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ANÁLISE DE REDES SOCIAIS DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA 

A UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECÉM-CRIADA 

 

RESUMO 

 

No Brasil, as universidades públicas concentram a maior parte da produção científica, 

e são um grande foco das políticas nacionais de ciência e tecnologia. Compreender como tais 

instituições produzem e compartilham conhecimento, torna-se um diferencial estratégico. A 

interação entre indivíduos e grupos de pesquisa é uma rica fonte de informações sobre os 

mecanismos da geração de capital social científico e, nesse contexto, a Análise de Redes 

Sociais (ARS) permite a identificação das oportunidades que a rede formada pelos grupos de 

pesquisadores pode oferecer para o desenvolvimento científico. O  objetivo  deste  estudo  é 

utilizar  as  ferramentas  de  ARS  para  mapear  a  rede  de  colaboração  científica  de  uma  

universidade  federal  recém-criada  (2014),  permitindo  avaliar  o  nível  de  integração  entre  

docentes  e,  assim,  indicar  e  possibilitar  traçar  estratégias.  Para  tal  fim,  foi  elaborada  

uma  base de dados e sua respectiva interface de consulta via web (link: 

http://u409754583.hostingerapp.com/redecomp/index.php), baseada na coleta de informações 

dos currículos Lattes dos docentes, disponibilizados na plataforma do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A seguir, foi descrito o estudo de caso 

em um artigo que analisa os resultados gerados por essa base de dados, apresentando as 

informações referentes à produção científica e interação de publicação entre os pesquisadores. 

Este estudo conclui que há um evidente distanciamento entre os pesquisadores recém 

ingressos na universidade, com um baixo grau de coesão das relações, indicando a premente 

necessidade de ações para integração da equipe e a obtenção de resultados palpáveis em 

pesquisa. Para o processamento das referências de currículos coletadas da base Lattes foi 

utilizado o software livre ScriptLattes, e para a visualização dos dados em formato gráfico e 

aplicação de métricas, utilizou-se o software livre Gephi. Para revisão bibliográfica do tema 

foram consultadas as bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Portal de 

Periódicos CAPES e Google Acadêmico. Da análise dos resultados com a ajuda do banco de 

dados criado, foi observada uma rede de colaboração científica para uma universidade recém-

criada como tal é esperada, com alguns expoentes produtivos, porém essa rede de colaboração 

entre pesquisadores necessita de mais conexões e adensamento entre eles.  

 

Palavras-chave: Cocitação. Co-autoria. Produção Científica. Pesquisadores. Mapeamento de 

Competências. Gephi. Currículo Lattes.  



 

ANALYSIS OF APPLIED SCIENTIFIC COLLABORATION SOCIAL NETWORKS 

A NEWLY CREATED HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 

ABSTRACT  

 

In Brazil, as public universities concentrate most of scientific production, they are a major 

focus of national science and technology policies. Understanding how these institutions 

produce and share knowledge becomes a strategic differentiator. An interaction between 

groups and research groups is a rich source of information about the mechanisms of scientific 

social capital generation and, in this context, a Social Network Analysis (ARS) allows the 

identification of opportunities that can be retrieved by groups of researchers for scientific 

development. The  aim  of  this  study  is  to  use  the  ARS  tools  to  map  a  scientific  

collaboration  network  of  a  newly  created  federal  university  (2014),  to  apply  the  level  

of  integration  between  professors  and  thus  indicate  and  enable  the  tracking  of  

activities. To  this  end,  a  database  and  its  specific  web-based  query  interface  (link:  

http://u409754583.hostingerapp.com/redecomp/index.php) were compiled for collection of 

Lattes curriculum vitae from the documents made available on the platform of the National 

Council for Scientific and Technological Development (CNPq). Next, the case study was 

described in an article that analyzes the results generated by this database, displays the 

information related to scientific production and publication interaction among researchers. 

This study concluded that there is a clear gap between newcomers at the university, with a 

low level of cohesion in relationships, indicating the main action needs for team integration 

and tangible results in research. To process the currency references collected from the Lattes 

database, the free software ScriptLattes was used, and for the answers of the data in graphical 

format and application of metrics, used in the free software Gephi. For the bibliographic 

review of the theme, the databases of the Online Scientific Electronic Library (SCIELO), 

CAPES Journal Portal and Google Scholar were consulted. Analyzing the results with the 

help of the created database, a scientific collaboration network was observed for a newly 

created university, as expected, with some products exposed, but this collaboration network 

between researchers used more connections and densification between them. 

 

Keywords: Cocitation. Co-authorship. Scientific production. Researchers. Competency 

Mapping. Gephi. Lattes Curriculum.  
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APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Introdução 

 

A tecnologia da informação alterou definitivamente a dinâmica da produção científica 

(CASTELLS, 1999a, 1999b, 2000, 2005), fazendo com que as redes de colaboradores 

mudassem o foco para um nível global. A Internet permitiu interligar as universidades, para 

que as pesquisas e os trabalhos acadêmicos fossem compartilhados em um ambiente de 

contribuição mútua, assumindo uma dimensão nunca imaginada.  

Nesse contexto, o conhecimento passou a ser a matéria-prima, e as sociedades são 

medidas pelas diferenças de conhecimento acumulado (CASTELLS, 1999a, 1999b, 2000, 

2005). Compreender como uma instituição de ensino produz e compartilha o conhecimento, 

torna-se um importante diferencial estratégico, e a análise de redes sociais (ARS), através de 

suas ferramentas, pode ter papel essencial para a identificação das potencialidades que grupos 

de pesquisadores oferecem para o desenvolvimento científico e a gestão de competências. 

Ao se observar o comportamento desses grupos de pesquisa, constata-se equipes 

altamente produtivas e integradas, mas também grupos resistentes a novas configurações e 

formatos. Alguns grupos se tornaram tão numerosos e dispersos geograficamente, que 

naturalmente tendem à formação de subgrupos. Com o objetivo de otimizar essas relações, 

tornando-as mais producentes, a integração científica vem sendo cada vez mais analisada e 

metrificada, seja ao nível de instituição, região ou país.  

Relevantes ferramentas de ARS têm sido desenvolvidas, permitindo apoiar o estudo 

das relações entre pesquisadores, através da geração de informação consistente ao 

mapeamento de competências. O objetivo deste estudo é o de levantar a rede de colaboração 

científica de uma universidade federal recém-formada, a Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB), permitindo avaliar o nível de integração entre seus docentes, a fim de traçar 

estratégias. Para tal finalidade, foi elaborada uma base de dados com consulta via web, a 

partir coleta de informações dos currículos Lattes dos docentes, disponibilizados na 

plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A 

seguir, foi redigido um artigo, em que é descrito o processo que deu origem à essa base de 

dados. Este artigo relata um estudo de caso, onde são detalhadas as etapas de coleta e 

processamento das informações referentes à produção científica dos pesquisadores. A partir 

dos dados obtidos, buscou-se identificar e valorar as relações estabelecidas, apontando 

personagens estratégicos, identificando pontos de tensão e de coesão nas relações, gerando 
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informações que auxiliem nas tomadas de decisão para o mapeamento de competências, por 

intermédio de gráficos e métricas, construindo assim uma importante ferramenta de apoio à 

gestão universitária. 

 O tema deste estudo está relacionado ao ambiente de inovação da instituição 

pesquisada, através da implantação de uma ferramenta nova para uma análise também inédita, 

e tem potencial para exercer impacto direto e contínuo nas suas atividades de gestão 

acadêmica. Optou-se pela submissão de um artigo em revista classificada, como QUALIS-B3 

na área de administração, cujo título do trabalho é “Análise de Redes Sociais de Colaboração 

Científica Aplicada à uma Instituição de Ensino Superior Recém-criada”, descrevendo todo o 

processo desde a geração da base de dados, até o processamento e avaliação do ambiente 

universitário, baseado nas métricas levantadas. 

