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Resumo: A fim de estabelecer uma correlação entre o 

desempenho dos alunos de um curso do Centro 

Universitário FEI e seus relacionamentos de amizade, 

utilizou-se a teoria dos grafos. Os seguintes parâmetros 

foram calculados: centralidade de intermediação, 

centralidade de grau, centralidade de proximidade e 

clique. Ao compará-los com as notas padronizadas de 

cada aluno, foi possível perceber que não há correlação 

entre esses e o desempenho, excetuando o clique. 

 

1. Introdução 

Uma rede é um conjunto cujos nós possuem laços 

entre si. Nesse projeto, os nós são alunos e os laços 

alguma espécie de relacionamento. Por meio de um 

questionário, tais relações entre os alunos podem ser 

determinadas e, por conseguinte, estabelecida a rede 

social. A rede do presente estudo é do tipo direcional, ou 

seja, as relações possuem um sentido: se o nó 1 cita o nó 

2, a relação é representada por uma seta que sai de 1 e 

chega em 2. Nesse tipo de rede, o nó 2 pode ou não citar 

o nó 1. 

Em uma rede social, é possível calcular diversos 

parâmetros que caracterizam a estrutura de uma rede 

social: a centralidade de grau, a centralidade de 

proximidade, a centralidade de intermediação e o clique. 

A centralidade de grau, CD, é uma medida de prestígio 

do ator em redes direcionais [1], definida por 

𝐶𝐷(𝑛𝑖) = 𝑑(𝑛𝑖) = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑗                   (1) 

onde 𝑑(𝑛𝑖) é o grau do nó i, ou seja, o número de laços 

incidentes nele. Pode-se ainda subdividir essa 

centralidade em centralidade de entrada (Indegree) e de 

saída (Outdegree). A diferença entre esses repousa em 

quantos laços chegam no ator (entrada) e saem do ator 

(saída). O prestígio do ator é diretamente proporcional à 

medida de centralidade de grau de entrada [1]. 

A centralidade de proximidade, 𝐶𝐶(𝑛𝑖), caracteriza o 

quão próximo o nó está em relação aos demais nós que 

compõem a rede. Desse modo, tem-se: 

𝐶𝐶(𝑛𝑖) = [∑ 𝑑(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗)
𝑔
𝑗=1 ]

−1
                    (2) 

Na centralidade de intermediação, usa-se o termo 

geodésica, que é o menor caminho entre dois nós. Quanto 

maior o número de geodésicas que passa pelo nó, maior 

sua centralidade de intermediação 𝐶𝐵(𝑛𝑖):  

𝐶𝐵(𝑛𝑖) =
∑ 𝑔𝑗𝑘𝑗,𝑘 (𝑛𝑖)

𝑔𝑗𝑘
                 (3) 

Por fim, um clique pode ser definido como um 

subgrupo coeso de atores cujos laços são diretos, 

intensos, frequentes e fortes, ou seja, eles levam em conta 

a mutualidade de laços, a proximidade ou alcance dos 

atores na rede, a frequência dos laços com outros atores 

e a frequência relativa dos laços entre os atores desse 

subgrupo comparada com os que não pertencem ao 

subgrupo [1]. 

 

2. Metodologia 

Inicialmente elaborou-se um questionário para a 

coleta das informações sobre os atores, seus 

relacionamentos (com quem tira dúvidas) e frequência de 

ocorrência, obedecendo aos princípios estabelecidos no 

relatório de Belmont [2]; todos os alunos responderam 

voluntariamente. Para estabelecer a correlação entre os 

relacionamentos e o desempenho, utilizou-se a nota 

padronizada, calculada por meio da seguinte equação: 

𝑁𝑃 = 10 (
𝑍𝑥
𝑝
−(𝑍𝑥

𝑝
)
𝑚í𝑛

(𝑍𝑥
𝑝
)
𝑚á𝑥

−(𝑍𝑥
𝑝
)
𝑚í𝑛

)                (4) 

onde 𝑧𝑥
𝑝
 é o desvio da nota do aluno x na prova p do 

aluno;  (𝑧𝑥
𝑝
)
𝑚á𝑥

 é o desvio máximo obtido pelo aluno x 

da turma na prova p; e finalmente (𝑧𝑥
𝑝
)
𝑚í𝑛

 é o menor 

desvio obtido pelo aluno x da turma na prova p. A nota 

padronizada é multiplicada ainda por 10 para que exista 

uma escala desses afastamentos, de 0 a 10. 

