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RESUMO 

 
 
O objetivo do presente trabalho é explorar os mecanismos que a Análise de Redes Sociais 

pode descrever dentro do contexto da produção criativa. Para tal, são apresentados os 

conceitos correlatos de buracos estruturais, poder de corretagem e centralidade. A hipótese 

da pesquisa é de que, sob a ótica de uma estrutura de relacionamentos, indivíduos 

posicionados ao centro da rede tem maior possibilidade de sintetizar elementos presentes no 

grupo e a partir disso desenvolver potencial criativo maior. Enquanto estudo de caso, foi 

construída a rede de compositores da Bossa Nova no período de 1958 a 1964 e então foi 

testada a relação entre a centralidade dos indivíduos desse grupo e a aparição de canções de 

sua autoria em uma listagem de canções representativas do período. Foi encontrado forte 

indício estatístico de correlação positiva, resultado que sugere que também na criação 

musical o ferramental de redes pode auxiliar a compreender comportamentos humanos. 

 

Palavras-chave: Análise de Redes Sociais. Criatividade. Música Popular Brasileira 

 



ABSTRACT 

 
 
The aim of this paper is to study the ways in which mechanisms of Social Networks Analysis 

can describe the context of creative production. To this end, the concepts related to structural 

holes, centrality and power of brokerage are presented. The research hypothesis is that, from 

the perspective of a structure of relationships, individuals placed in the center of the network 

are more likely to concentrate elements which are common to the group, being therefore able 

to build greater creative potential. For this paper, as a case study, the network of "Bossa 

Nova" composers in the period 1958 to 1964 was created in order to assess the relationship 

between the centrality of individuals in this group and the appearance of their own songs in a 

list of representative songs of the period. The results indicate strong statistical evidence of 

positive correlation, a result which also suggests that social network analytical tools can be 

also helpful to understand human behavior. 

 

Keywords: Social Network Analysis. Creativity. Brazilian Pop Music. 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Estruturas sociais ..................................................................................................... 13 

Figura 2 - Rede em estrela ........................................................................................................ 15 

Figura 3 - Rede em linha .......................................................................................................... 15 

Figura 4 - Rede em círculo ....................................................................................................... 15 

Figura 5 - Construção de laços entre compositores .................................................................. 28 

Figura 6 - Excerto da matriz de adjacências da rede ................................................................ 29 

Figura 7 - Sociograma dos compositores da Bossa Nova ........................................................ 30 

Figura 8 - Histograma do número de graus de ligação dos agentes ......................................... 32 

Figura 9 - Histograma da centralidade de Freeman na rede ..................................................... 36 

Figura 10 - Histograma do número de aparições no Songbook ................................................ 37 

Figura 11 - Gráfico de dispersão Centralidade x Popularidade ................................................ 37 

Figura 12 - Estatísticas da Regressão 1 .................................................................................... 38 

Figura 13 - Visão ordinal da relação entre as variáveis ............................................................ 39 

Figura 14 - Estatísticas da Regressão 2 .................................................................................... 40 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Medidas de centralidade de 6 compositores destacados no Sociograma ................ 32 

Tabela 2 - Número de canções selecionadas por compositor ................................................... 34 

Tabela 3 - Outliers de centralidade e sua popularidade............................................................ 38 

Tabela 4 - Média do número de aparições por quartil de centralidade..................................... 39 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

1 REFERÊNCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 13 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS ................................................................................. 13 

1.2 REDE E CENTRALIDADE DE AGENTES ................................................................. 14 

1.2.1 Degree centrality .................................................................................................... 16 

1.2.2 Closeness centrality ................................................................................................ 16 

1.2.3 Betweeness centrality ............................................................................................. 17 

1.3 ANÁLISE QUANTITATIVA DE REDES SOCIAIS .................................................... 18 

2 CRIATIVIDADE E POSICIONAMENTO NA REDE .................................................... 20 

2.1 CRIATIVIDADE E BURACOS ESTRUTURAIS ........................................................ 20 

2.2 OS QUATRO NÍVEIS DE CORRETAGEM ................................................................. 21 

2.3 ESTUDOS DE CASO .................................................................................................... 23 

2.4 MÚSICOS EM REDES SOCIAIS E A IDENTIDADE ................................................. 24 

3 APLICAÇÃO ....................................................................................................................... 26 

3.1 CONTEXTO ................................................................................................................... 26 

3.2 FONTES DE DADOS E METODOLOGIA .................................................................. 27 

3.3 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA REDE ..................................................................... 29 

3.4 MENSURAÇÃO DE POPULARIDADE ...................................................................... 33 

3.5 RESULTADOS .............................................................................................................. 35 

3.6 LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES FUTURAS ......................................................... 40 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 42 

REFERENCIAS 44 

 

 

 

 



11 

INTRODUÇÃO 

 

 

A análise de Redes Sociais tem incitado acadêmicos de diversas áreas a novas 

formas de enxergar e explicar as relações de causalidade, abandonando um padrão linear e 

considerando as estruturas em rede de influência. 

Esse ferramental tem aplicação bastante abrangente, pois na medida em que se 

torna possível a mensuração de influência, diversos fenômenos da Economia, Sociologia, etc, 

passam a poder ser observados do ponto de vista científico-quantitativo. 

Dado que a influência é dada somente quando há relação - ou seja, a influência, 

tal qual o poder de uma pessoa, não se dá em um plano abstrato (HANNEMAN; RIDDLE, 

2005) – a análise de influência passa, necessariamente, pela a análise das relações de uma 

pessoa. Ou seja, pela rede de relações de uma pessoa ou ponto de uma rede. 

A produção de ideias criativas, originais ou que utilizem os recursos existentes de 

forma inovadora é condição necessária para o desenvolvimento humano nos mais diversos 

campos do conhecimento e ambientes: coorporativo, acadêmico, artístico, etc. No caso da 

música, especificamente o tema abordado nesse trabalho, pode-se dizer que os músicos 

populares majoritariamente trabalham em grupo – levando o tema de relacionamentos entre 

eles a ainda maior relevância e a ótica de redes a se apresentar aderente às investigações 

correlatas. 

A análise de redes sociais pode auxiliar na identificação de pessoas com potencial 

de se tornarem agentes criativos e transformadores, pois sob a ótica sociológica (e 

matemática) da estrutura de redes, alguns indivíduos ocupam posição privilegiada no trânsito 

das informações e relacionamento entre os outros elementos da rede – podendo se valer dessa 

vantagem para utilizar uma gama maior de ferramentas de que seu grupo social dispõe. 

Esse trabalho tem por objetivo então a investigação sobre a associação entre estes 

temas: criatividade e análise de redes. Para tal, lança mão da estrutura organizada em três 

capítulos. 

Primeiramente faz uma revisão da literatura científica sobre redes sociais do 

ponto de vista sociológico, procurando no entanto simplificar o entendimento desses 

conceitos por um viés mais objetivo e pragmático. Por outro lado, também revisa alguns dos 

conceitos de análise de redes enquanto método quantitativo com foco em medidas de 

centralidade. Esse é o Capítulo 1, “Referencial Teórico”, que por sua vez traz três seções, 
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cujos títulos definem também seus temas: antecedentes históricos, redes e centralidade de 

agentes, análise quantitativa de redes sociais. 

O Capítulo 2, “Criatividade e posicionamento na rede”, completa a parte teórica 

do trabalho, explorando diretamente o tema de estudo, através da apresentação do conceito 

de “buracos estruturais”, citando um artigo de Burt (2004) que investiga os mecanismos que 

ligam o posicionamento na rede ao processo criativo. Para isso é útil descrever os diferentes 

níveis de “corretagem” (outro conceito relacionado a redes e apresentado no mesmo capítulo) 

e também outros estudos de caso da literatura que tangenciaram esse tema específico. Os 

desdobramentos dos níveis de corretagem do ponto de vista da criação musical são 

considerados parte do ineditismo do trabalho. 