 

Justificativa 

 

O mapeamento da produção científica é uma informação de alto valor agregado, mas 

tem sido pouco explorado, as ferramentas já estão disponíveis, mas ainda pouco utilizadas. É 

de suma importância para uma universidade poder metrificar de maneira eficaz o nível de 

integração e de produção intelectual de seus docentes, destacando pessoas chave e pontos de 

tensão e de coesão nas relações.  Tais informações permitirão apoiar tomadas de decisão e 

alocação de recursos, além de medir os resultados dos investimentos em pesquisa e inovação. 

Por tratar-se de primeira abordagem dessa técnica no ambiente em questão, espera-se 

ainda levantar questões importantes relacionadas ao tema e fomentar a elaboração de novos 

trabalhos e ações correlatas. 

 

Objetivos  

 

O objetivo geral deste trabalho é o de mapear a rede de colaboração científica de uma 

universidade federal recém-criada, com cinco anos de existência, permitindo avaliar o nível 

de integração entre docentes e permitindo traçar estratégias de gestão. 

Quanto aos objetivos específicos, evidenciar os mecanismos e métricas para 

identificação da integração ou afastamento entre pesquisadores, de tal forma que permita 

propor ações para melhoria da geração de conhecimento científico e gestão do capital social e 

humano. 
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Metodologia 

 

 A metodologia utilizada nesta pesquisa obedeceu a uma sequência lógica de 

duas etapas: a primeira consistiu na geração de uma base de dados direcionada ao ambiente 

universitário em questão, e a segunda parte do trabalho foi a elaboração de um artigo que 

analisa as métricas das relações evidenciadas entre os pesquisadores, para permitir propor 

ações corretivas e ou evolutivas. 

A partir da recuperação na base Lattes disponível na Internet, dos 296 currículos de 

docentes da UFSB, os dados obtidos foram processados através do software ScriptLattes 

(MENA-CHALCO & CESAR-JR., 2013), armazenados e disponibilizados em um banco de 

dados MySql para consultas, através de página da Internet desenvolvida para esse fim. Essa 

base de dados permitiu, por meio das ferramentas de ARS, metrificar e analisar as relações 

entre pesquisadores da universidade, com a finalidade de mapear sua rede colaborativa. A 

metodologia está descrita com maiores detalhes no manuscrito que compõe esse trabalho.  
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CAPÍTULO 1 

 

ELABORAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA 

ENTRE PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo foi gerar uma base de dados referente às relações estabelecidas 

entre pesquisadores de uma universidade pública recém-criada, disponibilizando informações 

consistentes que permitam delinear estratégias de investimentos em pesquisa e apoiar a gestão 

por competências. Para a coleta de dados, foi utilizada a base de currículos Lattes do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no período de 21 a 

31 de novembro de 2018. Para o processamento das referências de currículos de docentes 

baixados da base Lattes foi utilizado o software livre ScriptLattes, e para a visualização dos 

dados em formato gráfico e aplicação de métricas, utilizou-se o software livre Gephi. Por fim, 

a base de dados gerada foi disponibilizada para consulta através de uma página web elaborada 

com este fim, e posteriormente vinculada à instituição à que se refere. A análise das 

informações constantes nessa base de dados permitiu identificar as relações de colaboração 

estabelecidas entre os pesquisadores, com a valoração das mesmas por intermédio das 

métricas, construindo assim uma importante ferramenta de apoio à gestão universitária. 

 

Palavras-chave: Cocitação. Co-autoria. Produção Científica. Pesquisadores. Mapeamento de 

Competências.  
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1.1 Introdução 

 

Por ser uma instituição de ensino relativamente nova, a Universidade Federal do Sul 

da Bahia (UFSB) é um campo fértil para inovar. Ciente dessa oportunidade, seus fundadores 

valeram-se dos melhores recursos tecnológicos disponíveis no país, implementando novas 

abordagens e estratégias de ensino, tais como formação multidisciplinar, salas de aula 

interativas, educação à distância, gestão participativa, dentre outras técnicas e políticas 

embasadas em teorias educacionais avançadas (UFSB, 2014; UFSB, 2015). 

Nessa perspectiva de  modernidade, recursos têm sido investidos por parte do governo, 

tanto em infraestrutura física, quanto na formação dos docentes selecionados, viabilizando a 

realização de simpósios, congressos, oficinas, participação em grupos de pesquisa, 

intercâmbios nacionais e internacionais, dentre outras atividades relevantes. Diante disso, se 

fazem necessários mecanismos para metrificação dos resultados obtidos em função dos 

investimentos realizados e, nesse contexto, as ferramentas da análise de redes sociais (ARS) 

podem exercer um importante papel, revelando novos aspectos da integração entre os grupos 

existentes no contexto universitário, e a relevância com que cada ator sobressai na interação 

da rede. 

Visando dar suporte a tal objetivo, este trabalho se propõe a descrever o processo 

utilizado para a elaboração de uma base de dados dos pesquisadores da UFSB, a partir de 

informações obtidas dos currículos dos docentes, cadastrados previamente na plataforma 

Lattes do CNPq. Esta base de dados será o repositório que fornecerá as informações 

necessárias aos cálculos e análises da rede universitária em foco. 

Uma base de dados tem por finalidade a prestação de informações atuais, de acordo 

com o demandante, sendo que os dados devem ser precisos e confiáveis (ALBRECHT, 

OHIRA, 2000). Para manter tal coerência, se deve seguir certos critérios na obtenção das 

informações que comporão a base, obedecendo a políticas, padrões e estratégias, além de 

dispor de mecanismos eficientes e claros de recuperação (CHAGAS, 1988). 

A armazenagem de dados em um sistema computacional pode se dar de duas formas: 

através de arquivos de dados estáticos, ou por intermédio de banco de dados (COSTA, 2011). 

Esta última abordagem, por sua vez, apresenta diversas vantagens, como controle centralizado 

de dados, controle de redundância de informação, redução do espaço de armazenagem, 

eliminação de inconsistências, garantia de integridade das informações, acesso padronizado e 

facilitado aos dados, independência dos dados do tipo de sistema operacional ou aplicativo 

utilizado (COSTA, 2011). 
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1.2 Justificativa 

 

Essa base de dados servirá como fonte de consulta para que, através das ferramentas 

da ARS, possam ser feitas análises de dados consolidados referentes aos grupos de pesquisa 

da universidade. Estas análises tem potencial de fundamentar a elaboração de relatórios para 

tomadas de decisão em relação a tais grupos de pesquisa, tornar público o resultado dos 

investimentos, além de fornecer subsídios para o mapeamento de competências. 

O mapeamento da produção científica é uma informação de alto valor agregado, mas 

tem sido pouco explorado, as ferramentas já estão disponíveis, mas ainda pouco conhecidas. 

Para uma universidade em crescimento, é estratégico dispor de uma tecnologia eficaz para 

metrificar o nível de integração e de produção intelectual de seus docentes e para mapear 

competências, permitindo uma melhor alocação de recursos, além de medir os resultados de 

seus investimentos em pesquisa e inovação. 

 

1.3 Objetivos 

  

O objetivo geral deste trabalho é o de descrever o processo utilizado para a elaboração 

de uma base de dados dos pesquisadores da UFSB, a partir de informações obtidas dos 

currículos dos docentes, cadastrados previamente na plataforma Lattes do CNPq. 

 

1.4 Metodologia 

 

A base de dados foi elaborada a partir das informações constantes em currículos Lattes 

dos 296 docentes da UFSB. A plataforma Lattes consiste de um cadastro unificado de 

pesquisadores atuantes no Brasil, sendo disponibilizada no site do CNPq (BRITO, 2016). 

