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1. Identificação da proposta

Mapeamento e avaliação da produção científica internacional da Universidade Federal de

Goiás com foco na estrutura e dinâmica de suas redes de colaboração científica: em busca de novos

modelos causais.

2. Qualificação do principal problema a ser abordado

A pesquisa sobre como se estrutura a produção científica internacional de uma universidade

e os seus respectivos modos de promoção, incentivo e desenvolvimento é um elemento estratégico

na concepção de políticas científico-tecnológicas que tenham por objetivo direcionar o modo como

a  ciência  opera,  bem  como  os  seus  resultados  alcançados,  sobretudo  em  tempos  onde  a

interacionalização  da  ciência  brasileira  possui  alta  relevância  estratégica  e  política  no  cenário

nacional. Questões sobre como direcionar recursos para determinadas áreas de pesquisa através da

construção  de  editais  temáticos,  programas  de  fomento,  formação  de  redes  de  cooperação  e

intercâmbio,  a distribuição de recursos de pesquisa para instituições, pesquisadores e formas de

classificar essas instâncias dependem do modo como os pesquisadores e sua produção é avaliada.

Logo,  umas  das  questões  centrais  é  a  concepção  de  metodologias  de  análise  dessa  produção

científica  que  forneçam  subsídios  consistentes  de  avaliação  dos  resultados  obtidos  por  uma

determinada política, bem como ofertar indicadores de melhorias e mudanças no modo de condução

dessas políticas. 

Mapeando a cadeia de indicadores que têm sido classicamente utilizados para  avaliação dos

esforços e resultados da política científica e tecnológica de forma geral, Mugnaini  et al. (2004)

indicam  quatro  níveis  de  indicadores  que  se  relacionam   entre  si,  indicadores  de  insumo,

indicadores de processo, indicadores de produto e indicadores de impacto

Os indicadores de insumo estão voltados a  avaliação do esforço de fomento,  mostrando

como e onde os investimentos foram localizados, os grupos de pesquisa existentes e o número de

pesquisadores em um determinado contexto. Os indicadores de processo mostram as estratégias de

usos  desses  recursos  financeiros  e  institucionais.  Os  indicadores  de  produto  se  referem  aos

resultados  mais  imediatos  da  política,  apontando  o  número  de  artigos  publicados  e  patentes

registradas. Por fim, os indicadores de impacto se referem aos efeitos mais a médio prazo e efeitos

mais perenes dos recursos aplicados pela política de ciência e tecnologia. 
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Os  indicadores  acima  apresentados  permitem  uma  avaliação  dos  esforços  e  resultados

gerados por uma política científica, sem deixarem evidentes, necessariamente, quais as condições

causais  que levaram a  esses  resultados  específicos.  As principais  limitações  desses  indicadores

podem  ser  apontadas  pela  falibilidade  em  suas  premissas  teórico-conceituais  nas  quais  são

embasados, como descrito por Velho (2001):

“A principal limitação dos indicadores tradicionais,  no entanto,  reside na

falibilidade  das  premissas  teórico-conceituais  que  lhes  dão  sustentação,

quais  sejam: a linearidade do processo de inovação tecnológica,  o status

epistemológico especial da ciência e sua neutralidade, a existência de um

sistema normativo e de recompensa na ciência que funciona de maneira a

garantir que o conhecimento produzido é objetivo, verdadeiro e partilhado

entre os praticantes.”

De certa forma, esses indicadores anunciam uma ênfase em categorias macrossociológicas,

atreladas a essas premissas teórico-conceituais, considerando aquilo que foi colocado no sistema

científico, os investimentos feitos, os pesquisadores contratados e os grupos formados, e aquilo que

foi produzido em termos de titulações obtidas, artigos e patentes produzidas, bem como possíveis

modificações  e  correlações  existentes  com outros  indicadores  sociais.  Estamos  diante  de  uma

relação que mostra entradas e saídas. Elementos relacionais e processos de articulação social de

médio alcance,  tais  como os padrões de relação nos quais os pesquisadores  se inscrevem, suas

estratégias de sociabilidade a partir do modo como se mobilizam e são mobilizados, assim como a

relação entre esses padrões relacionais, atributos e comportamentos individuais ficam de fora do

alcance daquilo que esses indicadores podem avaliar. 

Além disso, estudos recentes apontam importantes limitações em alguns desses indicadores

para o tipo de resultado que se propõem a apresentar. Campbell (2008) aponta as limitações do fator

de impacto, demonstrando como um valor que é atribuído a uma revista científica e é utilizado de

forma errônea por muitos pesquisadores e sistemas de avaliação para indicarem resultados de seus

próprios artigos, no fundo, pode ser dependente de poucos artigos de alta relevância na revista, não

representando um fator  que poderia  ser generalizado para todos os outros artigos.  Lane (2010)

sugere que o uso das métricas atuais, tais como índice-h e índice de citação possuem uso limitado,

não permitindo capturar e considerar em sua avaliação diversas atividades que apoiam e transmitem

ideias  científicas,  tais  como orientação, blogs de divulgação, criação de protótipos industriais  e

mesmo a forma como sua produção científica é acessada, referenciada e utilizada na web. Além

disso,  Lane  aponta  para  o  fato  de  que  um  sistema  de  métricas  induz  determinado  tipo  de
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comportamento  dos  pesquisadores  que  respondem  a  esse  sistema,  induzindo  a  modos  de

funcionamento que podem ser mais ou menos desejáveis conforme nosso entendimento sobre os

impactos que um sistema causa no processo de produção científica. 