Finalmente, o Capítulo 3 apresenta um estudo empírico em que a hipótese de 

correlação entre posicionamento em uma rede e criatividade (ou efetividade da produção 

criativa) é testada. O estudo de caso perpassa o contexto da história da música, dentro de um 

gênero musical e movimento específico que é a Bossa Nova – que se tratou de um fenômeno 

que irradiou do Brasil para o mundo uma nova estética, tanto no campo musical quanto no 

comportamental. Seus aspectos são interessantes focos de estudos sociológicos. Entre eles, 

destaca-se a forte noção de identidade e o papel central que alguns dos artistas representaram. 

Além de uma visão de Redes abordando a Bossa Nova isoladamente, o estudo de 

caso aqui desenvolvido contribui para o desenvolvimento acadêmico quando investiga e testa 

empírica e estatisticamente a relação entre criatividade e centralidade, ainda que com as 

limitações de se analisar um período e um movimento especificamente. 

Completa-se com um capítulo contendo as conclusões do estudo. 

Ao final, o presente trabalho pretende contribuir primeiramente para uma revisão 

teórica da literatura sobre um tema atual e de constante produção acadêmica que é a Análise 

de Redes Sociais, tomando como ponto específico sua relação (especialmente o conceito de 

centralidade) com o desenvolvimento de novas ideias. O estudo de caso acrescenta uma 

aplicação desse ferramental teórico em um campo tão interessante quanto o da produção 

musical, trazendo luz empírica e resultados robustos para servirem de base para exploração 

futura. 
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1 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

Um conceito amplo de Redes Sociais pode ter suas raízes vinculadas a diversas 

correntes teóricas. Mizruchi (2006) cita como uma das origens desse conceito o trabalho do 

psiquiatra Moreno (1934), que desenvolveu uma abordagem conhecida como sociometria, 

em que as relações interpessoais eram representadas graficamente. Também os antropólogos 

britânicos John Barnes (1954), Elizabeth Bott (1957) e J. Clyde Mitchell (1969) são citados 

por Mizruchi (2006) como predecessores do que hoje se conhece como Análise de Redes 

Sociais. 

A chamada Sociologia Estrutural (WELLMAN, 1988), no entanto, foi a teoria 

que primeiro englobou o conceito de que o comportamento individual e coletivo são 

altamente influenciados pelas relações sociais e contatos entre agentes (MIZURICH, 2006). 

Trata-se de uma abordagem segundo a qual estruturas sociais, restrições e oportunidades são 

vistas como afetando mais o comportamento humano do que as normas culturais ou outras 

condições subjetivas. Como consequência, essa corrente entende que as formas e padrões das 

relações sociais são mais importantes do que seu conteúdo. O papel de um funcionário em 

uma empresa deveria ser entendido, por exemplo, não a partir dos seus atributos estáticos e 

pessoais, mas como um produto de um conjunto coalizões (relações hierárquicas, pessoais) 

que ele veio a desenvolver com outros de agentes/atores na empresa e que estão relacionados 

às noções de poder, influência e identidade. 

Simmel (1950) discute a respeito de relações entre agentes e ilustra esses 

princípios. A Figura 1, abaixo, exemplifica tipos de relação: 

 

 
Figura 1 - Estruturas sociais 

Fonte: O autor. 
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A natureza da “formação” dessas estruturas é significativa. Enquanto no gráfico 

da direita – fechada - todos os agentes interagem entre si, no gráfico da esquerda cuja 

estrutura é chamada aberta ou hierárquica, o agente C ocupa o que a literatura chama de uma 

posição de “corretagem” entre os agentes A e B, isto é, eles são obrigados a lidar com o 

“corretor” para efetuar comunicação um com o outro. Essas duas estruturas, segundo a teoria 

das redes, criam formas de interação muito diferentes entre os membros do grupo. O 

potencial de corretagem permite que o agente central da estrutura extraia benefícios de 

qualquer situação em que os dois outros agentes procurem se comunicar (COOK, 1982; 

FREEMAN, 1979; GOULD; FERNANDEZ, 1989; MARSDEN, 1982). Esse poder de 

exploração e suas consequências serão mais bem explorados no capítulo sobre criatividade e 

buracos estruturais. 

 

 

1.2 REDE E CENTRALIDADE DE AGENTES 

 

 

As discussões de Simmel sobre o poder de corretagem lançam então luz teórica a 

um conceito que emerge intuitivamente quando uma organização ou grupo social é visto sob 

o ponto de vista de rede: a centralidade. Ainda na Figura 1, o gráfico da esquerda apresenta o 

indivíduo C em uma posição central, uma vez que tem laços construídos com todos os outros 

indivíduos da rede. 

Mizruchi (2006) também levantou alguns estudos e experimentos na história da 

ciência que mostram alta correlação entre as estruturas sociais envolvidas em alguns grupos e 

a forma de solucionar os problemas que envolvem esses mesmos grupos. 

Entendendo os laços entre os agentes também como via de comunicação em uma 

estrutura de redes, Leavitt (1951) demonstrou que a influência do agente mais central em 

uma rede aumenta conforme aumente hierarquia dessa rede. Isso porque os indivíduos que 

estão em posições estruturais menos privilegiadas enfrentam mais restrições de acesso à 

informação o que gera uma dependência daqueles mais centrais. 

Mas, o que queremos dizer com "ter uma posição privilegiada" e ter "mais 

oportunidades" e "menos restrições"? Não há resposta definitiva a estas perguntas, no 

entanto, a análise de rede fez contribuições importantes no fornecimento de definições 

precisas e medidas concretas de várias abordagens diferentes para a noção do poder que 

atribui a cargos nas estruturas das relações sociais. Freeman (1979) fez uma retomada 
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interessante da literatura até então e se tornou um autor referência na discussão e no 

desenvolvimento de medidas de centralidade. 

Para compreender as abordagens que a análise de rede usa para estudar o poder, é 

útil pensar primeiro sobre alguns sistemas muito simples. Considere os três gráficos de redes 

presentes nas Figuras 2, 3 e 4, representando imagens de uma rede “Estrela”, “Linha” e 

“Círculo”, respectivamente. 

 
Figura 2 - Rede em estrela 

Fonte: O autor. 

 

 
Figura 3 - Rede em linha 
Fonte: O autor. 

 

 
Figura 4 - Rede em círculo 
Fonte: O autor. 

Intuitivamente, sugere-se que o ator A tem uma posição altamente favorecida 

estruturalmente na rede em estrela (Figura 2), se a rede está descrevendo uma relação como 

recurso de troca ou partilha de recursos. Mas, exatamente por que é que um ator tem uma 

posição "melhor" do que todos os outros na rede em estrela? E o que dizer sobre a posição de 

A na rede de linha? Estar no final da linha trata-se de uma vantagem ou de uma desvantagem? 

Estão todos os atores na rede círculo exatamente na mesma posição estrutural? 
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1.2.1 Degree centrality 

 

 

Na rede estrela um dos agentes tem mais oportunidades e alternativas do que 

outros. Se o indivíduo D, por exemplo, opta para não compartilhar um recurso com A, esse 

tem uma série de outros lugares para ir para obtê-lo, entretanto aquele não será capaz de trocar 

nessa rede. Portanto, quanto mais laços um ator tem, mais o poder (pode) ter.  Atores que têm 

mais laços têm maiores oportunidades, porque eles têm escolhas (HANNEMAN; RIDDLE, 

2005). Essa autonomia os torna menos dependentes de qualquer outro ator específico e, 

portanto, mais poderosos. No exemplo da Figura 2, A tem seis “graus”, enquanto todos os 

outros atores têm um grau.  

Considerando a rede da Figura 4, o Círculo, em termos de centralidade de grau, 

cada indivíduo tem exatamente o mesmo número de opções de parceiros de troca (ou graus), 

então todas as posições são igualmente favorecidas. 

Na rede de linha, as coisas são um pouco mais complicadas. Os atores no final da 

linha (A e G) tem realmente uma desvantagem estrutural, mas todos os outros são 

aparentemente iguais. Geralmente, porém, os atores que estão mais ao centro da estrutura, no 

sentido de ter maior grau ou mais conexões, tendem a ter posições mais favorecidas, e poder, 

portanto, mais. 