Após os currículos já terem sido baixados, foram processados pelo software ScriptLattes, a 

fim de estabelecer as ligações entre pesquisadores, atribuindo pesos e excluindo ligações 

redundantes. Tal massa de dados, já processada, mas não analisada, foi exportada para uma 

base de dados em formato MySQL, ficando disponibilizada para consulta através de uma 

página web, a ser referenciada para divulgação no portal da UFSB. O MySQL é o SGBD 

compatível com o ambiente de servidores de dados da universidade, sendo baseado no modelo 

relacional e utilizando a linguagem SQL (MYSQL, 2012). Além de sua facilidade de uso, 

abarca uma das tecnologias mais modernas e confiáveis da atualidade (MYSQL, 2012). Até se 
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chegar ao ponto da consulta disponibilizada via web, foram necessárias as seguintes etapas, 

que descrevemos a seguir: 

 

1.4.1. Obtenção da Lista de Docentes 

 

Estas informações foram disponibilizadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) 

da UFSB, e corresponde ao número total de docentes atuantes em dezembro de 2018, 

totalizando 296 doutores. 

 

1.4.2. Obtenção dos Currículos dos Docentes 

 

 Baseadas na lista de docentes fornecida pela UFSB, foram realizadas pesquisas 

junto à plataforma Lattes do CNPq, tendo sido baixados um a um, todos os currículos Lattes 

dos docentes da universidade, em formato HTML (Hypertext Markup Language ou 

Linguagem de Marcação de Hipertexto). Embora o CNPq divulgue a existência de uma 

ferramenta denominada Extrator Lattes, a UFSB demandou oficialmente a disponibilização da 

mesma, não obtendo o extrator até a elaboração deste trabalho. Tal fato, além de tornar o 

levantamento das informações mais trabalhoso, dificulta a automatização da obtenção 

atualizada das informações constantes nos currículos Lattes, o que deverá ser sanado tão logo 

se resolva esta pendência. 

 Visando a próxima etapa, de processamento dos currículos, foi necessário o 

agrupamento de todos os currículos em uma pasta única, e retirada a extensão dos nomes de 

todos os arquivos correspondentes a cada currículo. 

 

1.4.3. Processamento dos Dados 

 

 Uma vez com os currículos, utilizou-se a ferramenta ScriptLattes, para 

processamento dos dados correspondentes a cada item relevante informado na grade 

curricular Lattes. O ScriptLattes é um software livre, cuja primeira versão data de 2005, 

projetado por dois pesquisadores para processar informações concernentes à produção 

científica de seus docentes. Dentre os dados que disponibiliza, está a geração de relatórios de 

pesquisa, mapas georreferenciados e redes (FAPESP, 2011). 

 O software foi concebido para ser executado sob o sistema Operacional GNU Linux, 

sendo que na última versão está elaborada na linguagem Python. Dessa forma, para execução 
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do ScriptLattes, foi necessária a instalação do sistema operacional Linux, na versão 

UNBUTU, através do recurso de máquina virtual para sua execução através do ambiente 

Windows. Uma vez instalado o Linux, foi necessária também a instalação da linguagem 

Python no Linux, pois é a linguagem em que o ScriptLattes está codificado. Por fim, 

procedeu-se ao download do ScriptLattes, disponibilizado no site de seus criadores: 

http://scriptlattes.sourceforge.net/ . 

 

1.4.4. Refinamento dos Resultados 

 

Embora o ScriptLattes disponibilize diversas informações concernentes à potencial 

rede que venha a ser apresentada pelos dados dos currículos, as informações relevantes para a 

base proposta ficam mescladas a outros dados, no arquivo HTML gerado após o 

processamento. Para a obtenção de informação consistente e padronizada, se utilizou os 

recursos de filtragem do Excel e do SQL, através de consultas MySQL. 

 

1.4.5. Elaboração das Tabelas Lógicas 

 

Antes que os dados obtidos possam ser lançados no banco de dados, é necessário que 

se entenda de que forma se dá, logicamente, o agrupamento, relacionamento e consulta a essas 

informações, independentemente da plataforma física em que venha a ser implementada. Para 

tal, utilizou-se a técnica do Modelo de Entidade e Relacionamento (MER), gerando tabelas do 

banco relacional. 

 

1.4.6. Criação do Banco de Dados 

 

Uma vez determinadas as políticas e regras de armazenagem de dados apresentadas no 

MER, procedeu-se à alimentação do banco de dados físico, com base em tais regras. O banco 

de dados escolhido foi o MySQL, uma vez que é o sistema gerenciador de banco de dados 

(SGBD) que a UFSB tem por padrão. 

 

 

 

 

 

http://scriptlattes.sourceforge.net/
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1.4.7. Elaboração de Páginas Web 

 

Para a elaboração das páginas web de apresentação das consultas à base de dados, 

foram utilizadas as linguagens PHP (Hypertext Preprocessor", ou pré-processador de hipertexto) e 

HTML, bem como o recurso Boostrap, de padronização de apresentação de páginas. A 

princípio, este trabalho foi elaborado através de um ambiente de provedor próprio para 

desenvolvimento e, posteriormente, o trabalho, foi migrado para os servidores de Internet e de 

banco de dados da UFSB, para disponibilização pública através de seu portal. 

 

1.5 Resultados e Discussão 

 

Não é tarefa simples analisar a produção científica de uma instituição de ensino, em 

função do número extenso de publicações, e por estas poderem não estar devidamente 

indexadas por ferramentas de busca (LUCAS, 2015). Soma-se a isso, o fato de que pode haver 

diferenças na forma com que tais publicações foram citadas e descritas, gerando dúvidas 

quanto a distinção ou não entre publicações similares (LUCAS, 2015). 

Atendendo ao objetivo de disponibilizar as informações relativas às interações entre 

pesquisadores da UFSB, foi criado um site para consultas através Internet, nomeado de 

Redecomp, que permite a recuperação de dados segundo certos critérios de pesquisa 

predefinidos. A seguir, são apresentadas as telas do site criado para consultas: 

 

Figura 1 – Tela de boas-vindas do site web Redecomp, que disponibiliza informações sobre 

pesquisadores da UFSB. 

 

 
 

Fonte: próprio autor. 
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Ao selecionar a opção “pesquisa”, apresentada na barra de menu horizontal do site, é 

apresentada uma tela contendo um campo para digitação de palavras-chave relacionadas ao 

objetivo da pesquisa, e uma caixa de seleção, para indicar a que se referem as palavras-chave 

digitadas. Dentre as opções, pode-se pesquisar por “autor”, “título”, “revista” ou “ano”. 

 

Figura 2 – Tela apresentando resultado de uma consulta do site web Redecomp, que disponibiliza 

informações sobre pesquisadores da UFSB. 
 

 
 

Fonte: próprio autor. 

 

Ao selecionar a opção “rede”, disponibilizada no menu do site, é apresentada uma tela 

contendo um campo para seleção da modalidade de rede que se deseja visualizar, segundo 

certas métricas pre-calculadas no Gephi. Dentre as opções, estão “sem rótulos”, “com 

rótulos”, “clusters” ou “relevância”. 
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Figura 3 – Tela apresentando resultado de 

uma consulta do site web Redecomp, rede de 
pesquisadores da UFSB – com rótulos. 

 

Figura 4 – Tela apresentando resultado de 

uma consulta do site web Redecomp, rede de 
pesquisadores da UFSB – sem com rótulos. 

  

Fonte: próprio autor. 

 

Fonte: próprio autor. 

Figura 5 – Tela apresentando resultado de 

uma consulta do site web Redecomp, rede de 

pesquisadores da UFSB – clusters. 