Em busca de entender outros fatores e outros níveis de análise, para além das categorias

macrossociológicas que apontamos acima, há diversos estudos recentes que apontam que um dos

fatores  fundamentais  a  serem  considerados  como  forma  de  explicação  dos  resultados  de

produtividade científica dos pesquisadores está relacionado ao modo como eles colaboram entre si e

terminam por constituir redes de colaboração científica. Eaton et al. (1999) sugere uma forte relação

entre o número de coautores e a produtividade científica, apontando que quem têm mais coautores

tende a publicar mais artigos.  Melin (2000) pesquisando a produção científica e os motivos de

colaboração de 195 professores universitários chega a três importantes conclusões: os resultados da

pesquisa são difíceis de serem colocados em um esquema causal, não sendo fácil de entender que

razões levam a que resultados, apontando que o estudo de como essas relações dependem umas das

outras deveria ser pesquisado em futuros trabalhos, no entanto indica que as principais causas da

colaboração  científica  entre  os  pesquisadores  são  pragmáticas  e  relacionadas  a  como  podem

melhorar seus próprios trabalhos em conjunto, por fim, indica que as colaborações futuras de um

pesquisador  dependem fortemente de sua rede social de colaboração atual.  Ou seja, há evidências

que apontam que a rede atual serve como possível elemento preditivo da rede futura. 

Lee e Bozeman (2005) apontam que, apesar da falta de melhores explicações causais diretas,

vários  elementos  ligados  a  colaboração  científica  têm  sido  identificados  na  literatura  como

influentes na produtividade científica: divisão do trabalho, habilidades complementares, eficiência

no  uso  do  tempo,  estímulo  intelectual,  aprendizado  de  novas  teorias  e  técnicas  entre  os

colaboradores,  companheirismo  e  parceria  na  discussão  dos  resultados  da  pesquisa,  acesso  a

equipamentos  mais  modernos,  comunicação  de  novas  informações  e  novas  oportunidades  de

publicação dos resultados do trabalho. Liao (2010) avaliando a diversidade de membros que atuam

em  colaboração,  entendendo  por  diversidade  a  quantidade  de  diferentes  parceiros  que  um

pesquisador se relaciona em sua rede de relacionamentos, e sua intensidade de trocas conclui que

quanto mais um pesquisador for central em sua rede mais citações, mais prêmios e melhor fator de

impacto será atribuída a sua produção científica. Abbasi et al. (2011) realizando uma pesquisa sobre

os efeitos das redes de coautoria no desempenho da produção científica aponta que pesquisadores

que estão conectados com mais pesquisadores diferentes possuem melhor desempenho na citação de

seus artigos, além disso, pesquisadores com alta intensidade de conexões com outros pesquisadores

(repetidas colaborações) também possuem um melhor desempenho em relação aos que possuem

menos conexões. Belgacem e Lamari (2012) encontram importantes evidências da relação entre a
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qualidade da produção científica e o financiamento a colaboração entre pesquisadores, indicando

que quatro níveis de determinação causal deveriam ser levados em consideração nos estudos de

colaboração  científica,  sendo  eles  os  atributos  individuais  dos  pesquisadores,  organizacionais,

financiamento e atributos disciplinares da área onde se encontram. 

Os resultados das pesquisas apresentadas acima denotam quatro importantes características:

a  limitação das  métricas  atualmente  em uso,  o  efeito  direto  entre  colaboração  e  produtividade

científica,  a  colaboração  científica  é  um fenômeno  que  depende  de  como  um pesquisador  se

posiciona e se articula em sua rede social e a necessidade de produção de modelos causais que

expliquem melhor como esses fatores se relacionam ainda é uma questão em aberto. Logo, dessas

características,  salta  a  colaboração  e  a  rede  social  como  conceitos  que  poderiam  ser  melhor

trabalhados na busca por melhores indicadores e modelos causais. Um ponto que vale aqui ressaltar

e que tomaremos como ponto de partida para o entendimento do que iremos propor como objetivos

de nosso projeto de pesquisa é o uso do conceito de redes sociais como um conceito operatório-

metodológico (MARTELETO, 2007) que sirva tanto para analisar os modos como se desenvolvem

a produção científica quanto as possíveis estratégias de conectividade e eventos causais que nos

ajudem a entender melhor os fatores que influenciam essa mesma produção. 

Um desdobramento  imediato  desse  uso  do  conceito  de  redes  sociais  é  o  deslocamento

analítico  que  ele  provoca  em  relação  aos  indicadores  tradicionais  de  avaliação  das  políticas

científicas  e  tecnológicas.  Esse  deslocamento  opera  uma  inclusão  dos  pesquisadores  e  suas

características ao estudo de sua própria produção. Além disso, esse deslocamento se dá na maneira

de  tratar  o  objeto  sociológico  de  estudo,  entendendo  que  há  um  reposicionamento  em  nível

intermediário pelo uso do conceito de redes, que não é nem o nível microssociológico do indivíduo

e  nem  o  nível  macrossociológico  da  sociedade,  sendo  possível  qualificá-lo  como  um  nível

mesossociológico,  onde operam as formas sociais  resultantes das interações entre os indivíduos

(MERCKLÉ, 2011, pg. 14). 