 

 

1.2.2 Closeness centrality 

 

 

A segunda razão pela qual um agente pode ser considerado mais poderoso/central 

que os outros é quando está “mais perto” dos outros elementos que os demais. Ocorre que o 

poder pode ser exercido por relação direta, mas também há poder quando o agente torna-se 

um "ponto de referência". Agentes que são capazes de alcançar os outros em caminhos de 

comprimentos mais curtos (ou que são mais acessíveis por outros indivíduos em caminhos de 

comprimentos ais curtos) têm portanto posições favoráveis (HANNEMAN; RIDDLE, 2005).  

Também se pode dizer que as informações que tenham esse indivíduo como fonte se 

espalharão pela rede de uma maneira mais rápida e menos custosa (FREEMAN, 1978) 

Na rede de Estrela, A está a uma distância de apenas um “passo” de todos os 

outros atores, que por suas vezes estão a uma distância de dois “passos” entre si. 
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Considerando a rede círculo, cada agente tem distâncias diferentes até os outros, porém todos 

os atores têm distribuições idênticas de proximidade, e novamente parecem ser iguais em 

termos de suas posições estruturais. 

Na rede de linha, surge uma diferença se comparar à noção de centralidade de 

“Graus”. Ao contrário da centralidade medida apenas pela quantidade de laços, quando 

entendemos via “proximidade”, os agentes do meio da linha não são todos iguais: o indivíduo 

do meio (D) está mais próximo de todos os demais , pois tem ‘distância’ média até os outros 

indivíduos menor. Novamente, os agentes nas extremidades da linha, ou na periferia, tem uma 

desvantagem. 

 

 

1.2.3 Betweeness centrality 

 

 

A terceira razão pela qual o ator A se mostra em uma posição privilegiada na rede 

de Estrela é a questão da intermediação. Ele encontra-se entre cada par de agentes, e não há 

ninguém entre ele e os demais indivíduos. Assim sendo, se A quer contato com F, pode 

simplesmente fazê-lo. Se F quer entrar em contato com B, no entanto, deverão fazê-lo por 

meio de A. Isso imprime a A o poder de “corretagem” já citado nesse capítulo. Nesse caso, A 

é um potencial foco de controle de informações da rede (FREEMAN, 1978). 

Novamente, todos os atores são igualmente favorecidos na rede de círculo. Na 

rede de linha, por outro lado, os pontos de extremidade (A, G) não estão entre par algum, e 

portanto não têm poder de corretagem. Agentes mais posicionados mais ao meio da linha 

estão nas vias entre mais entre pares e estão, de novo, em uma posição favorecida. 

As diferentes formas de entender o conceito de centralidade tem seus 

desdobramentos nas diferentes medidas quantitativas de centralidade, como vai ser mostrado 

em capítulos posteriores. A comparação entre essas diferentes medidas de centralidade já foi 

tema de diversos estudos, como Bonacich em The American Journal of Sociology (1987).  
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1.3 ANÁLISE QUANTITATIVA DE REDES SOCIAIS 

 

 

Segundo a definição de Wasserman e Faust (1994, p. 89), uma rede social é um 

sistema relacional caracterizado por um conjunto de agentes e seus laços sociais. Informação 

adicional sobre atributos dos agentes, força e dimensão dos laços, além das diferentes 

dimensões em que podem se encontrar os agentes, podem se tornar parte do sistema 

relacional. 

A análise de redes sociais é um campo de pesquisa bastante interdisciplinar e tem 

ajudado a explicar um número cada vez maior de fenômenos, envolvendo discussões teóricas 

em sociologia, antropologia, estatística, educação e psicologia (VAN DUIJN; VERMUNT, 

2006). A possibilidade de envolver estudos empíricos nessa avaliação torna as discussões com 

penetração ainda maior nas ciências. 

Para que então seja possível envolver análises quantitativas e empíricas é preciso 

coletar dados. A análise de dados de redes sociais pode ser dividida segundo van Duijn e 

Vermunt (2006) entre Redes Ego-centradas ou Redes Completas: 

 Dados de redes Ego-centradas são usualmente coletados a partir de uma 

amostra de agentes da rede (egos). Desses agentes, então, extrai-se todas as 

conexões – com e entre outros agentes (alters). 

 As redes completas, por outro lado, consistem de um grupo pré-definido de 

agentes, uma conjunto entendido como a população, não a amostrada. 

Wasserman e Faust (1994) e Frank (2005) detalham mais profundamente as 

questões envolvidas com a amostragem de redes. 

Os dados podem ser coletados de várias maneiras – através de entrevistas, 

questionários, observação, dados secundários, etc (MARSDEN, 2005). A estrutura de 

armazenamento desses dados para a maioria dos softwares que se presta à análise de redes 

sociais deve ser o que é chamada Matriz de Adjacência, matriz quadrada cujos elementos 

representam a relação de um agente com outro. Quando as relações não são direcionais, trata-

se de uma matriz simétrica. Em certos estudos, é importante para a análise não só se há 

relação entre dois agentes, mas também qual o peso dessa relação. Para isso se utiliza gráficos 

a cujos edges são atribuídos valores, sendo que quanto maior o valor atribuído, maior o peso 

da relação entre os dois nodes com relação aos demais edges (NEWMAN, 2008). 

Diferentes abordagens podem ser feitas, quantitativamente quando analisamos 

Redes Completas(VAN DUIJN; VERMUNT, 2006): 
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a. Métodos descritivos, inclusive através de representações gráficas 

(FREEMAN, 2005); 

b. Procedimentos de análises, comumente baseados na decomposição da matriz 

de adjacência; 

c. Modelos estatísticos baseados em distribuições de probabilidade e testes de 

hipótese. 

A construção de um “sociograma” - como são chamados os gráficos que 

descrevem as redes (como nas Figura 1 a 4 das seções anteriores) - pode levar às primeiras 

conclusões, mas tanto não permite análises mais profundas quanto pode inclusive ser inviável 

para o caso de redes com um número maior de indivíduos. Apesar disso, a identificação de 

subgrupos é uma importante ferramenta na análise das redes e as ferramentas de visualização 

podem ser bastante úteis, como mostram Brandes, Kenis e Raab (2006) com o software 

chamado Visone (BRANDES; WAGNER, 2003) 

A disponibilidade de software de análise é condição importante para as análises 

empíricas. Alguns softwares especializados tem sido usados nesses estudos e Huisman e Van 

Duijn (2005) construíram um apanhado geral sobre o uso dessas ferramentas , tais quais Pajek 

(BATAGELJ; MRVAR, 2004) , StOCNET (BOER et al., 2003) e UciNet. 
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2 CRIATIVIDADE E POSICIONAMENTO NA REDE 

 

 

O rápido desenvolvimento da análise de redes nos últimos anos levou ao 

ressurgimento de pesquisas experimentais e não experimentais sobre a relação entre a 

centralidade e o poder dos agentes sociais. Marsden (1982), Cook et al. (1983), Markovsky, 

Willer e Patton (1988), e os artigos da edição especial de setembro/dezembro de 1992 da 

publicação Social Networks fornecem exemplos de trabalhos experimentais e de simulação. 

Scott (1991), Cook e Whitmeyer (1992), e Mizruchi e Galaskiewicz (1993) oferecem revisões 

dessa literatura. 

No entanto, uma abordagem de especial interesse para esse trabalho é a relação 

entre essas mesmas estruturas de redes sociais e a produção criativa.   

 

 

2.1 CRIATIVIDADE E BURACOS ESTRUTURAIS 

 

 

Notadamente, boas ideias advém de muitas diferentes fontes, a partir de diferentes 

mecanismos. Hippel (1988) descreve alguns deles focando seus exemplos nas inovações 

tecnológicas e de alguma maneira relacionadas à indústria. 