 

Figura 6 – Tela apresentando resultado de 

uma consulta do site web Redecomp, rede de 

pesquisadores da UFSB – relevância. 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 
 

Em se tratando de currículos, existe a possibilidade de que alguns, em maior ou menor 

grau, estejam desatualizados, ou contenham alguma inconsistência devido a erros de digitação 
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(KANG et al., 2009). Dessa forma, a comparação entre produções foi feita por aproximação 

entre seus títulos, sendo que duas publicações serão consideradas idênticas se o percentual de 

similaridade entre elas ultrapassar certo valor, (em torno de 80%) (MENA-CHALCO; 

CESAR JUNIOR, 2013). 

Outro fator limitador é a não disponibilização da ferramenta Extrator Lattes, embora 

tenha sido requisitada com antecedência ao órgão que o mantem. Tal ferramenta é útil para 

acesso de forma automática à base Lattes de currículos, evitando-se ter de baixar um a um, na 

plataforma, os currículos dos pesquisadores. 

Ao gerar dados referentes às colaborações ou citações entre pesquisadores, o software 

ScriptLattes não identifica o tipo de relacionamento estabelecido entre os indivíduos, apenas 

atribui pesos, conforme nota do próprio autor do programa (MENA-CHALCO; CESAR 

JUNIOR, 2013). Uma solução para tentar contornar esse problema, seria a elaboração de um 

sistema de anotação semântica que trabalhe de forma automática, o que não é nada trivial, 

envolvendo testes exaustivos e um excelente conhecimento de programação (SANTOS 

NETO, 2009). Entretanto, torna-se cada vez mais essencial a busca desse tipo de solução 

alternativa, em função do crescente aumento da base de dados de currículos Lattes (SANTOS 

NETO, 2009). 

Como a instituição analisada está fase de consolidação de seus cursos, possui um 

número pequeno de grupos de pesquisa, o que pode limitar o alcance dos resultados 

observados. Soma-se a isso, o fato de que muitos docentes são advindos de regiões 

geograficamente distintas e ainda pouco relacionados. 

 

1.6 Conclusão 

 

Ao se adotar a abordagem de banco de dados, foi possível estabelecer uma estrutura 

adequada às modalidades de consulta que se desejava disponibilizar, além de permitir uma 

revisão na maneira com que os dados estavam gravados, eliminando-se informações 

redundantes, caracteres digitados incorretamente, ou acrescentando-se algum tipo de 

referência para facilita a extração das informações. Dessa forma, pode-se desfrutar dos 

benefícios advindos da abordagem de banco de dados, ao se comparar com o método de 

armazenagem tradicional de arquivos, tais como independência, integridade, consistência dos 

dados e controle de redundância (COSTA, 2011). 

O processamento e armazenamento em banco de dados das informações referentes aos 

pesquisadores também permitiu a visualização gráfica das redes de colaboração, para melhor 

entender as relações estabelecidas. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISE DE REDES SOCIAIS DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA À 

REDE PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo foi, por meio dos métodos descritivo e quantitativo, realizar um 

estudo das relações estabelecidas entre pesquisadores de uma universidade pública criada em 

2014, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), gerando informações que possam 

auxiliar no delineamento de estratégias de investimentos em pesquisa e apoiar a gestão por 

competências. Para a coleta de dados, foram utilizadas informações da base de currículos 

Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no 

período de 21 a 31 de novembro de 2018. Para o processamento das referências de currículos 

de docentes baixados da base Lattes foi utilizado o software livre ScriptLattes, e para a 

visualização dos dados em formato gráfico e aplicação de métricas, utilizou-se o software 

livre Gephi. Por fim, a base de dados gerada foi disponibilizada para consulta através de uma 

página web (endereço), elaborada com este fim, e posteriormente vinculada à instituição à que 

se refere. A análise das informações constantes nessa base de dados permitiu identificar as 

relações de colaboração estabelecidas entre os pesquisadores, com a valoração das mesmas 

por intermédio das métricas, construindo assim uma importante ferramenta de apoio à gestão 

universitária.  Foi possível concluir que, em decorrência do pouco tempo de existência da 

universidade, e da diversidade de origens do grupo multidisciplinar formado por seus 

docentes, a rede de colaboração é muito pouco conectada e pouco densa. Dentre as 

oportunidades de melhoria observadas, concluiu-se necessária a promoção de ações de 

incentivo à realização de trabalhos em coautoria, fomentar a integração dos grupos e aumentar 

os facilitadores do fluxo de informações da rede. Também, a criação de novos grupos de 

pesquisa, tanto específicos quanto multidisciplinares, podem e devem ser estimulados. 

 

Palavras-chave: Cocitação. Co-autoria. Produção Científica. Pesquisadores. Mapeamento de 

Competências.  
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SCIENTIFIC COLLABORATION SOCIAL NETWORK ANALYSIS APPLIED TO 

THE SOUTH BAHIA FEDERAL UNIVERSITY RESEARCH NETWORK 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article was, through descriptive and quantitative methods, to 

conduct a study of the relationships established between researchers from a public university 

created in 2014, the Federal University of Southern Bahia (UFSB), generating information 

that may assist in the design of strategies investments in research and support competency 

management. For data collection, information was used from the Lattes curriculum database 

of the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), from 

November 21 to 31, 2018. To process the curriculum references of teachers downloaded from 

the Lattes database. The free software ScriptLattes was used, and for the visualization of the 

data in graphic format and application of metrics, the free software Gephi was used. Finally, 

the generated database was made available for consultation through a web page (address), 

prepared for this purpose, and later linked to the institution to which it refers. The analysis of 

the information contained in this database allowed us to identify the collaborative 

relationships established between the researchers, with their valuation through the metrics, 

thus building an important support tool for university management. It was possible to 

conclude that, due to the short time of existence of the university, and the diversity of origins 

of the multidisciplinary group formed by its professors, the collaboration network is very little 

connected and little dense. Among the opportunities for improvement observed, it was 

necessary to promote actions to encourage co-authoring work, foster the integration of groups 

and increase the information flow facilitators of the network. Also, the creation of new 

research groups, both specific and multidisciplinary, can and should be encouraged. 

 

Keywords: Cocitation. Co-authorship. Scientific production. Researchers Competency 

Mapping.  
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da World Wide Web (WWW) trouxe um grande avanço para o 

compartilhamento de informações concernentes às pesquisas científicas, permitindo interligar 

as universidades, em um ambiente de contribuição mútua. A tecnologia de informação alterou 

definitivamente as relações sociais e os mecanismos para a produção científica, mudando o 

foco colaborativo das pesquisas para um nível global, tornando o conhecimento a matéria-

prima pela qual as sociedades são medidas, em função das diferenças de conhecimento 

acumulado (CASTELLS, 1999a, 1999b, 2000, 2005).  

Nas últimas décadas, a colaboração científica tem se mostrando importante ferramenta 

para delinear políticas de investimento, permitindo o incremento da produção do país por 

meio do desenvolvimento tecnológico (BALANCIERI et al., 2005) (OLIVEIRA e GRÁCIO, 

2009). O Brasil conta com uma vasta rede de instituições de ensino superior (IES), totalizando 

296 instituições públicas e 2.152 instituições privadas (BRASIL, MEC, INEP, 2019). Assim, 

compreender como tais instituições produzem e compartilham conhecimento pode tornar-se 

um importante diferencial estratégico. Nesse contexto, tem sido constatado um maior 

interesse para o emprego da análise de redes sociais (ARS) como instrumento para detecção 

das oportunidades que a rede social de pesquisadores pode oferecer para o desenvolvimento 

científico.  

O objetivo deste trabalho foi o de analisar, por meio das ferramentas da ARS, as 

relações estabelecidas entre pesquisadores de uma universidade pública recém-criada (2014), 

de tal forma que permita o mapeamento de competências, como apoio à gestão universitária, 

além de auxiliar na metrificação do grau de maturidade adquirido em decorrência do tempo de 

criação e  investimentos em pesquisa. 