Ao buscar  entender  os processos  da produção da ciência  e  da tecnologia,  Bruno Latour

(1997)   entende  que  essa  produção  exige  a  formação  de  redes  específicas  que  constituem

determinadas  características  de  instituições,  profissões  e  projetos  que  tenham  por  objetivo  a

produção de fatos e artefatos argumentativos e analíticos que se insiram nos debates conceituais

então vigentes a respeito de um determinado assunto. 

“Se a tecnociência pode ser descrita como algo tão poderoso apesar de tão

pequeno, tão concentrado e tão diluído, significa que tem as características

de uma rede. A palavra rede indica que os recursos estão concentrados em

poucos locais – nas laçadas e nos nós – interligados – fios e malhas. Essas
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conexões  transformam  os  recursos  esparsos  numa  teia  que  parece  se

estender por toda parte” (LATOUR, 1997, pg. 273).

Ao abrir esse plano de análise da tecnociência, Latour (1997, pg. 331) sugere os principais

elementos de mapeamento das cadeias de associações que levam a constituição dessas redes: que

pontos estão interligados, que dimensões e que força têm essas ligações, quais são os mais legítimos

porta-vozes,  como todos esses elementos são modificados durante a controvérsia  no embate de

conversações em torno da produção científica e, por fim, como são feitas as atribuições de causas e

efeitos. Uma questão implícita desse plano de análise a partir do uso do conceito de redes sociais é

o fato dessa busca por atribuições de causas e efeitos a partir do estudo do mapeamento dessas

redes, bem como a identificação de possíveis modelos causais como mencionamos acima, estar

pautada na crença de que as relações sociais não ocorrem de modo simplesmente aleatório, mas

ocorrem a partir de racionalidades do comportamento relacional dos atores sociais, sem os quais

não poderíamos explicar as estruturas e dinâmicas das redes que constituem (MERCKLÉ, 2011, pg.

99). 

O uso das redes sociais como conceito operatório-metodológico nos permite sugerir aspectos

que fundamentam essas racionalidades a partir da identificação de regularidades em sua estrutura e

nos  processos  dinâmicos  que  levam  a  sua  constituição.  As  regularidades  de  estrutura  são

determinadas por eventos característicos de conexão entre os nós, as conexões ocorrem de uma

determinada forma majoritariamente em detrimento de outras possibilidades pouco exploradas em

uma rede em análise. O estudo dessas regularidades nos permite inferir causas, estratégias típicas de

conectividade  entre  os  nós,  que  nos  auxiliam a  explicar  como  opera  uma  rede  (MARTINS  e

FERREIRA, 2012). Já as regularidades dinâmicas estão atreladas aos processos de mudança nas

características  estruturais  da  rede.  Marques  (2010)  sugere  que  essas  regularidades  podem  ser

analisadas a partir de alguns princípios, que, a rigor, poderiam nos levar a identificarmos gatilhos

causais que são responsáveis pela produção de diferenciação e variabilidade entre as redes.

“As  mudanças  nas   redes  podem  seguir  padrões  mais  localizados  e

conjunturais  ou  mais  estruturais,  associados  à  trajetória  e  aos  tipos  de

ambientes relacionais a que os indivíduos têm acesso. As mudanças tanto

podem  criar  (ou  destruir)  oportunidades  para  relações  (o  que  podemos

denominar oportunidades relacionais) como mudar o ambiente em que elas

ocorrem, contribuindo para a alteração dos conteúdos dos vínculos. Como

consequência, não apenas os tamanhos e as estruturas das redes podem ser

alterados,  como também são transformados a  sociabilidade e  os  tipos  de
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vínculos” (MARQUES, 2010, pg. 175).

Vale aqui mencionar uma outra contribuição importante do uso do conceito de redes sociais

para a identificação de possíveis causas para as regularidades estruturais e dinâmicas identificadas

pelo estudo da análise de redes. O conceito clássico de categorização dos indivíduos a partir de

determinados grupos dos quais fazem parte entende que é necessário primeiro categorizar esses

indivíduos  para  depois  inferir  possíveis  comportamentos  a  partir  das  categorias  em  que  se

encontram.  Já  a  análise  de  redes  sociais  propõe  uma  inversão  nesse  modo  de  categorização,

entendendo que é a partir da análise da forma específica de relacionamento social que é possível

propor categorias que sirvam para apoiar a explicação de como se deram esses relacionamentos,

além  de  facilitarem  no  entendimento  das  categorias  macrossociais,  tais  como  demográficas  e

institucionais, pelas quais os atores já são classificados (MERCKLÉ, 2011, pg. 15).  A análise de

redes sociais, entendida desse modo, ganha um papel de relevância ao considerar a regularidade de

eventos relacionais como ponto de partida para a proposição de possíveis causas de fenômenos

sociais de interesse relacionados a esses eventos. 

É importante ressaltarmos aqui o que entendemos por causalidade entre redes e os atributos

sociais dos seus atores. Entendemos que tanto os padrões de relações nos quais os atores estão

inseridos, quanto as suas condições de produção científica são construídas ao longo de sua trajetória

profissional no campo da pesquisa científica. Marques (2010, pg. 19) observando essas relações de

causalidade entre os padrões de redes, a sociabilidade e os atributos sociais, afirma que nenhum

desses  elementos  de  forma  isolada  é  considerado  causa  do  outro,  embora  eles  se  influenciem

dinamicamente o tempo todo. Esse entendimento leva a considerarmos que a causalidade entre os

padrões de produção científica, os padrões de rede e os atributos dos atores que estudaremos ao

longo deste projeto possuem causalidade múltipla, ou seja, somente colocando-os em análise de

forma conjunta teremos condições de inferir gatilhos causais que nos permitirão explicar de outros

modos como surgem e se desenvolvem as redes de produção científica da universidade. 

