplina 
com métodos, conceitos e ferramentas analíticas específicas. Recentemente, a 
emergência da Internet e de novos tipos de comunidades espontâneas atraiu novos tipos 
de pesquisa sobre as características das redes de interpessoais e o modo como emergem 
e se auto-organizam. 

O tipo de rede mais analisado é sem dúvida a do parentesco, mas trata-se de um domínio 
com características muito particulares e que normalmente não é pensado como “rede”. A 
novidade da perspectiva aqui introduzida consiste em utilizar o parentesco espiritual, a 
relação contraída no baptismo entre padrinhos e a criança baptizada, como base para 
uma aplicação das técnicas de análise de redes. Parte-se do princípio, que pode ser 
demonstrável empiricamente, que as pessoas escolhem os padrinhos e madrinhas dos 
filhos tendo em consideração a sua percepção da posição social das pessoas envolvidas: 
na realidade só se escolhe para padrinho ou madrinha alguém que se considera de 
posição social semelhante ou superior.  

Utilizando métodos e ferramentas importadas da Social Network Analysis é possível obter 
uma imagem geral da estrutura social analisando estas redes de parentesco social. O 
resultado é surpreendente ao demonstrar que, para a Época Moderna, a análise de redes 
aplicado aos baptismos fornece uma descrição extremamente expressiva da estrutura 
social, permitindo contextualizar muitas outras problemáticas e fontes.  
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