 

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Indivíduos assumem diferentes papéis no âmbito das relações humanas (SILVA; 

ZANATA, 2011), propagando informações, formando opinião e construindo novos 

conhecimentos (STORCH, 2007). No entanto, uma rede social não se resume a um somatório 

de relacionamentos (FORSÉ; LANGLOIS, 1997), ela advém de comportamentos e escolhas 

individuais orientadas e afetadas pelas relações interpessoais (MARQUÉS-SÁNCHEZ et al., 

2014) e pelo contexto institucional em que o grupo está inserido (GOMIDE; SCHUTZ, 2015).  

Para compreendermos as interações sociais que a rede apresenta, se faz necessária sua 
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observação sob diferentes aspectos, tais como diversidade de indivíduos, interesses comuns, 

intercâmbio de recursos, relações de confiança, cooperação, compromisso, estabilidade, 

articulação, horizontalidade (CORRALES, 2005).  

A ARS se apresenta como um instrumento para estudo dessas relações (GROSSETTI, 

2003; 2004), permitindo desenvolver a integração, fomentar a comunicação, mensurar e 

avaliar o desempenho (BEZ, FARACO e ANGELONI, 2010). Em relação à gestão das 

organizações, a ARS possibilita integrar negociadores, identificar aqueles não compartilham 

seus conhecimentos e avaliar o desempenho dos grupos (BEZ, FARACO e ANGELONI, 

2010). Permite ainda detectar padrões na sociedade, que expliquem a gênese formação das 

organizações (FONTES; EICHNER, 2011), atuando como facilitadora nas tomadas de 

decisão e na adesão da equipe a novas práticas, tecnologias e na melhora dos resultados 

(BITTENCOURT; NETO, 2009; MARQUÉS-SÁNCHEZ et al., 2014). 

Instituições mais colaborativas exercem um papel mediador relevante para a produção 

científica (GUARIDO et al., 2010)  e, no Brasil, a produtividade no campo de Ciência e 

Tecnologia está diretamente ligada à forma que se dá as relações entre tais instituições 

(ROSSONI, HOCAYEN-DA-SILVA e FERREIRA JÚNIOR, 2008b). Nelas, o capital 

intelectual enquanto ativo intangível deve ser devidamente valorizado através de uma gestão 

eficiente do conhecimento (STEWART (2002). Para tal fim, estão à disposição algumas 

ferramentas, tais como intranets, elaboração de uma base de dados, medição do capital 

intelectual, compartilhamento de melhores práticas, bibliotecas corporativas, programas de 

treinamento, campanhas de mudanças culturais, estímulo à colaboração e criação de 

organizações virtuais (DAVENPORT; PRUSAK, 2003). 

A produção científica se dá num ciclo espiral de conhecimento acumulado, refletindo 

todo um discurso e metodologia da comunidade científica (GRÁCIO, 2016). Na sociedade em 

rede a maior parte das publicações é compartilhada, e a inovação deixou de depender 

exclusivamente de talentos individuais (GARCIA, 2012), com as comunidades se formando 

em função das temáticas similares e próximas, trabalhadas em coautoria (OLIVEIRA, 2018). 

No entanto, a coautoria é influenciada pelos diferentes tipos de estruturas instituídas, sendo 

que essas redes tendem a uma distribuição de conexões bastante desigual e hierárquica, 

permanecendo a produção científica nas mãos de poucos autores (ACEDO et al., 2006). 

Também a distância geográfica ainda exerce um fator de peso na formação de coautorias 

(SONNEWALD, 2006), podendo se dar através de colaboração remota, colaboração 

distribuída, colaboradores científicos e colaboração internacional (SONNEWALD, 2006). 

 Além da coautoria, a citação também permite melhor entender dada comunidade 
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cientifica, identificando quais são os pesquisadores de maior impacto em determinado 

segmento, apontando suas teorias e sua metodologia (GRACIO; OLIVEIRA; MATOS, 2009).  

Henry Small (2004) propôs o que chamou de cocitação, ao afirmar que a estrutura da 

ciência é gerada por padrões de correconhecimento, à medida que os cientistas que 

concordam no que constitui literatura relevante tenham sido citados juntos mais de uma vez. 

Porém, tanto a similaridade quanto a contraposição de ideias podem ser observadas pela 

cocitação (MIGUEL et. al, 2008), sendo que o grau de cocitação é função da reação da 

comunidade científica aos temas publicados em conjunto (MARSHAKOVA, 1981). White e 

Griffith (1981) também ressaltaram aspectos relevantes a serem observados em cocitação, tais 

como a posição e pensamento do pesquisador nas escolas de pesquisa, o grau de centralidade, 

autores centrais, autores periféricos, proximidade entre autores e entre relacionamentos, 

grupos interligados, a posição estrutural dos autores, mostrando quem causa maior impacto: 

os mais citados ou os que mais recebem citações. Small e Sweeney (1985), White e Griffith 

(1981), McCain (1990) e Marteleto (2001), utilizam pares de documentos, autores ou 

periódicos para quantificar distância, intensidade e posições entre autores, além da formação 

de grupos, subgrupos, clusters, díades e tríades. 

Também a visibilidade evidencia a capacidade de dada fonte influenciar o público 

alvo, sendo que trabalhos publicados em canais de comunicação de maior abrangência terão 

maior impacto (PACKER; MENEGHINI, 2006), com destaque-especial para as versões 

eletrônicas de livre acesso, fornecendo uma visibilidade ampliada das revistas e aumentando 

as possibilidades de citação (FERREIRA; TARGINO, 2008) Entretanto, é importante destacar 

que a visibilidade por vezes pode não produzir o efeito esperado, já que não considera 

aspectos como reconhecimento e qualidade do trabalho (FERREIRA; CAREGNATO, 2014). 

Para alcançar esse mérito, o trabalho precisa se tornar uma referência, sendo classificado em 

índices de prestígio em bases diversas (PACKER; MENEGHINI, 2006). 

Em boa parte, pesquisadores se agrupam, formando redes em função de teóricos ou 

temáticas comuns, ou em função de coautorias (HANNEMAN, 2001). As relações entre os 

agentes sociais que compõem a rede de pesquisa podem ser descritas como um gráfico 

(Figura 1), cujos os nós representam os indivíduos, e as arestas que os conectam representam 

as relações entre os agentes (WASSERMAN; FAUST, 1994). Nas redes de citações em 

pesquisa, os nós representam os trabalhos científicos, enquanto as arestas correspondem às 

referências que os textos publicados fazem uns aos outros. Em tais redes, o foco do estudo 

está no papel social desempenhado por um indivíduo não só em relação aos grupos ao qual ele 

pertence, mas também pela posição que ocupa dentro da rede (HANNEMAN, 2001). 
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Figura 1 – Exemplo de grafo representando uma rede social. Os indivíduos são representados por nós 

numerados, enquanto arestas direcionadas por setas indicam os relacionamentos entres estes nós, e o sentido da 

relação. 

 

 
 Fonte: Newman (2010). 

 

Em linhas gerais, conforme a área da ciência, diferentes nomenclaturas podem ser 

atribuídas aos componentes de uma rede social, (tabela 1). 

 

Tabela 1- Nomenclaturas atribuídas aos componentes de uma rede, segundo diferentes áreas da ciência. 

 

PONTOS LINHAS ÁREA 

Vértices Arestas, arcos Matemática 

Nodos Ligações Ciências da computação 

Sites Vínculos Física 

Atores Ligações, relações Sociologia 
 
 Fonte: Duarte e Brito, 2013. 

 

 Para valorar o grau de importância de um nó na rede, se utiliza cálculos, cujos 

resultados são denominados medidas de centralidade. Em relação a tais medidas, vale destacar 

os conceitos: 

Grau: é o número de ligações do nó (figura 2) (MORAES, 2014). 