Estudos recentes na área da bibliometria e cientometria fornecem importantes indícios do

uso  de  técnicas  e  indicadores  oriundos  da  análise  de  redes  sociais  com  foco  na  colaboração

científica como meios de utilizar esse conceito operatório-metodológico das redes para explicar

possíveis causas que determinam o desempenho de pesquisadores e instituições em seus modos de

produção científica. Parte importante do objetivo desses estudos é identificar novas métricas para

avaliação  da  produção  científica  que  forneçam  melhores  mecanismos  explicativos  do  que  os

atualmente em uso. 

Bollen et al.  (2009) realizaram uma análise multivariada entre 39 indicadores de avaliação
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de produção científica, estando entre eles indicadores como fator de impacto, índice-h e indicadores

de  avaliação  de  revistas  por  sua  posição  de  centralidade  na  rede  social  de  citação  em que se

encontram.  Os  resultados  mostram  que  indicadores  baseados  no  cálculo  de  centralidade  de

intermediação apresentam melhores avaliações do prestígio de um artigo do que outros, como fator

de impacto, por exemplo. Abbasi e Altmann (2010) desenvolveram um modelo baseado na teoria de

redes  sociais  que  demonstra  como  o  desempenho  na  produção  científica  de  pesquisadores  é

correlacionado com sua rede de coautoria, considerando como medida de desempenho o índice-h. A

pesquisa aponta que dois indicadores de análise de redes sociais, grau de centralidade ponderado e

eficiência, são positivamente correlacionados com o desempenho acadêmico. Abbasi  et al. (2011)

analisam a correlação positiva de quatro indicadores de redes sociais com o desempenho acadêmico

baseado  no  índice-g,  uma  adaptação  do  índice-h.  Os  indicadores  encontrados  são  o  grau  de

centralidade, grau de centralidade de intermediação, eficiência e a força de conexão média entre os

nós. 

Uma condição limitante, com ainda pouca pesquisa na área, apontada por diversas estudos

utilizando indicadores oriundos da análise de redes sociais como modo de proposição de causas que

orientam a produção científica é a dificuldade de obtenção de atributos dos nós que constituem

essas redes (MELIN, 2000),(LEE e BOZEMAN, 2005),  (ALTMANN  et  al,  2009),  (ABBASI e

ALTMANN, 2010) e (BELGACEM e LAMARI, 2012). Abbasi et al. (2011) sugerem que o acesso

a  informações  demográficas  dos  pesquisadores,  tais  como  idade,  gênero  e  nacionalidade,  e

informações sobre o contexto social no qual se inserem, tais como se são alunos de graduação,

professores  associados,  titulares,  entre  outros,  poderiam  contribuir  de  forma  significativa  para

enriquecer a capacidade explicativa dos modelos baseados na análise de redes sociais. 

Desse modo, chegamos a algumas questões de pesquisa de interesse para o nosso projeto.

Considerando a produção científica internacional de uma universidade, como mapear suas redes de

colaboração entre seus pesquisadores e seus diferentes arranjos organizacionais, tais como, grupos

de pesquisa, departamentos, centros de pesquisa, fundações, institutos e faculdades? Como são as

redes de relação entre os pesquisadores e as unidades organizacionais da Universidade, e o que as

condiciona e influencia? Quais são os tipos de redes existentes e de que forma elas se associam com

diferentes  padrões  de  produção  científica?  Que  consequências  essas  redes  produzem  para  a

Universidade? Como conseguir o máximo possível de atributos que auxiliem a caracterizar os nós e

as conexões estabelecidas entre os atores, sejam eles pessoas ou arranjos organizacionais? Como

identificar esses gatilhos causais relacionados ao desempenho na produção científica, bem como às

diferentes  políticas  científicas  e  tecnológicas  que  regulam  os  modos  de  funcionamento  dessa

universidade? 
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De forma a produzir uma estrutura de apoio a pesquisa que tenha por objetivo responder às

questões acima enunciadas, entendemos ser necessário responder a quatro aspectos metodológicos:

quais as fontes de dados de produção científica e de atributos dos pesquisadores serão utilizadas,

que  universo  da  produção  científica  elas  abrangem,  que  métodos  de  análise  de  redes  sociais

utilizaremos e como iremos analisar nossos resultados visando responder às questões levantadas

anteriormente. A seguir, detalhamos como esses aspectos serão trabalhados neste projeto.

Fontes e abrangência dos dados

Há duas questões que devemos tratar em relação as fontes de dados utilizadas. Em primeiro

lugar,  temos  de  garantir  que  tenhamos  acesso  ao  maior  número  possível  de  atributos  dos

pesquisadores. Em segundo lugar, temos de garantir que tenhamos a maior amostra possível da

produção  científica  desses  pesquisadores,  internacionalizada  no  caso  deste  projeto,  de  modo  a

estarmos diante de um espaço de análise que represente, senão a totalidade, a maior cobertura dos

eventos relacionais que iremos avaliar. 

Os atributos dos pesquisadores podem ser acessados pela base de dados institucional da

universidade, criada e mantida pelas próprias necessidades administrativas da mesma, onde estão

armazenados dados como o momento de contratação do pesquisador, em que área organizacional

ele  atua e  pelas  quais  já  passou ao longo de sua história  na instituição,  os  diferentes  cargos  e

posições ocupadas, sua idade,  gênero,  entre outros dados que podem se mostrar importantes ao

longo da realização deste trabalho. 