Três disciplinas foram investigadas com anuência dos 

professores e obedecendo aos princípios estabelecidos no 

relatório de Belmont [2]; os alunos foram numerados de 

1 a 44 e as disciplinas por letras de A C.  

Com todas as informações coletadas, a rede foi 

montada através do software UCINET® [3] bem como 

calculados os seus parâmetros. Em seguida, foi possível 

comparar as notas padronizadas com tais parâmetros. 

 

3. Resultados 

O sociograma da Figura 1 representa a estrutura da 

rede da turma estudada. Nota-se que essa rede se 

classifica como direcionada visto, por exemplo, que o 

aluno 1 menciona o aluno 41, mas esse não o menciona.  

 
Figura 1 – Sociograma do grupo de alunos. 

 

      Uma vez calculada a centralidade de intermediação, 

foi possível observar três nós que possuem maior valor 

desse parâmetro, em ordem decrescente: 3, 19 e 35, como 
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pode ser observado na Figura 2. Ao comparar as notas 

padronizadas com os valores de cada nó, obtiveram-se 

apenas duas tendências: na prova 1 da matéria A e na 

prova 2 da matéria B, como demonstrado na Figura 3. 

Não foi encontrado, no entanto, padrões capazes de 

determinar uma correlação entre a centralidade de 

intermediação e as notas em provas de outras disciplinas. 

 
Figura 2 – Sociograma do grupo de alunos mostrando 

graficamente a centralidade de intermediação. 

 

 
Figura 3 – Gráfico da centralidade de intermediação 

(Betweenness) versus Nota Padronizada da prova P1 na 

Disciplina A. 

 

O segundo parâmetro calculado e comparado foi a 

centralidade de grau de entrada e de saída. Os nós com 

maiores valores desse parâmetro, em ordem decrescente, 

foram: 19, 11, 3, 21 e 25. É interessante observar que, 

como na centralidade de intermediação, os nós 3, 19 e 35 

se destacaram. O único nó dentre os destaques que teve 

notas altas em todas as disciplinas foi o 19. 

      A centralidade de proximidade foi comparada com a 

nota padronizada de cada matéria e constatou-se que 

houve dispersão nos resultados, ou seja, nenhum padrão 

pode ser estabelecido. 

      Por fim, os cliques da rede, determinados pela 

distância máxima de 1, foram calculados; obtiveram-se 

14 cliques. Os alunos que não fizeram parte dos cliques 

foram considerados como um subgrupo chamado de sem 

clique. A média da nota padronizada de cada clique foi 

feita a fim de facilitar a comparação entre os cliques. 

Quatro desses cliques se destacaram em relação às notas: 

1, 2, 5 e 7. O clique 1 teve todas a notas acima da média 

em todas as disciplinas enquanto os cliques 2, 5 e 7 

tiveram apenas uma nota abaixo da média em alguma 

disciplina. A Tabela I mostra os nós contidos no clique 1, 

bem como os seus parâmetros de análise de rede. 

 

Tabela I – Parâmetros de rede para o clique 1. 

Clique Nós CD 

(In) 

CD 

(Out) 

CB CC 

(In) 

CC 

(Out) 

1 3 7 7 371,231 205 179 

1 19 3 9 279,552 222 180 

1 21 6 5 137,648 211 187 

       

Nos outros cliques notou-se que havia pelo menos um 

nó com centralidade de grau de saída igual a zero, o que 

significa que os atores não procuraram tirar dúvidas com 

o restante da classe, além da existência de nós com 

centralidade de intermediação igual a zero. 

Por fim, convém mencionar que um trabalho 

posterior examinará a frequência de ocorrência dos nós 

procurados para dirimir dúvidas. 

 

4. Conclusões 

O presente trabalho permitiu chegar às seguintes 

conclusões: 

A centralidade de intermediação, de grau e de 

proximidade não apresentam correlação clara com o 

desempenho dos alunos. A centralidade de intermediação 

apresentou uma tendência episódica, presente em apenas 

duas provas de disciplinas; 

O nó 19 apresentou notas padronizadas sempre altas 

e possui a maior centralidade de grau, a segunda maior 

centralidade de intermediação e a terceira maior 

centralidade de proximidade; 

Os cliques cujos nós possuem valores altos de 

centralidade de grau e centralidade de intermediação e 

boa centralidade de proximidade apresentaram 

desempenho médio superior aos demais cliques da rede 

em todas as disciplinas examinadas ao passo que cliques 

com comportamento intermediário possuem pelo menos 

um nó com centralidade de grau ou de intermediação 

nulos. 
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