 

Figura 2 – Exemplo de grau (k), indicando o número de ligações de cada nó, em rede não direcionada. 
 

 
  

Fonte: adaptado  de  Kosorukoff, 2011. 
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Redes direcionadas: aquelas em que é importante o sentido do fluxo de informação entre 

cada nó (figura 3).  

 

 Figura 3 – Grafo direcionado (a), com arestas indicando sentido de fluxo da informação,  e grafo não 

direcionado (b). 

 

 
 

Fonte: adaptado  de  Kosorukoff, 2011. 

 

 Os sentido dos fluxos são representados por setas, podendo-se observar 2 tipos de 

graus (figura 4): grau de entrada, identificando o número de ligações que entram em um nó, e 

o grau de saída, que corresponde ao número de ligações que saem do nó (RECUERO, 2014). 

Especificamente em relação às citações entre pesquisadores (arestas), as ligações de entrada 

são artigos que citam um trabalho. As ligações de saída são os artigos citados por um trabalho 

(MORAES, 2014). 

 

 Figura 4 – Exemplo da relação grau de entrada / grau de saída, representando a diferença entre arestas 
que entram e saem de determinado nó, em um grafo direcionado de representação de uma rede social. 

 

  
 
 Fonte: adaptado de Camilo, 2017. 

 

Centralidade de grau: número de ligações que o nó estabelece com todos os demais nós da 

rede, e caracteriza sua posição estrutural (OTTE e ROUSSEAU, 2002).  

Centralidade de proximidade: valora a distância ou o caminho mais curto de um dado nó 

em relação aos demais nós da rede em análise (HANNEMAN; RIDDLE, 2005. OTTE; 

ROUSSEAU, 2002). 

Centralidade de intermediação: intensidade com que um nó exerce a intermediação, no caso 

de haverem conexões adjacentes com outros nós (FREEMAN, 1979). É número de vezes que 
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um determinado nó precisa de outro nó para alcançar um terceiro nó, utilizando o caminho 

mais curto entre os mesmos (KIM, HONG e SUH, 2012). Müller-Prothmann (2007) 

observam que centralidade de intermediação aponta a importância do nó para a rede em 

termos de fluxo de informação e controle das relações indiretas. Um nó com alta centralidade 

de intermediação pode disseminar ou reter conhecimento para nós que dele dependem, ao 

passo que, caso haja a remoção de um nó com elevado centralidade de intermediação, pode 

haver uma quebra importante para a rede (HANNEMAN, 2005).  

No exemplo apresentado da figura 5, em cada um dos grafos, o nó A tem mais 

centralidade do que o nó B, segundo a análise de cada métrica. 

 

Figura 5 – Exemplos de valoração do grau de nós, segundo algumas medidas de centralidade. Em todos 

os casos, o nó A tem maior centralidade que o nó B. 

 

 
 

Fonte: adaptado de Borba, 2013. 

 

Nós centrais: são os nós com maior número de conexões (figura 6), e têm importância para a 

dinâmica da rede (FREITAS; PEREIRA, 2005). Enquanto a remoção de nós ordinários pode 

causar certa fragmentação, a remoção de nós centrais pode causar um efeito mais rápido e 

desintegrador para a composição da rede. Assim, a remoção de nós de forma intencional ou 

aleatória, permite quantificar o potencial de resiliência da rede (MARTINS, 2012). 

 

 Figura 6 – exemplo de nó central, representado pelo ponto 8, fazendo a ligação entre grupos da rede. 

 

 
 

Fonte: adaptado de Marteleto, 2006. 
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 Além das chamadas medidas de centralidade, as métricas globais abordam as 

características macro da rede, através do uso de métricas ou estatísticas globais, dentre as 

quais: 

Grau médio da rede: é uma medida global que leva em conta o balanço entre grau de entrada 

e grau de saída de todos os nós que compõem a rede (FORGERINI, 2014) 

Grau ponderado médio: corresponde à soma dos pesos de todas as arestas conectadas a 

determinado nó (ABBASI e ALTMANN, 2011). Em grafos ponderados as arestas possuem 

pesos (figura 7), que podem ser representados por valores ou  por diferentes espessuras de 

arestas. 

 

 Figura 7 – Exemploss de grafo ponderado, representado por espessuras diferentes de arestas (a), ou  

por  arestas valoradas (b). 
 

 
 

 Fonte: adaptado de Forgerini, 2014. 

 

Densidade: indicador que avalia a coesão e a estrutura da rede, através da razão entre o 

número de arestas existentes e o número de arestas possíveis (figura 8) (OTTE; ROUSSEAU, 

2002). 

 

 Figura 8 – gráfico denso (a), com grande número de arestas, e gráfico leve (b), com poucas arestas. 

 

 
 

Fonte: adaptado  de Borba, 2013. 
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Distância geodésica: é o menor número de arestas que conectam dois nós quaisquer na rede 

(figura 9-a) (RIBEIRO, 2016). 

Diâmetro da rede: é a maior distância geodésica entre quaisquer dois de seus nós (figura 9-b) 

(RIBEIRO, 2016). A distância entre 2 coautores é 1, sendo que dois autores que não 

publicaram juntos, mas tem um terceiro autor em comum, tem distância 2 (BORDIN, 2014). 

 

 Figura 9 – Distância geodésica: menor número de arestas que interligam o nó 5 ao nó 9, indicado por 

arestas pontilhadas no grafo (a). Diâmetro da rede: maior distância geodésica entre dois nós da rede (grafo b). 

 

 
 

 Fonte: adaptado de Higgins, 2018. 

 

Modularidade: mede o quanto a rede está particionada (figura 10). São características da 

modularidade: 

 Considera a relação dos nós com seus vizinhos, apontando o quanto um nó tende a 

aparecer em determinado grupo; 

 Corresponde à quantidade de conexões existentes, em relação à quantidade esperada; 

 Redes com alta modularidade possuem conexões densas entre os nós das comunidades 

e baixa densidade entre os nós de diferentes comunidades; 

 Modularidade elevada indica boa partição da rede, bom número de conexões. 

 

 Figura 10 – Dentro de cada comunidade (A,B e C) há densidade de conexões, enquanto na relação 

entre tais comunidades, há uma baixa densidade de conexões. 

 

Fonte: adaptado  de Borba, 2013. 
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Componentes conectados: Permite avaliar o quão fragmentada é uma rede. Um componente 

é qualquer subgrafo de rede que envolva um conjunto de nós que se inter-relacionam 

(AMARAL, 2016). O componente será fortemente conectado, quando as arestas que 

interligam seus nós forem arestas orientadas, existindo um caminho entre cada par de nós, só 

permitindo que cada nó alcance outro nó, se seguir a orientação das arestas. Por outro lado, 

componentes cujas arestas não sejam direcionadas, contribuem para que a rede seja mais 

fracionada (AMARAL, 2016). 

 

2.3 METODOLOGIA 

 

 A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo do meio, aplicando-se ferramentas de 

análise de redes sociais. O universo de investigação foi composto por currículos Lattes dos 

296 docentes da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). A plataforma Lattes consiste 

de um cadastro unificado de pesquisadores atuantes no Brasil, sendo disponibilizada no site 

do CNPq (BRITO, 2016). Após os currículos já terem sido baixados, foram processados pelo 

software scriptLattes, a fim de estabelecer as ligações entre pesquisadores, atribuindo pesos e 

excluindo ligações redundantes. Tal massa de dados, já processada mas não analisada, foi 

exportada para uma base de dados em formato MySQL, ficando disponibilizada para consulta 

através de uma página web, a ser referenciada posteriormente no site da UFSB. 

 Um dos arquivos gerados pelo scriptLattes é do tipo GUESS (extensão .gdf) que, 

uma vez lido pelo software Gephi, permite elaborar grafos e aplicar métricas de rede. Os 

resultados foram analisados sob a ótica de alguns aspectos relevantes para uma rede 

colaborativa, tais como o estabelecimento de posicionamentos de destaque para o 

mapeamento das competências. 