A produção científica dos pesquisadores já se trata de uma questão que envolve outra ordem

de complexidade. Dado que essa produção ocorre de forma distribuída, ou seja, os pesquisadores

podem submeter as publicações que produzem para diferentes revistas nacionais e internacionais,

não há propriamente um local único de onde poderíamos coletar toda a produção da universidade. O

desafio, portanto, se trata de garantir que tenhamos acesso a maior amostra possível dessa produção.

Para isso,  utilizaremos a  Web of  Science,  apesar  de reconhecer  que esta  base de dados possui

limitações e problemas, mas também tem sido uma das bases de dados mais importantes em termos

de sistematização da produção científica mundial nos últimos anos. Vale ressaltar que pretendemos

ao longo deste projeto de pesquisa também avaliar a pertinência desta base de dados para o tipo de

estudo proposto. O objetivo aqui é coletar e analisar a produção científica da Universidade nessa

base dos seus últimos 10 anos. 

Com base na descrição acima, propomos a seguinte arquitetura da informação na figura 1

como fonte de dados a serem utilizadas na realização deste projeto. 
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Figura 1. Arquitetura da informação de apoio a análise de redes sociais de uma universidade.

 A agregação dessas bases de dados institucional e de produção científica, no que chamamos

aqui  de  Base  de  Análise  de  Redes  Sociais,  permite  selecionarmos  apenas  os  atributos  dos

pesquisadores que interessarem para o desenvolvimento de nossa pesquisa e relacionarmos esses

atributos com as relações de coautoria realizadas pelos pesquisadores ao longo do desenvolvimento

de sua produção científica. 

Método de análise de redes sociais

Os indicadores de redes sociais que serão utilizados na realização deste projeto serão os

mesmos propostos e utilizados em minha tese de doutoramento (MARTINS, 2012). O objetivo do

uso desses indicadores é produzir uma visão das redes em análise em três níveis: a rede como um

todo, os subgrupos ou possíveis comunidades dessa rede e características individuais de cada um de

seus  atores.  Desse  modo,  temos  a  nossa  disposição  diferentes  planos  de  análise,  permitindo

observarmos e compormos esses diferentes movimentos do que forma e constitui essas redes. 

Além disso, nosso objetivo é retratar tanto a estrutura quanto a dinâmica das redes. Por

análise estrutural, retomamos aqui a perspectiva de Wasserman e Faust (2009, pg. 9) a respeito da

análise de redes sociais:

“Dada uma coleção de atores, a análise de rede social pode ser utilizada

para  estudar  as  variáveis  estruturais  medidas  nos  atores  do  conjunto.  A

estrutura relacional de um grupo ou um amplo sistema social consiste de

padrões de relações entre os conjuntos de atores. O conceito de rede coloca

ênfase no fato de que cada indivíduo está conectado a outros indivíduos,

cada  qual  conectado  com  outros  poucos,  alguns  ou  muitos  outros.  A
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expressão “rede social” se refere ao conjunto de atores e suas conexões. O

analista deve procurar modelar essas relações para demonstrar a estrutura do

grupo. Então, podemos estudar o impacto da estrutura no funcionamento do

grupo e/ou a influência da estrutura nos indivíduos dentro do grupo.”

Logo, a análise estrutural nos permite identificar as diferentes formas e as regularidades nas

formas das redes que podem surgir ao longo do trabalho. Apresentamos na tabela 1, a seguir, os

indicadores estruturais que utilizaremos, uma breve síntese de seu significado e a qual nível de

análise estão relacionados.

Tabela 1. Indicadores estruturais de análise de redes. Fonte: Martins (2012).

Já a análise  dinâmica recoloca a questão da análise  de redes sociais  entendendo que os

padrões estruturais mudam com o tempo, a partir de determinados tipos de eventos que estimulam

ou reduzem o número e a forma como as conexões são estabelecidas, assim como o modo como os

novos nós chegam e os antigos saem da rede. Newman, Barabasi e Watts (2006, pg. 7) definem a

análise dinâmica a partir dos seguintes princípios:

“As conexões que as pessoas fazem afetam a forma da rede, e a forma da

rede afeta as conexões que as pessoas fazem. A estrutura da rede social se

desenvolve de forma historicamente dependente, de tal maneira que o papel

dos participantes e os padrões de comportamento que seguem não podem

ser ignorados.”
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Níveis Indicadores Significado

Rede

Densidade Taxa de conectividade da rede
Diâmetro Maior distância entre dois atores numa rede

Afiliação

Subgrupos

Centro e periferia
Componentes Subgrupos independentes na rede
Componentes fortes Subgrupo fortemente conectado
Componentes fracos Subgrupo fracamente conectado
Cliques subgrupo completo que contém três ou mais vértices

m-slices

k-core

Atores

Distância Número de conexões existentes entre dois atores numa rede

Grau de centralidade da rede número de linhas incidentes em um vértice do grafo

Grau de centralidade por interposição

Grau de centralidade por vizinhança

Equivalência estrutural

Brokers

Configuração das redes modo-2, caracterizando dois tipos 
de vértices na rede: atores e organizações

Distinção entre atores de maior e menor grau de 
centralidade

 subgrupo contendo um número mínimo de linhas m e os 
vértices que são relacionados por essas linhas
 subgrupo onde cada vértice estabelece relação com um 
número mínimo k de outros vértices.

habilidade de um indivíduo de se conectar aos círculos 
importantes da rede
representa a habilidade de um indivíduo monitorar o fluxo 
de informação e enxergar o que está acontecendo na rede
Medida que avalia o quanto dois atores possuem um 
padrão de conexão semelhante.
Distinção de papéis de intermediação que um ator pode 
desempenhar, dependendo do contexto da rede.