Burt (2004) tornou-se uma das principais referências e usuário da análise de redes 

sociais quando focou na relação entre essa forma de descrever as relações e a inovação ou 

criatividade. Mais especificamente, Burt (2004) desenvolve teórica e empiricamente a 

importância do que aqui estamos chamando de “poder de corretagem” como uma das matérias 

primas para essa inovação. Essa corretagem tem como origem a existência de buracos 

estruturais nas redes formadas entre os agentes de determinado contexto. 

Os buracos estruturais, assim como introduzido no início do capítulo 1, ocorrem 

quando dois ou mais indivíduos (ou mesmo sub-grupos) dentro de uma rede não estão ligados 

diretamente. A possibilidade de que haja ligação indireta entre esses elementos, através de um 

elemento específico, o torna o “Ego” e lhe confere a condição de corretagem (BURT, 1992). 

Resumidamente, a hipótese do artigo de Burt (2004) é de que os indivíduos 

próximos aos buracos estruturais das redes tem maior chance de terem boas ideias, ou seja, 

agregar valor e ampliar o capital social da rede. O argumento principal é de que as opiniões, 

informações e comportamentos para a produção criativa são mais homegêneos dentro dos 
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grupos do que entre eles. Assim sendo, pessoas que se conectem a diferentes grupos tem, 

nesse “poder de corretagem”, a possibilidade de selecionar e sintetizar os elementos desses 

diferentes grupos e a partir deles incitar maneiras novas de pensar e agir.  

 

 

2.2 OS QUATRO NÍVEIS DE CORRETAGEM 

 

 

Para aprofundar no entendimento sobre esse mecanismo, Burt discutiu sobre 

quatro níveis de maturidade com que um indivíduo pode lidar com seu poder de corretagem 

junto aos buracos estruturais dos quais está próximo: 

a. O primeiro e mais simples ato de corretagem é fazer com que pessoas de 

ambos os lados de um buraco estrutural estejam conscientes dos interesses e 

dificuldades do outro grupo. As pessoas que são capazes de comunicar estas 

questões entre os grupos adquirem papel importante uma vez que não 

raramente é a partir de mal-entendidos e conceitos errados construídos por 

dois grupos distintos, que surgem os maiores conflitos das organizações. 

b. Transferência de boas práticas é um nível mais elevado de corretagem. 

Pessoas familiarizadas com atividades em dois grupos são mais capazes do 

que aquelas confinadas dentro de apenas um grupo para ver como uma 

crença ou prática em um grupo pode criar valor no outro e saber como 

traduzir as crenças ou práticas em linguagem de fácil penetração no grupo-

alvo. 

c. Um terceiro nível de corretagem é estabelecer analogias entre grupos 

aparentemente sem ligação entre si.  

d. A síntese é um quarto nível de corretagem. Indivíduos familiarizados com 

atividades em dois grupos são mais propensos a ver construir novos 

paradigmas combinando elementos de ambos os grupos. 

Tendo em vista estes quatro níveis de corretagem e suas características, Burt 

(2004) concluiu que para o contexto de qualquer indústria ou organização que valorize o 

processo de inovação, os agentes (majoritariamente aqui se referindo funcionários) que de 

alguma maneira possam ser considerados próximos aos buracos estruturais na rede de suas 

instituições são fundamentais para o aprendizado e a criatividade coletivos. A extrapolação 
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disso para o contexto da criação artística parece bastante intuitiva e será explorado nas seções 

seguintes. 

Ao ser analisado o contexto da criação musical, os mesmos quatro níveis de 

corretagem podem ganhar suas versões para o processo composicional musical. É incomum 

que artistas componham isoladamente e ainda que o façam – os elementos que agregam 

advindos das pessoas com quem se relacionam são muitas vezes notórios. 

São propostas então as seguintes analogias aos níveis de corretagem de Burt: 

a. Quanto à distribuição simples de informação, compositores sabem da 

produção musical de seus colegas não-correlacionados pode estimulá-los a 

produzir e também testar as peculiaridades de que lhes conta o agente 

central.  

b. A transferência de boas práticas pode ser entendida como a disseminação de 

aspectos inovadores que os compositores vão desenvolvendo canção a 

canção. Pode se tratar da técnica de execução de um instrumento, temas 

abordados em letras, e também quais e quantos instrumentos usar em uma 

canção. 

c. O contato com outros compositores – e por que não com outros gêneros – 

leva a um nível mais elevado de corretagem: a possibilidade de construir 

analogias musicais. Quando conhece duas diferentes formas de conduzir a 

produção musical, um agente central pode entender que uma determinada 

solução formal para a construção harmônica, por exemplo, é útil também no 

outro contexto.  

d. O poder de síntese é onde se concentra, finalmente, a criatividade e a 

verdadeira inovação. Quando elementos oriundos de diferentes fontes são 

colapsados e formam algo ao mesmo tempo novo e que represente aquele 

grupo social e época, constrói-se então um gênero novo e, muitas vezes, 

todo um movimento identitário, como por exemplo, a Bossa Nova. 

A noção de identidade será retomada em seções à frente, porém é o poder de 

corretagem desdobrado entre os quatro níveis aqui descritos o principal fator, segundo a 

hipótese defendida aqui, que relaciona centralidade e criatividade. 
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2.3 ESTUDOS DE CASO 

 

 

A literatura discutiu não só do ponto de vista teórico mas também a partir de 

experimentos e estudos de caso a relação entre centralidade, poder e produção criativa.  

DiMaggio (1992) descreve o papel de corretagem de um personagem histórico 

chamado Paul Sachs que viveu e Nova York na primeira metade do século XX e além de um 

forte envolvimento com mercado financeiro, participou ativamente da fundação do Museu de 

Arte Moderna da cidade. Segundo DiMaggio (1992),  

Sachs pôde empregar seus talentos de maneira precisa, porque seus fortes laços com 

setores que anteriormente tinham sido pouquíssimo ligados a museus - universidades 

e finanças – o colocaram no centro dos buracos estruturais que eram críticos para o 

mundo da arte de seu tempo. 

O próprio trabalho de Burt (2004) traz uma demonstração empírica bem 

trabalhada e ampla que apresenta evidências das vantagens da corretagem em termos de visão 

e inovação, porém focando no contexto de inovação e boas idéias para uma organização, isto 

é, num contexto coorporativo. 

Todos os gestores da empresa estudada por Burt (2004) foram perguntados, "Da 

sua perspectiva, qual é a ação pontual e única que você entende que melhoraria a gestão da 

cadeia de valor da empresa?". Levantaram-se assim 455 diferentes ideias. Dois gerentes 

seniores – geograficamente distantes um do outro - avaliaram as ideias, sendo que cada um 

deles liderava uma das maiores unidades de negócios da empresa. Os dados então levaram à 

possibilidade de ajustar alguns modelos de regressão – entre os quais um que explicava a 

média da avaliação dos juízes e um outro, com variável dependente dicotômica, procurando 

explicar a propensão a ter sua ideia completamente descartada por ambos os juízes. 

O experimento então mostrou que as boas ideias vieram de pessoas de quem de 

fato se esperava boas ideias. Por exemplo, os juízes viram mais valor nas ideias de indivíduos 

da alta gerência. A média das notas de avaliação para diretores e vice-presidentes foi de 3,0 

contra 1,5 para o primeiro escalão dos gestores. Além disso, as ideias o alto escalão eram 

menos propensas a ser descartadas (0% de ideias de diretores e vice-presidentes foi descartada 

por juízes contra 47% de ideias do primeiro escalão de gerentes). 

Notou-se então que as melhores ideias vieram dos gerentes de compras, em cujo 

trabalho está intrínseco o contato com outras empresas e unidades de negócio. A partir de 

análise quantitativa descritiva de redes sociais, alguns dos gestores foram considerados como 

participantes de “subgrupos de discussão limitados”, conceito esse bastante relacionado à 

baixa centralidade e pouco contato com buracos estruturais. Burt mostrou que houve 
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evidências estatisticamente significativas em seu modelo de que esses gestores eram menos 

propensos a ter ideias valiosas (1,5 média) e também no modelo ajustado para explicar a 

“probabilidade de ter ideias descartadas” mais propensos a ter suas ideias são descartadas por 

ambos os juízes (43%). 