 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação ao levantamento da rede social de colaboração científica da UFSB no ano 

de 2018, após o processamento da base de currículos Lattes de seus docentes, foi gerado o 

grafo de relacionamentos, conforme a figura 11.  
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Figura 11 – Grafo da rede social de colaboração entre pesquisadores da UFSB, no ano de 2018. 

 

 

 
 

Fonte: dados da pesquisa, gerados à partir do ScriptLattes e Gephi. 

 

Para determinar a existência de uma ligação entre dois nós, é necessário que exista 

alguma relação de citação ou coautoria entre eles, sendo que uma única origem pode ter 

diferentes nós de destino, numa relação 1 para N. Cada aresta unindo dois nós indica uma 

parceria entre eles, desde que tenham sido citados formalmente no currículo Lattes, e sem 

considerar possíveis parcerias realizadas com colaboradores externos ao ambiente em análise. 

Tais arestas podem expressar ligações de entrada, que são artigos científicos publicados que 

citam um trabalho, ou ligações de saída, que correspondem aos artigos citados por um 

trabalho (OTTE & ROUSSEAU, 2002). Entretanto, nos resultados gerados pelo 

processamento do ScriptLattes, as arestas não são direcionadas de forma explícita, não 

evidenciando visualmente o tipo de cada ligação (de entrada ou de saída). 

 O grau de colaboração, indicado pelo peso da aresta, expressa o impacto de um 

indivíduo para rede. Através de normalização, o ScriptLattes atribuiu peso maior aqueles 

autores que mais coproduzem publicações em conjunto, valorizando dessa forma tanto a 

colaboração quanto a reciprocidade (LIU et al., 2005). 
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A partir desses dados obtidos, foram aplicadas algumas métricas da ARS. Para fins de 

análise, tais métricas podem ser divididas, conforme a abrangência de seu alcance, em 

métricas globais e em métricas de centralidade. Estas últimas, permitem avaliar o grau de 

importância do nó na rede. 

 

2.4.1 Métricas Globais 

 

 Dentre as métricas globais mais relevantes para esta análise, disponibilizadas através 

do Gephi, destacam-se, conforme a tabela 2: 

 

Tabela 2 – Métricas globais extraídas do grafo de relações entre pesquisadores da UFSB em 2019. 

 

Nós: 296; Arestas: 84; Grafo não direcionado. 

MÉTRICA VALOR ANÁLISE 

Grau médio 0,568 
Muito baixo, revelando a baixa quantidade de conexões dos 

nós totais (grau de entrada e grau de saída). 

Diâmetro da 

rede 
9 

Muito alto, indica nós bastante separados (os nós mais 

conectados tem distância 1), demonstrando o grau de 

dispersão e afastamento dos nós componentes da rede. 

Densidade do 

grafo 
0,002 

Valor muito abaixo de 1 (referência), indicando 

incompletude da rede. 

Modularidade 0,899 

Valor elevado, muito próximo de 1 (referência), indica alto 

grau de segmentação da rede, com a formação de 

agrupamentos, alguns isolados do restante da rede. 

Componentes 

conectados 
223 

Nós pouco conectados, rede bem dispersa e fragmentada. 

Como o Gephi considera cada nó como uma conexão, 

quanto menos componentes uma rede tiver, mais conectada 

será. 

 

Fonte: dados da pesquisa, calculados pelo software Gephi 0.9.2. 

 

2.4.2 Métricas de Centralidade 

 

 Na Tabela 3 a seguir, são apresentadas métricas de centralidade para avaliação dos 

nós mais relevantes segundo suas relações. Tamanhos diferentes de nós correspondem a 

diferentes níveis de colaboração entre os pesquisadores, em  função da métrica avaliada. 



41 

 Tabela 3 – Métricas de centralidade extraídas do grafo de relações entre pesquisadores da UFSB. 

 

MÉTRICA GRAFO MAIORES NÓS 

Centralidade por Grau 

 

Nós mais centrais têm maior número de 

arestas de entrada/saída. O indicador 

pode sinalizar docentes com maior grau 

de relacionamentos em suas respectivas 

áreas de atuação, muitas vezes já 

exercendo posições de liderança, ou 

aptas a tal. 

 
 

Centralidade por aproximação 

 

Como essa medida representa pessoas 

próximas ou que podem alcançar outros 

nós na rede, os resultados indicam 

aqueles pesquisadores com boas chances 

de melhorarem ainda mais suas relações 

no sistema. 

 

 

Centralidade por intermediação 

 

Indica pesquisadores que atuam como 

mediadores para o melhor caminho entre 

outros dois nós. Tratam-se de pessoas 

também com bom potencial para liderar. 

 

 

 

 Fonte: dados da pesquisa, calculados pelo software Gephi 0.9.2. em 2018. 
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Ao se aplicar no grafo de pesquisadores da UFSB, a métrica Modularity Class, 

disponível no Gephi (figura 12), se pode observar associações dos nós em grupos por 

proximidade, com a presença de nichos de colaboração identificados por tonalidade de cor. 

Observa-se também, um significativo grupo de nós periféricos, representando um grande 

número de docentes até o momento sem nenhuma relação de coautoria ou cocitação no 

ambiente universitário em análise. Entretanto, esse trabalho não avalia o nível relacional 

destes docentes com o ambiente externo, principalmente se os pesquisadores mais 

representativos sobre determinados temas não fazem parte do ambiente em análise. 

 

Figura 12 - métrica Modularity Class (Gephi 0.9.2) aplicada ao grafo de pesquisadores da UFSB, evidenciando 
grupos de nós de colaboração identificados por cores, e nós com maior centralidade de autovetor evidenciados 

por diferentes tamanhos, em função da importância de seus relacionamentos para o grupo. 

 
Fonte: Dados da própria pesquisa, elaborados no Gephi 0.9.2. 

 

Outro parâmetro que permite representar e visualizar a importância de um nó para a 

rede é o grau de entrada (atores mais citados da rede). Entretanto, a centralidade de autovetor 

permite um refinamento dessa métrica, ao atribui na soma dos graus de entrada pesos maiores 

a atores altamente influentes, conforme também demonstrado na figura 12. Enquanto boa 
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parte dos nós periféricos permanecem com a mesma dimensão, em grupos com 3 ou mais 

componentes o nó pode variar de tamanho, representando algum grau de influência para seus 

pares próximos. Observa-se também que nos relacionamentos em cujas arestas são de 

espessura maior, o grau ponderado desses nós é afetado para mais, influenciando a 

centralidade de autovetor do nó, e consequentemente, expressando sua maior importância para 

a rede. 

 Fazendo um recorte no grupo maior e mais central da rede UFSB (Figura 12), 

podemos observar com bastante clareza uma quantidade relativamente abundante de arestas 

que fluem para dois nós de maior destaque (figura 13, nós A e B). Esse fenômeno é 

classificado de redes sem escala, quando alguns nós têm muitas arestas, mas a maioria dos 

demais nós apresentam poucas arestas. Novos indivíduos, ao chegarem em dado ambiente, 

tendem a estabelecer relacionamentos com indivíduos que já têm muitos relacionamentos, 

gerando uma centralidade ainda maior. Nesse aspecto, Rossoni e Hocayen-da-Silva (2008) e 

Lee e Bozeman (2005) observaram que o número de colaboradores está muito ligado à 

produtividade acadêmica do pesquisador.  

 

 Figura 13 – redes sem escala – grupo maior e mais central dos  pesquisadores da UFSB, indicando 

docentes com maior grau  de  centralidade para  a rede, representados pelos nós A e B. 