Logo,  a  análise  dinâmica  está  preocupada  em  identificar  quais  são  os  eventos  de

conectividade que são responsáveis pelas alterações na estrutura das redes, fazendo com que as

mesmas se desenvolvam segundo um determinado padrão de comportamento promovido por seus

participantes. Apresentamos na tabela 2, a seguir, os indicadores dinâmicos que utilizaremos, uma

breve síntese de seu significado e a qual nível de análise estão relacionados. 

Tabela 2. Indicadores dinâmicos de análise de redes. Fonte: Martins (2012).

Por fim, a forma de análise dos dados é apresentada no item 4, a seguir, que retrata a 
metodologia deste projeto.

3. Objetivos e metas a serem alcançados
Os objetivos da pesquisa podem ser organizados em cinco metas a serem desenvolvidas e

sistematizadas ao longo do trabalho. Sistemas uma  metodologia de análise de redes sociais de

produção científica baseada na coautoria de artigos científicos  de uma universidade,  onde

conforme o desenvolvimento do projeto, sistematizaremos as etapas de trabalho, envolvendo desde

a coleta, tratamento, síntese e análise e discussão dos dados e sistemas de informação, garantindo

um relato que seja publicizado em forma de uma metodologia de análise. Entendemos que essas

etapas podem ser replicadas, de maneira geral, em outras universidades que tenham por intenção a

realização do estudo aqui proposto. 

Realizar o mapeamento das redes sociais de produção científica internacional baseada

na coautoria de artigos científicos da Universidade Federal de Goiás, sendo um dos produtos

imediatos deste trabalho os mapas de redes sociais da Universidade Federal de Goiás. Esses mapas

retratarão  as  estruturas  de  suas  redes,  bem  como  as  dinâmicas  de  seu  desenvolvimento,

considerando as mudanças dos mapas ao longo do tempo num período de 10 anos. Os mapas serão

sistematizados como um resultado do trabalho, podendo servir de referências para futuras análises

comparativas de outras instituições e mesmo da própria universidade em extratos futuros de tempo. 

Propor  uma tipologia  de  variabilidade  dinâmica  e  estrutural  de  redes  sociais  de

produção científica, onde a análise da variabilidade dinâmica e estrutural será sistematizada de

forma a construir  uma tipologia dessa variabilidade,  com o objetivo de identificar as principais

estruturas características que constituem e formam essas redes, bem como identificar os principais

eventos de conectividade que levam a constituição dessas formas. O objetivo de produção dessa
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Níveis Indicadores Significado

Rede

Distribuição de probabilidade Como se distribuem graus de conectividade dos nós
Evolução no grau médio de centralidade Como evolui a conectividade média dos nós
Coeficiente de clusterização Avalia o grau de influência e transitividade na rede
Evolução na distância média entre os nós Como evolui a distância entre os nós
Evolução do padrão estrutural Probabilidade de como a estrutura da rede evolui



tipologia é criar um esforço inicial de catalogação desses processos, visando inclusive alimentar a

discussão  acadêmica  na  área,  bem como criar  condições  comparativas  e  analíticas  para  outros

estudos que vierem a complementar e propor outros olhares possíveis para esses mesmos processos.

Realizar  uma  sistematização  dos  gatilhos  causais  das  redes  sociais,  sabendo  que  a

identificação de gatilhos causais é um dos temas centrais deste projeto. Temos aqui por objetivo

propor mecanismos explicativos que nos auxiliem a entender quais são os principais fatores que

devem ser levados em consideração no modo como os pesquisadores se articulam e se mobilizam

socialmente em torno de seu processo de produção científica.  De fato,  este é um campo ainda

emergente  de  análise  e  pesquisa  acadêmica,  como  esta  breve  revisão  bibliográfica  buscou

demonstrar.  Acreditamos  que  um resultado  importante  deste  projeto  é  a  sistematização  desses

gatilhos e seu modo de apresentação, entendendo que estamos considerando aqui o relacionamento

entre  estrutura  e  dinâmica  de  redes  sociais  com  os  atributos  individuais  e  resultados  da

produtividade científica dos pesquisadores. 

Criar  um banco  de  dados  de  métricas  institucionais,  produtividade  e  atributos

individuais, onde,   por fim, um dos resultados deste projeto será a construção de um banco de

dados que poderá ser utilizado por outros estudos futuros de interesse da própria Universidade,

facilitando com que outros pesquisadores proponham outros modos de análise, considerando outros

planos da própria bibliometria, cientometria, infometria e webometria de forma geral. 

4. Metodologia a ser empregada
Como forma de entendermos os impactos que os padrões estruturais e dinâmicos de redes

causam na produção científica dos pesquisadores da universidade, utilizaremos três indicadores de

produtividade científica que serão considerados como as variáveis independentes de nossa análise.

A quantidade de artigos produzidas por um autor na Web of Science, em determinados extratos de

tempo  a  serem  definidos  ao  longo  do  desenvolvimento  do  projeto.  A quantidade  citações

recebidas por  um  autor  em  determinados  extratos  de  tempo  a  serem  definidos  ao  longo  do

desenvolvimento do projeto. O índice-h de um autor em determinados extratos de tempo a serem

definidos ao longo do desenvolvimento do projeto.