 

 

2.4 MÚSICOS EM REDES SOCIAIS E A IDENTIDADE 

 

 

A produção criativa musical também já foi alvo de estudos através da Análise de 

Redes Sociais. Kirschbaum (2007) fez uso da teoria de redes e relacionou esse tema com os 

campos teóricos de Teoria Organizacional e Identidade Social. 

A identidade individual e a posição na rede são conceitos que se reforçam 

mutuamente e, segundo Dimaggio (1987), essas noções de identidade são importantes dentro 

do mercado da música. Ele afirma que “o setor musical depende de sistemas categóricos (e 

simbólicos). As gravadoras, do mesmo modo que as lojas de discos e as estações de rádio, 

aplicam rótulos aos registros musicais e a seus criadores. Esses rótulos são gêneros. Para os 

músicos, o processo de rotulagem é ambivalente. Por um lado, a música é considerada 

legítima, nos termos das categorias existentes. Por outro, eles lutam para manter sua 

peculiaridade e liberdade de mudar. Em outras palavras, os músicos procuram manter sua 

identidade intacta e livre de tipificação.” 

A rede de músicos criada por Kirschbaum (2007) entende-se como apropriada 

dentro do contexto dessa dualidade entre identidade e posição estrutural na rede uma vez que: 

a. Os artistas precisam se engajar em um grupo identitário, pelo menos no 

começo da carreira, para serem aceitos pela indústria (RAO; MONIN; 

DURAND, 2003);  

b. O consumo de bens culturais está fortemente relacionado com a criação 

identitária (SIMMEL, 1957);  

c. Os artistas procurarão diferenciar sua identidade percebida para criar uma 

imagem exclusiva perante a indústria e o público (PETERSON, 1997). 

Os relacionamentos entre os agentes (compositores, intérpretes, arranjadores, etc) 

são então entendidos como fonte de troca de influências e criação de capital social criativo e 

ao mesmo tempo como essenciais na definição de identidade. 
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Pode-se, segundo Kirschbaum (2007), construir três visões de redes entre 

músicos: uma rede entre compositores, uma rede de intérpretes e uma outra de compositores e 

intérpretes; a rede que esse trabalho se propôs a descrever será melhor explorada no próximo 

capítulo. 

É possível afirmar, em relação às interações entre agentes, que o conceito de 

influência contempla diversas possibilidades: a forma de João Gilberto tocar violão com 

certeza faz parte da definição da identidade da Bossa Nova, assim como o compartilhamento 

de arranjadores e instrumentistas em diferentes álbuns de diferentes intérpretes. Milton 

Banana, por exemplo, foi percussionista e baterista que participou de uma série de álbuns da 

Bossa Nova (CASTRO, 2001). 

No entanto, as interações (e portanto influências) exploradas nesse trabalho são 

baseadas ao relacionamento direto ou indireto oriundo da participação em um mesmo disco. 

Se as canções de um compositor são mais tocadas, é possível dizer que ele se tornou mais 

influente na definição das identidades dos intérpretes (KIRSCHBAUM, 2007). 
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3 APLICAÇÃO 

 

 

3.1 CONTEXTO 

 

 

A música é certamente um bem cultural valioso e assim como qualquer outra 

produção artística, em seu processo de desenvolvimento está contido fortemente o que 

chamamos de criatividade. Ao relacionarmos os conceitos de centralidade na rede com 

produção criativa, a indústria fonográfica se torna, portanto, objeto interessante de 

investigação. 

Em indústrias criativas existe um excesso de oferta em relação à demanda 

correspondente. Além disso, os artistas estão conectados aos consumidores por meio de 

poucos e seletos intermediários da indústria cultural (DIMAGGIO, 1977; HIRSCH, 1972).   

Especificamente sobre o contexto da composição musical, Kirschbaum (2007) 

afirma que “a centralidade do compositor pode aumentar ou diminuir à medida que sua 

influência cresce ou decai”. É exatamente essa uma das questões então investigadas pelo 

estudo de caso do presente trabalho. 

Dentro do mercado fonográfico brasileiro, o surgimento da Bossa Nova representa 

uma quebra estrutural no que se fazia até então na música popular. Seu surgimento é resultado 

de um turbilhão de influencias que se deu no Brasil em meados do século XX. A emergência 

desse movimento está vinculada também a fatores sociais, por representar a classe média 

carioca que se deslocou para a Zona Sul (TINHORÃO ,1997) e incorporou elementos do jazz 

à música brasileira. 

A própria denominação de “movimento”, termo comumente usado para se referir 

a esse gênero musical, remete à noção de criação de identidade citada em seções anteriores 

desse trabalho. Descrever melhor como se comportaram os principais agentes desse gênero 

não só ajuda a entender melhor a música brasileira, mas também a época do seu alvorecer. 

Entre os diversos trabalhos que descrevem esse processo, destaca-se o feito por Castro (2001).  

Diferentemente do trabalho de Kirschbaum (2007), o presente estudo concentra-se 

em um período específico e investiga as relações sociais da Bossa Nova isoladamente. Essa 

escolha justifica-se pela homogeneidade da população de compositores escolhidos inclusive 

do ponto de vista temporal, que permite – ao tornar os demais efeitos mais controlados - uma 
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análise quantitativa específica e mais focada na questão de interesse desse estudo: a correlação 

entre criatividade e centralidade. 

 

 

3.2 FONTES DE DADOS E METODOLOGIA 

 

 

Para estudar sob a ótica da Análise de Redes o movimento musical a que se 

denominou Bossa Nova, utilizou-se como fonte de dados a discografia contida no livro 

“Chega de Saudade” de Ruy Castro, de 2001. Para escrevê-lo, o autor entrevistou dezenas dos 

participantes do movimento e a partir disso, desde a sua publicação a obra tornou-se 

referência na abordagem comportamental e romancista da época. 

Castro (2001) definiu, de forma específica e precisa o que chamou de “discografia 

fundamental da Bossa Nova” – e é essa listagem de álbuns que se tornou origem das análises 

desenvolvidas nesse trabalho. Trata-se de 67 (sessenta e sete) discos citando então mais de 

quatrocentos músicos, entre intérpretes, compositores e arranjadores. 

Pode-se imaginar o contexto da indústria musical como um universo com várias 

“dimensões” de agentes. Existem os diferentes intérpretes, os diferentes arranjadores, também 

os compositores e até mesmo discos e canções podem ser enxergados como agentes em seus 

respectivos espaços, aqui chamados dimensões. 

Como anunciado nos capítulos anteriores, a produção criativa, isto é, geração de 

ideias e conceitos inovadores, é objeto desse estudo. Muito embora arranjadores e intérpretes 

tenham sua parcela autoral na versão final de um álbum, aqui foram considerados como 

agentes de criatividade os compositores – sugerindo que sejam eles os responsáveis pela 

constituição da unidade de identidade de um movimento ou gênero musical. Assim sendo, o 

universo considerado constitui-se de 257 (duzentos e cinquenta e sete) diferentes 

compositores presentes nos discos listados por Castro. 

A constituição de um “laço” entre os agentes, ou seja, a ligação entre dois 

compositores, foi definida como sendo a participação em um mesmo álbum. Assim como 

descrito na Figura 5, os compositores A e B estão conectadas se e somente se ambos 

estiverem ligados a um mesmo disco  - isto é, por meio de uma composição selecionada para 

constitui-lo. 

Uma outra forma de entender essa ligação é: os agentes na dimensão dos 

Compositores não estão ligados diretamente entre si; estão, sim, ligados cada um a uma série 
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de outros agentes na dimensão dos Discos, e os laços entre dois compositores são então a 

projeção da dimensão de Discos na dimensão dos Compositores. 

 

 
Figura 5 - Construção de laços entre compositores 

Fonte: O autor. 