 

 
 

Fonte: Dados da própria pesquisa, elaborados no Gephi 0.9.2. 



44 

 Também a centralidade de um ator diz muito a respeito de sua produtividade, e 

mesmo que um ator não tenha muitos contatos, pode ser um mediador fundamental para 

trocas de informação na rede. Além dos pesquisadores A e B (Figura 13), destacam-se ainda 

como mediadores importantes os representados pelos nós C, D e E, demonstrando uma 

articulação mais ampla por parte desses docentes, evidenciado por uma quantidade maior de 

arestas que em todo o restante da rede, que fluem para/de tais nós.  

Outro fator a ser notado é a baixa aproximação da maioria dos nós de cada grupo com 

seus membros, o que demonstra também o baixo grau de integração da rede em sua totalidade.  

Atribuiu-se essa constatação ao fato da universidade ter apenas cinco anos desde a sua 

fundação, e ainda se apresentar em processo de montagem de seus cursos. Ao mesmo tempo, 

pode ser levantada a hipótese de que, como muitos docentes são advindos de regiões 

geograficamente distintas, já tenham estabelecido distintas relações de coautoria e cocitação, 

influenciada pelo fator de proximidade geográfica (já tenham trabalhado e/ou estudado juntos, 

ou já tenham se encontrado em outros momentos). De modo geral, observou-se que as sub-

redes ou grupos compõem-se muitas vezes de colaboradores que já tenham trabalhado em 

uma mesma instituição de origem, e já que tenham tido relação de orientação, ou ainda 

pesquisadores que compartilham um mesmo referencial teórico-metodológico de pesquisa. 

 Depreende-se que as relações de cooperação entre pesquisadores da UFSB são ainda 

discretas, informando a necessidade de melhoria premente da grande maioria de seus 

indicadores, através da adoção de medidas de incentivo a uma aproximação efetiva dos 

docentes. 

Alguns fatores e situações podem desencadear ou caracterizar a forma com que pares 

de nós se relacionam ou se afastam (SILVA; ZANATA, 2011). Dentre os mais importantes, 

se destacam atitudes políticas, amizade, tendência ou influência, tomada de decisão por 

impulsividade, obtenção de posição, buracos estruturais (em que dado nó não tem ligação 

direta com outro nó), nós melhor posicionados (SILVA; ZANATA, 2011). A rede, de um 

modo geral, além de pouco flexível e pouco dinâmica, apresenta um baixo direcionamento. 

Também, se fazem necessárias ações que gerem e estreitem laços entre os pesquisadores, 

fortalecendo a instituição.  

 Em relação ao grau de precisão nos resultados da pesquisa, deve ser levado em conta 

certa margem de erro, já que há uma variação na frequência e na forma com que os currículos 

na plataforma Lattes são atualizados. Mas, tal fato não exclui a possibilidade de que os dados 

sejam considerados e aprimorados. Uma melhoria importante seria dispor de um software 

com uma funcionalidade que evidencie o perfil de colaboração entre pesquisadores, 
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atribuindo além de pesos, direcionamentos nas relações encontradas, identificando e 

classificando as relações, cruzando dados com outras bases. 

 Outros estudos podem ser elaborados para o aperfeiçoamento e aprofundamento na 

análise das informações geradas. Alguns softwares, inclusive de uso livre, podem ser 

adaptados ou melhorados para se adequar a situações específicas. O Gephi também conta com 

uma gama de plugins para aprimorar as análises. Ferramentas modernas e versáteis tornam-se 

importantes aliados para o mapeamento e diagnóstico preciso da situação colaborativa entre 

componentes de redes. Esse conhecimento gerado traz consigo um potencial que permite 

delinear ações de melhoria e correções para uma integração mais racional da equipe, trazendo 

resultados palpáveis e crescentes. 

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

Eminentemente intrínseca à toda forma de sociedade humana, as relações sociais 

merecem destaque por sua relevância quando submetidas a uma análise distinta do senso 

comum, evidenciando mecanismos subjacentes e fornecendo poderosas ferramentas 

informacionais capazes de alavancar mudanças. Entretanto, é necessário também abordar 

novas habilidades individuais, tais como a inteligência, a imaginação, a criatividade e a 

afetividade, para integrar toda uma dimensão subjetiva que vai além de meros relatos 

curriculares, constituindo o verdadeiro capital imaterial de maior valor. 

 O uso das ferramentas de Informática, enquanto instrumento para análise de redes, 

se mostrou importante para processamento, armazenagem e visualização ampliada dos 

resultados alcançados neste estudo de caso. Além de sua facilidade de uso, os programas 

permitiram identificar padrões e informações sob uma nova ótica. Tanto as métricas quanto os 

gráficos para visualização multifacetada dos relacionamentos permitiram traçar com clareza, 

precisão e rapidez um perfil do grupo. Tal tarefa seria extremamente trabalhosa e mais 

susceptível a erros, se fosse executada manualmente, por meio de relatórios e estatísticas fora 

de contexto e com poucas medidas úteis.  

 Dentre as oportunidades de melhoria encontradas, concluiu-se necessária a 

promoção de ações de incentivo à realização de trabalhos em coautoria, fomentar a integração 

dos grupos e aumentar os facilitadores do fluxo de informações da rede. Também, a criação 

de novos grupos de pesquisa, tanto específicos quanto multidisciplinares,, podem e devem ser 

estimulados. 

 Podemos concluir que, por ser uma universidade tão nova, e dispor de um grupo 
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multidisciplinar de docentes advindo de diversas regiões do país, a UFSB apresenta como 

consequência uma rede de colaboração entre pesquisadores muito pouco conectada e densa. 

Tal constatação levanta a hipótese de que este fenômeno possa ser observado em outras 

instituições de ensino superior, o que vale a pena ser observado e metrificado em estudos 

posteriores. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 O objetivo deste trabalho foi o de verificar, com base em coautoria e citação, o nível 

de efetividade nas colaborações de pesquisadores. A aplicação da técnica permitiu mapear 

oportunidades de melhoria para promoção de ações de incentivo à realização de trabalhos em 

coautoria, fomentar a criação e a integração dos grupos e aumentar os facilitadores do fluxo 

de informações da rede. Embora ainda incipiente, vislumbra-se que a médio longo prazo a 

dimensão da rede institucional analisada possa crescer significativamente, bem como o nível 

de integração entre os pesquisadores. Esse objetivo pode ser alcançado mais rapidamente 

através do incentivo à colaboração entre os membros da comunidade de pesquisa, focando nas 

áreas de concentração de maior carência de pesquisadores.  

 Sob o ponto de vista da gestão de competências, a curto prazo, o tipo de trabalho 

proposto serve como base para a identificação de novas potencialidades no grupo, além da 

detecção de novas parcerias internas e externas à instituição, para trabalhos conjuntos. 

 Este trabalho contribui para a publicização das atividades da instituição pública, à 

medida em que divulga como estão sendo alocados os recursos disponibilizados para 

pesquisa. Vem também gera subsídios para o balizamento dos programas de pós-graduação 

strictu-sensu, permitindo que seus gestores possam traçar diretrizes de fomento à produção 

científica mais integrada e direcionada, já que o aumento da produção científica é fator de 

peso nas avaliações da CAPES para cursos de Pós-Graduação. 

 E por fim, quanto maior o for o domínio neste tema, maiores as possibilidades em se 

criar alternativas ou aperfeiçoar processos, no sentido de se conhecer e fazer melhor o que já 

se faz, propondo soluções inovadoras e inusitadas, apoiando ações para vencer os desafios de 

uma universidade inserida em um contexto tão diverso como o da UFSB. Espera-se que este 

trabalho possa inspirar e balizar outras pesquisas, com vistas a uma gestão de competências de 

qualidade cada vez maior, sempre apoiada pelas ferramentas mais modernas e viáveis para 

cada contexto. 