A  análise  dos  resultados  será  dividida  em  três  momentos.  Análise  da  variabilidade

estrutural  e  dinâmica  das  redes  sociais,  onde  iremos  identificar  as  principais  diferenças

estruturais existentes entre as redes analisadas. Por diferenças estruturais e dinâmicas entendemos

seus  padrões  de  formação,  tais  como,  a  quantidade  de  nós  e  links  participantes,  as  formas  de

conectividade características (majoritariamente entre 2 nós, entre 3, em formato estrela, etc.), os

padrões e as tendências de transitividade entre  os nós,  o coeficiente de potência  das curvas de
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distribuição de grau de centralidade, o modo de entrada dos autores nas redes, o intervalo de tempo

de colaboração e  movimentação social  das  redes,  entre  outros.  Temos como hipótese  aqui  que

encontraremos  essa  variabilidade  estrutural  e  dinâmica  ao  analisarmos  redes  de  coautoria  que

pertencem  a  diferentes  áreas  do  conhecimento  presentes  na  universidade,  logo  pautadas  por

diferentes modos de produção científica e formas de entender e articular sua produção em coautoria.

A partir dos diferentes padrões encontrados, proporemos uma tipologia dessa variabilidade de redes,

identificando e categorizando as formas estruturais e dinâmicas mais comuns. Vale lembrar que as

redes serão geradas e analisadas considerando os diversos atributos individuais de seus autores, nos

permitindo identificarmos redes por gênero, cargos ocupados, arranjos organizacionais, idade, entre

outros. 

Análise  das  similaridades  dos  pesquisadores,  onde  analisaremos  a  relação  entre  os

indicadores estruturais e dinâmicos de rede utilizados, a produtividade dos pesquisadores a partir de

nossas  variáveis  independentes  acima  mencionadas  e  seus  atributos  individuais  .  O  objetivo  é

realizar uma análise de similaridade multivariada de componentes principais (HUSSON et al., 2011,

pg. 2) buscando identificar uma possível tipologia dos indivíduos: quais são os mais similares e

dissimilares,  quais  grupos  de  indivíduos  mais  homogêneos  em  suas  similaridades,  quais  as

dimensões de variabilidade que opõe extremos e indivíduos intermediários nas relações analisadas. 

Análise dos gatilhos causais,  onde, tendo já tendo mapeado a variabilidade das redes e

encontrado  as  relações  entre  produtividade  científica,  atributos  individuais  e  os  indicadores

estruturais  e  dinâmicos  dessas  redes,  proporemos  alguns  dos  possíveis  gatilhos  causais  que

constituem  os  elementos  de  ativação  e  respostas  das  redes.  É  importante  ressaltar  aqui  que,

conforme os resultados encontrados, selecionaremos uma quantidade de atores para a realização de

entrevistas,  realizando  um  levantamento  de  informações  qualitativas  que  visam  complementar

indícios  e  ilustrar  situações  mais  específicas,  sobretudo  de  ordem  motivacional,  de  forma  a

colaborar na argumentação em torno dos gatilhos causais. Estimamos, em um primeiro momento,

que de 1% a 5% (até 50 pessoas), considerando uma amostra dos nós centrais da rede, devem fazer

parte dessa fase do projeto.

Dessa forma, entendemos que o enunciado do problema que pretendemos tratar, bem como

os aspectos metodológicos de fundamentação de nosso projeto estão aqui estabelecidos, gerando as

condições necessárias à realização de nossos objetivos. 

5. Principais contribuições científicas ou tecnológicas da proposta

Entendemos  que  as  principais  contribuições  científicas  da  proposta  podem  ser

sistematizadas em 3 tópicos:
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 a produção de novos indicadores de cunho relacional:  a utilização de novos indicadores

baseado na análise estrutural e dinâmica de redes sociais  pode ampliar a experiência na

produção de novos instrumentos de análise e tomada de decisão no campo da avaliação

científica,  melhorando  o  conhecimento  que  hoje  temos  da  área,  bem  como  de  seus

instrumentos de mensuração;

 a proposição de novos modelos causais no campo da produção científica: o entendimento de

novos fatores e  elementos  que ajudem a explicar  as estratégias relacionais  que levam a

produção  científica  de  pesquisadores  é  algo  tem  potencial  de  contribuir  de  forma

significativa no entendimento dos fatores sociais e políticos que levam a produção desse

fenômeno.  Entendemos aqui  que essa contribuição pode não apenas  nos  fornecer  novos

elementos de análise,  mas também facilitar  o desenvolvimento de novas metodologias e

instrumentos analíticos para a área;

 a sistematização de metodologia e processo analítico no campo mesossociológico de análise:

a construção de uma metodologia para avaliação da produção científica de uma universidade

a partir  da lógica da análise de redes sociais  também se faz uma importante contriuição

desse trabalho, sistematizando seus passos, os desafios técnicos, os cuidados do método e

seus  possíveis  desdobramentos.  Permite  que  outras  universidades  e  grupos  de  pesquisa

possam  se  interessar  por  realizar  análises  similares  em  seus  ambientes  de  trabalho  e

pesquisa, ampliando o conhecimento de novas possíveis estratégias e o escopo de leitura que

esse tipo de trabalho pode atingir.

Além disso, gostaríamos de deixar registrado nesse tópico do projeto os principais desafios

científicos que teremos de superar para o desenvolvimento desse projeto, entendendo também que

esses desafios podem se tornar importantes contribuições científicas e técnicas deste projeto. 