Entende-se esse conceito como uma definição interessante para esse laço uma vez 

que o fato de terem escrito canções participantes de um mesmo disco está vinculado via de 

regra a uma proximidade conceitual: seja porque foram os compositores escolhidos por um 

mesmo intérprete (muitas vezes o próprio compositor faz duplo papel), seja porque foram 

canções selecionadas a fazer parte de uma mesma seleção musical. 

A “força” do laço, conforme definida na revisão teórica sobre a Análise de Redes, 

será constituída, de forma intuitiva, pela quantidade de discos em que determinados dois 

compositores estiveram envolvidos juntos. Assim sendo, sabendo que o banco de dados é 

constituído de 67 álbuns, em um caso extremo em que dois compositores fizessem parte de 

todos os álbuns, o laço entre eles teria peso 67, enquanto por outro lado há duplas de 

compositores que embora tenham participado ambos do movimento nunca estiveram 

envolvidos no mesmo disco. 

Para o desenvolvimento definitivo da base de dados, foram considerados como 

agentes da rede apenas compositores que tenham feito parte de três ou mais álbuns dentro da 

discografia utilizada. Esse é um critério análogo ao escolhido por Kirschbaum (2007) e visa a 

excluir do estudo participantes eventuais e esporádicos, concentrando estudo naqueles com 

produção mais significativa para a Bossa Nova. Esse critério leva então o universo dos 

compositores da rede a reduzir-se para 53 (cinquenta e três) apenas. 

Apresentada a metodologia com que foram obtidos os dados, o processo para a 

construção da “matriz de adjacências” está por conseguinte também descrito. A Figura 6 

mostra um pedaço dessa matriz desenvolvida. 
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Aloysio de Oliveira Antônio Maria Ary Barroso Baden Powell

Aloysio de Oliveira 11 1 0 5

Antônio Maria 1 7 1 0

Ary Barroso 0 1 5 2

Baden Powell 5 0 2 18  

Figura 6 - Excerto da matriz de adjacências da rede 

Fonte: O autor. 

 

A matriz de adjacências é o principal input de dados para utilizar os softwares 

especializados em análise de redes. Para esse estudo, foi escolhido o Ucinet, em que se 

construiu uma rede com laços não-direcionais – resultado da matriz de adjacências simétrica. 

O peso das conexões influencia fortemente as noções de centralidade, densidade, etc. A 

próxima seção apresentará por meio de análise exploratória as características da rede 

construída. 

 

 

3.3 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA REDE 

 

 

A rede analisada nesse trabalho descreve o “relacionamento” ou estrutura de 

influências referente ao conjunto de compositores da Bossa Nova entre os anos de 1957 e 

1964.  

As primeiras e interessantes interpretações podem ser tiradas através do 

sociograma, gráfico que representa esquematicamente uma rede social, conforme apresentado 

no capítulo 2. A figura 7, abaixo, é o sociograma da rede de interesse e foi obtido através do 

complemento NetDraw do software Ucinet. 
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Figura 7 - Sociograma dos compositores da Bossa Nova 

Fonte: O autor. 
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No gráfico, constam os 53 compositores do estudo. Os laços entre eles somente 

foram exibidos somente quando representam uma interação entre dois compositores que 

participaram de mais de um disco em comum; muito embora para cálculos descritivos tenham 

sido considerados todos os laços, inclusive aqueles de peso 1. 

Em que pese a restrição de exibição de laços fracos, o sociograma apresenta uma 

rede bastante densa em que não parece haver subgrupos visivelmente formados – 

características que remetem a um gênero musical cujo advento foi chamado “movimento” não 

à toa: refletiu o trabalho de um conjunto de pessoas pessoalmente próximas. Castro (2001) 

inclusive foca boa parte de seu livro nas relações humanas e intensas que existiam entre as 

figuras populares da cena musical carioca da época. 

Analisando os indivíduos e sua posição na rede, algumas conclusões qualitativas 

podem ser tiradas: 

 Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli, dupla conhecida por composições em 

conjunto, também estão presentes em outras parcerias e, além de estarem 

muitíssimo próximos entre si, também se mostram centrais na rede 

 Também a parceria entre os irmãos Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle fica 

evidenciadas pela figura 

 Músicos participantes de outros movimentos e épocas e com alguma 

interação com os discos e compositores da Bossa Nova, até aparecem na 

rede, mas em posições mais periféricas, como por exemplo Jorge Bem Jor, 

Noel Rosa e Dolores Duran 

Quantitativamente, a figura 8 mostra a distribuição do número de ‘graus’ da 

ligação dos agentes (compositores), considerando a ponderação pelo número de discos em 

comum, isto é, a força do laço. Como a média entre essa medida de centralidade de cada um é 

de aproximadamente 59, comparando-a (bem como a própria distribuição mostrada no 

histograma) com o tamanho da rede, composta de apenas 53 agentes, confirma-se a impressão 

visual de densidade da rede. 
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Figura 8 - Histograma do número de graus de ligação dos agentes 

Fonte: O autor. 

 

Destaca-se também em uma avaliação visual a centralidade de alguns agentes, 

como Carlos Lyra, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli, Baden Powell, Tom Jobim e Vinícius 

de Moraes. Para utilizar apenas esse 6 exemplos, a tabela 1 mostra a centralidade por Grau 

(degree) e a medida de Betweeness de Freeman, conforme apresentado no capítulo 1 – com 

seus valores padronizados e a posição em termos de centralidade que cada um desses 

exemplos se encontra por cada uma das medidas: 

 

Tabela 1 - Medidas de centralidade de 6 compositores destacados no Sociograma 

 
Valores Normalizados Ordinalmente 

Compositor Degree Betweeness Degree Betweeness 

Baden Powell 0.904 0.055 3 2 

Carlos Lyra 0.885 0.041 4 4 

Roberto Menescal 0.808 0.027 6 6 

Ronaldo Bôscoli 0.846 0.034 5 5 

Tom Jobim 0.942 0.050 2 3 

Vinicius de Moraes 1.019 0.074 1 1 

Fonte: O autor. 

É possível notar que a impressão advinda da observação da imagem do 

sociograma de que esses seis nomes se tratam dos agentes mais centrais é corroborada pelas 

estatísticas descritivas.  
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3.4 MENSURAÇÃO DE POPULARIDADE 

 

Para complementar o objetivo desse estudo de caso, foi preciso testar a associação 

à posição na rede de compositores um fator de excelência do trabalho de criatividade musical. 

Com isso, espera-se observar empiricamente a ligação defendida pelo presente trabalho entre 

a característica de centralidade e o poder inovativo que a proximidade de buracos estruturais 

pode trazer - através do poder de corretagem discutido no capítulo 2. 

Encontrar uma forma de mensurar popularidade ou excelência musical é uma 

tarefa bastante difícil. Muitas dimensões diferentes de “sucesso” podem ser identificadas na 

indústria fonográfica e há pouco consenso na literatura e na sociedade sobre o tema.  

A escolha para esse estudo de caso foi utilizar como fonte de dados o Songbook de 

Almir Chediak intitulado “Bossa Nova” de 1990. Tratam-se de 5 volumes contendo 311 das 

canções consideradas pelo autor como essenciais para o gênero musical e a principal 

referência de partituras sobre o tema para músicos brasileiros e estrangeiros. Essa obra de 

Chediak é citada na literatura diversas vezes como referência inclusive para aspectos formais 

da música, como por Clímaco (2008), Lima (2008) e Scholz (2005). 

Sobre essa obra, Lyra, um dos compositores icônicos da Bossa Nova escreveu, no 

prefácio de uma das edições: “[...] vem prestar mais um serviço à música popular brasileira”. 

Embora o objetivo do Songbook seja compilar partituras, aspectos e comentários técnicos do 

contexto da música, a seleção de canções do autor sempre tem um viés da sua própria visão de 

popularidade, até para que a compilação seja atrativa comercialmente em sua distribuição 

enquanto obra literária. 

Como se construiu o argumento de que o poder de corretagem expanda o poder 

criativo dos indivíduos (no caso compositores), então se espera que criem mais músicas e que 

essas músicas sejam mais originais e tendam consequentemente a ser populares. Possuir um 

grande número de músicas presentes no Songbook foi utilizado, portanto, como proxy para a 

popularidade do artista. 

Dentre os 53 compositores do estudo 12 deles, por exemplo, não tiveram nenhuma 

canção inclusa na seleção de Chediak. A tabela 2 traz a relação completa. 

 

 

 

 

 



34 

Tabela 2 - Número de canções selecionadas por compositor 

COMPOSITOR Total 
SONGBOOK - Volume 

I II III IV V 

Tom Jobim 73 16 14 15 10 18 

Vinicius de Moraes 61 14 17 11 10 9 

Carlos Lyra 30 9 10 6 5 0 

Marcos Valle 20 5 5 7 3 0 

Paulo Sérgio Valle 20 6 5 6 3 0 

Edu Lobo 19 3 1 5 3 7 

Baden Powell 18 8 6 1 2 1 

João Donato 14 1 2 1 10 0 

Roberto Menescal 14 7 4 3 0 0 

Ronaldo Bôscoli 14 4 6 3 0 1 

Sérgio Ricardo 12 4 3 3 2 0 

Lula Freire 10 3 1 2 2 2 

Johnny Alf 9 0 4 4 1 0 

Aloysio de Oliveira 8 6 1 0 1 0 

Newton Mendonça 7 4 3 0 0 0 

Durval Ferreira 6 0 0 1 5 0 

Billy Blanco 5 2 0 3 0 0 

Marino Pinto 5 1 0 1 1 2 

Maurício Einhorn 5 0 0 1 4 0 

Luvercy Fiorini 4 0 0 1 0 3 

Antônio Maria 3 0 1 0 1 1 

Chico Feitosa 3 0 0 1 0 2 

Dolores Duran 3 1 2 0 0 0 

João Gilberto 3 2 1 0 0 0 

Oscar Castro Neves 3 0 0 1 0 2 

Tito Madi 3 1 0 0 0 2 

Ary Barroso 2 0 0 0 0 2 

Dorival Caymmi 2 0 0 0 0 2 

Eumir Deodato 2 1 0 0 0 1 

Geraldo Pereira 2 0 0 0 0 2 

Jorge Ben Jor 2 1 1 0 0 0 

Luiz Eça 2 1 0 1 0 0 

Orlandivo 2 0 0 0 2 0 

Bebeto 1 0 0 0 1 0 

Gianfrancesco Guarnieri 1 0 0 0 0 1 

Luiz Antônio 1 0 0 0 0 1 

Luiz Bonfá 1 0 1 0 0 0 

Mário Telles 1 0 0 0 1 0 

Moacir Santos 1 0 0 0 1 0 

Nelson Lins e Barros 1 0 0 1 0 0 

Vera Brasil 1 0 0 1 0 0 

Codó (Clodoaldo Brito) 0 0 0 0 0 0 

Geraldo Cunha 0 0 0 0 0 0 

Geraldo Vandré 0 0 0 0 0 0 

Hortênsio Rocha 0 0 0 0 0 0 

Braguinha 0 0 0 0 0 0 

João Mello 0 0 0 0 0 0 

Kayo 0 0 0 0 0 0 

Maria Helena Toledo 0 0 0 0 0 0 

Noel Rosa 0 0 0 0 0 0 

Pery Ribeiro 0 0 0 0 0 0 

Vadico 0 0 0 0 0 0 

Zé Ketti 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Chediak (1990) 
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Jobim e Vinícius aparecem com o maior número de aparições. Chama a atenção, 

no entanto, a performance de João Gilberto. Apesar de ser considerado um dos nomes mais 

representativos da Bossa Nova, o compositor tem apenas três aparições na listagem. Além 

disso, sua posição de centralidade visível na figura 7 também não corresponde à 

representatividade que o senso comum lhe associa. 

Esse resultado sugere que, em muitos casos, critérios de relacionamento podem 

sobrepor questões técnicas. Castro (2001) cita em diversos trechos dificuldades de 

relacionamento de João Gilberto. Além disso, o próprio Castro (2001) considera Newton 

Mendonça com qualidade e inovação semelhante a Tom Jobim, porém com maior rede de 

contatos e relacionamentos. 

 

 

3.5 RESULTADOS 

 

 

Finalmente, para estudar a relação empírica entre as grandezas “centralidade” e 

“popularidade” por meio de testes de hipótese estatísticos foi construído um modelo, cujas 

principais características são: 

 As observações são os diferentes compositores (53) selecionados para a rede 

descrita no início desse capítulo; 

 A variável dependente, ou variável resposta, é a quantidade de canções do 

compositor presentes no Songbook de Almir Chediak; 

 A variável independente, ou variável explanatória, é apenas uma: a medida de 

centralidade de Freeman, também chamada de “Betweenness”; 

 Modelo de Regressão Linear. 

A escolha pela medida de centralidade de Freeman (1978) se deu porque, muito 

embora as medidas de “Closeness” e “Degrees” também fossem possíveis, a origem teórica da 

relação estudada é o incremento em potencial criativo que a posição de corretagem, ou seja, 

de proximidade a buracos estruturais, pode incutir a agentes centrais em uma estrutura de 

rede. Freeman (1978) propôs então uma medida que está altamente relacionada com esse 

conceito, pois mensura para cada agente se ele está muitas vezes “no caminho” entre outros 

pares de agentes. 

Trata-se de uma medida que tem de ser obtida através de simulação e de forma 

iterativa, não através de uma fórmula estática. Brandes (2001) publicou no Journal of 
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Mathematical Sociology um artigo em que encontram "A faster algorithm for betweenness 

centrality". De maneira compacta, segundo eles, a centralidade de Freeman pode ser 

representada como: 

 

Onde   é o número total dos caminhos mais curtos entre o agente  e 

o , equanto  é o número de caminhos dentre esses possíveis que passam pelo 

agente .  

O software Ucinet já tem esse algoritmo implementado e para os 53 diferentes compositores 

da rede, foram obtidas suas medidas de centralidade, cuja distribuição está demonstrada na 

figura 9: 
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Figura 9 - Histograma da centralidade de Freeman na rede 

Fonte: O autor. 

Apresentada a distribuição da variável explanatória, interessa também conhecer a 

distribuição da variável resposta, na figura 10: 

http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.11.2024
http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.11.2024
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Figura 10 - Histograma do número de aparições no Songbook 

Fonte: O autor. 

Em se tratando de uma investigação sobre a relação entre as variáveis, antes de 

nos ater diretamente aos resultados do modelo, vale também observar o gráfico de dispersão 

entre as variáveis: 
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Figura 11 - Gráfico de dispersão Centralidade x Popularidade 

Fonte: O autor. 

 

A existência de valores extremos fica evidente, tanto nos histogramas quanto no 

gráfico de dispersão. É possível notar, no entanto, que os outliers estão relacionados, isto é, 

visualmente tratam-se de altos valores tanto de centralidade quanto de aparições no Songbook 

– o que pode ser considerada uma evidência positiva de correlação entre as grandezas. 
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A tabela ANOVA e os testes de hipóteses dos parâmetros do modelo transformam 

parecem corroborar as percepções intuitivas: 

 

ANOVA

gl SQ MQ F

Regressão 1 5690.7 5690.7 71.5

Resíduo 51 4058.3 79.6

Total 52 9749.0

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P

Interseção 0.392 1.482 0.264 0.793

Variável X 1 0.514 0.061 8.457 0.000  
Figura 12 - Estatísticas da Regressão 1 

Fonte: O autor. 

O coeficiente de determinação do modelo, R², é uma estatística que mede a 

proporção da variabilidade da variável resposta que é explicada pelo modelo. No caso do 

modelo rodado, essa estatística resultou em 58,4% , o que parece uma proporção bastante alta 

em se tratando de um modelo com apenas uma variável explanatória.  

O resultado se explica também porque os compositores de alta centralidade, já 

citados na seção 3.3 são responsáveis por grande parte da variabilidade da variável 

dependente e tratam-se daqueles com maior número de aparições. 