Um dos desafios científicos apontados por alguns pesquisadores na área de análise de redes

sociais  é  o  desenvolvimento  de  estudos  chamados  longitudinais,  onde  temos  dados  bem

determinados temporalmente dos atores e suas conexões (NEWMAN, 2010, pg. 49). Os estudos

longitudinais são fundamentais do ponto de vista do processo dinâmico de constituição das redes

sociais. Desde reconhecer o momento em que se dá o evento de entrada de um nó na rede, bem

como em que tipo de conexão esse evento se dá, até o momento de saída desse nó, ao termos dados

temporais,  temos  condições  de  reconstruir  esses  movimentos  de  conexão.  Ao  reconstruir  esses

movimentos,  surge  a  possibilidade  de  inferirmos  determinamos  movimentos  característicos  e

intencionalidades causais que levam a formação desses processos. Em nosso projeto, resolveremos

a questão temporal dos dados transformando a data em que o artigo foi publicado, considerando que
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todas as bases de dados exportam essa informação em seus metadados de acesso aos registros que

indexam,  em um atributo  dos  links  estabelecidos  pelos  nós  em coautoria  naquele  período.  Ao

transformarmos a data  em atributo dos links,  temos condições de construir  faixas temporais de

análise e só recuperarmos nós e links que atendam aos nossos critérios, obtendo, portanto, redes que

respondem a períodos de tempo específicos. 

Outro  desafio,  tanto  do  ponto  de  vista  científico  quanto  tecnológico,  é  a  questão  da

desambiguação dos nomes dos pesquisadores oriundos das diversas bases de dados que formarão a

BDPI. Questão clássica da área da bibliometria, onde o nome dos pesquisadores pode aparecer de

formas  distintas  ou  homônimas,  considerando  abreviações,  presença  ou  não  de  trechos  do

sobrenome, além de diferentes formas de grafia. Vários estudos atuais têm apontado que o uso de

métodos  heurísticos  supervisionados  (KANG  et  al.,  2009),  (STROTMANN  et  al.,  2009),

(D'ANGELO et al., 2010), (PENG et al., 2012) têm apresentado interessantes soluções em relação a

outros métodos computacionais não-supervisionados baseados em inteligência artificial, chegando

mesmo a alguns demonstrarem resultados próximos ou superiores a esses métodos. 

A princípio, propomos utilizar uma derivação que atenda a determinadas características da

língua portuguesa (considerando que a maioria dos nomes oriundos da Universidade de São Paulo

estarão nessa língua) do algoritmo heurístico proposto por Strotmann  et al.  (2009). O algoritmo

propõe duas fases de análise, sendo a primeira voltada para identificar um conjunto de ocorrências

que podem se referir a um mesmo nome, buscando por evidências positivas no conjunto de dados

que ajudem a reduzir a ambiguidade, tais como sequência das iniciais de sobrenome, coautores em

comum, entre outras. A segunda fase já leva em consideração as conexões na rede de coautoria,

entendendo que se dois indivíduos tem nomes similares e ao menos um coautor em comum, mas

nunca colaboraram entre  si,  eles serão considerados como um único indivíduo. A derivação do

algoritmo que propomos será incluir em sua heurística a utilização dos dados institucionais dos

pesquisadores como mais um elemento de desambiguação, considerando e-mail,  departamento e

unidade organizacional.

6. Orçamento detalhado
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7. Cronograma de atividades

8. Identificação dos demais participantes do projeto

Prof.  Dr.  João  de  Melo  Maricato  –  professor  adjunto  da  Faculdade  de  Informação  e

Comunicação, também trabalhando com linha de pesquisa sobre estudos métricos da informação e

cientometria. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3991129099537472 .

9. Disponibilidade efetiva de infra-estrutura e de apoio técnico 

Infra-estrutura: espaço  disponível  no  LABICOM  –  Laboratório  de  Informação  e

Comunicação  da  Faculdade  de  Informação  e  Comunicação,  estrutura  que  conta  com sala  para

professores, espaço de reunião e laboratório com 24 computadores voltados exclusivamente para

projetos de pesquisa e extensão. 

Apoio  técnico: apoio  da  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  e  Recursos

Humanos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, facilitando acesso a dados e informações

institucionais. 

10. Referências
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Descrição dos Itens Valores

CUSTEIO
Passagens e diárias para 3 reuiões e/ou eventos nacionais R$ 6.000,00
Passagens e diárias para 3 cursos e/ou eventos internacionais R$ 18.000,00
Serviço de terceiros – tradução R$ 3.000,00

TOTAL CUSTEIO R$ 27.000,00

CAPITAL
Livros R$ 3.000,00

TOTAL CAPITAL R$ 3.000,00

TOTAL R$ 30.000,00

Etapas
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Coleta dos artigos científicos e revisão bibliográfica
Coleta dos dados na Web of Science
Sistematização dos dados da Web of Science
Coleta dos atributos dos pesquisadores
Sistematização dos dados no banco de análise de redes
Classificação temporal e organizacional  dos dados
Produção dos mapas de redes
Produção da matriz de indicadores 
Análise estrutural dos dados
Análise dinâmica dos dados
Análise da variabilidade estrutural e dinâmica
Análise da similaridade dos pesquisadores
Entrevistas a pesquisadores
Análise dos gatilhos causais
Produção de artigos
Compilação das publicações em formato livro
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