 

Tabela 3 - Outliers de centralidade e sua popularidade 

 
Valores Originais Ordinalmente 

Compositor Betweeness Aparições Betweeness Aparições 

Vinicius de Moraes 97.76 61 1 2 

Baden Powell 72.95 18 2 7 

Tom Jobim 65.65 73 3 1 

Carlos Lyra 54.46 30 4 3 

Ronaldo Bôscoli 45.05 14 5 8 

Fonte: O autor. 

Dada essa grande variância e presença de outliers, podemos procurar alternativas 

para enxergar de maneira mais clara a relação entre as grandezas, tentando ser menos 

influenciados por valores extremos. 

Para isso, uma alternativa é observar as variáveis de maneira não-paramétrica, ou 

seja, atentar à ordem – não ao valor nominal – de cada uma delas e retratar a relação entre a 

visão ordinal das duas variáveis. 

Primeiramente podemos observar a média do número de aparições por quartil de 

centralidade: 
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Tabela 4 - Média do número de aparições por quartil de centralidade 

Quartil Intervalo de Centralidade Média de Aparições 

1 0 - 2.1 0.7 

2 2.1 - 5.0 5.6 

3 5.0 - 14.8 5.2 

4 14.8 - 97.8 18.8 

Fonte: O autor. 

A tabela explicita muito claramente a correlação positiva entre as grandezas, o que 

é corroborado também pela figura 13, que mostra o gráfico de dispersão da ótica ordinal de 

cada uma das variáveis e se mostra bem informativo: 
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Figura 13 - Visão ordinal da relação entre as variáveis 

Fonte: O autor. 

 

Esse é um par de variáveis cujo R² é de 35,8% , que embora seja menor que o 

anterior, torna a conclusão de correlação entre as grandezas mais robusta. 

O modelo de regressão, caso fosse utilizada essa transformação, também teria 

significância estatística e suas principais características estão explicitadas na figura 14. 

Abaixo: 
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ANOVA

gl SQ MQ F

Regressão 1 3320.7 3320.7 28.5

Resíduo 51 5952.2 116.7

Total 52 9272.9

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P

Interseção 10.43 3.01 3.46 0.0011

Variável X 1 0.52 0.10 5.33 0.0000  
Figura 14 - Estatísticas da Regressão 2 

Fonte: O autor. 

 

Ambas as regressões mostram que há evidência estatística para rejeitar a hipótese 

nula de que não há relação entre centralidade na rede de compositores da Bossa Nova e o 

número de aparições no Songbook – que por sua vez foi utilizado como proxy para a 

popularidade do artista. 

 

 

3.6 LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES FUTURAS 

 

 

Muito embora os resultados apresentados tenham robustez estatística e associação 

conceitual interessante, algumas especificidades de seu escopo são ao mesmo tempo 

limitações e oportunidades de estudos futuros. 

A começar pela definição para a ligação entre os compositores: no presente 

estudo, foi escolhido construí-la a partir da participação de dois compositores em um mesmo 

álbum. Alternativamente, poderia ser utilizada a projeção da dimensão das músicas (e não 

discos) na dimensão dos compositores. Pode-se dizer que apesar de um álbum poder ser 

considerado uma unidade conceitual (portanto, fazer parte dele torna dois compositores 

automaticamente ligados) compor em conjunto torna a ligação dois músicos ainda mais forte e 

extrapolando a afinidade musical. Essa escolha metodológica, no entanto, tornaria o número 

de laços muito menor e também aqueles músicos cujo trabalho de composição se dá apenas 

sozinho isolados na rede – ignorando as influências que naturalmente recebem pela interação 

social. 

Quanto às extrapolações das conclusões tiradas com relação ao movimento da 

Bossa Nova como um todo, hão de ser feitas com cautela. Isso porque foi utilizado apenas o 

período de 1958 a 1964 como base para o estudo. Não há consenso quanto ao início e 
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principalmente quanto à data de “encerramento” do movimento, que tem seus ícones ainda 

produzindo por alguns anos posteriores. 

A questão da mensuração do sucesso dos compositores, no entanto, é onde ao 

mesmo tempo repousam as maiores oportunidades para estudos posteriores e as maiores 

possibilidades de questionamento: a escolha de medir através da popularidade, cuja 

mensuração foi aproximada pelas aparições em um Songbook de referência, não é certamente 

a única possível. Sugere-se para trabalhos futuros aprofundar essa análise se valendo, por 

exemplo: das vendas de discos no período (e posteriormente), número de fãs em redes sociais 

na internet, ou ainda diferentes tentativas de se chegar ao nível de “originalidade” das canções 

e produção dos compositores em geral. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Através de uma revisão teórica, levantou-se nesse trabalho aspectos da Análise de 

Redes Sociais interessantes no que tange ao relacionamento entre a posição estrutural de um 

indivíduo em um grupo social (ou rede) e sua capacidade de produção criativa. 

Ao se posicionar próximo a buracos estruturais, isto é, ao relacionar-se com 

indivíduos que não se relacionam entre si, um determinado agente da rede tem a 

possibilidade de dar ciência sobre o trabalho de um indivíduo ao outro, escolher quais 

aspectos dentro do contexto de um indivíduo podem ser úteis ao outro, estabelecer analogias 

e, de maneira mais aprofundada, sintetizar elementos advindos dos dois indivíduos no 

próprio trabalho. 

Do ponto de vista da criação musical, esses níveis de corretagem tem analogias 

práticas importantes como, respectivamente, a disseminação de aspectos formais da música 

(forma de execução do instrumento, harmonia, etc), o entendimento sobre a repercussão do 

público quanto a determinados elementos novos (mistura de instrumentos, tema de letras, 

etc), a construção de analogias rítmicas e determinação de padrões e finalmente a criação de 

um gênero musical próprio e de forte identidade. 

Dos diferentes subprodutos envolvidos no método quantitativo da Análise de 

Redes, a definição de centralidade é que a melhor se relaciona com esse conceito do poder de 

corretagem. Mais especificamente, a medida conhecida como “Betweenness” ou centralidade 

de Freeman é diretamente a formalização da posição de proximidade a buracos estruturais, 

uma vez que mensura a propensão de cada indivíduo a encontrar-se no “caminho” mais curto 

entre dois indivíduos quaisquer. Como, por óbvio, quando esses dois indivíduos estão ligados 

diretamente é essa ligação o caminho mais curto entre eles, um agente da rede com alta 

centralidade de Freeman pode ser considerado um agente com alta proximidade a buracos 

estruturais.  

Tomando como contexto de análise um período inicial da Bossa Nova (1958 a 

1964), o estudo de caso do presente trabalho identificou uma alta correlação entre a 

“Betweenness” dos agentes da rede de compositores desse movimento e o número de 

aparições desses compositores no Songbook de Almir Chediak que é considerado uma 

referência entre músicos e estudiosos. Essa correlação foi testada sob uma ótica paramétrica 

e também ordinal, além de através de análises gráficas, todas apontando para a confirmação 

da hipótese de forte associação entre as grandezas. 
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Supondo se tratarem das canções selecionadas por Chediak são aquelas que em 

seu entendimento mais chamariam a atenção do público para querer executa-las, sendo 

portanto as mais representativas do período, entende-se que essa variável dependente está 

também relacionada à popularidade e penetração no grande público. 

Dado que essa popularidade está entre os principais objetivos da criação do 

músico (seja para vender discos, seja para tornar-se reconhecido), pode-se entender essa 

correlação positiva como uma evidência da efetividade das canções criadas pelos 

compositores centrais na rede, portanto confirmando a hipótese de que seu poder de 

corretagem lhe impinge também capacidade inovativa diferenciada. 

Em que pesem as limitações do método e da especificidade da aplicação, esse 

resultado pode ser considerado mais um elemento corroborativo da importância e relevância 

do estudo de Análise de Redes enquanto ferramental teórico e método quantitativo para 

descrever, analisar e inferir sobre um sem-número de situações e contextos marcados por 

indivíduos organizados em redes não-lineares de relacionamento e a sua alta complexidade. 
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