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Resumo A preparação de dados de modo a adequá-los para serem utilizados em análise de
redes é um aspeto fundamental nas bases de dados prosopográficas que envolvem o registo
de relações. Mais complexo é ainda quando esses dados se reportam a sociedades pretéritas
(séculos XVI a XVIII), como é o caso.
Neste ensaio referimos a importância da identificação de ocorrências anómalas, resultan-
tes da introdução incorreta de dados, e mencionamos ainda as metodologias seguidas para
identificar algumas dessas situações. Sugerimos também os procedimentos a seguir para co-
locar os dados num formato adequado à sua integração em software de análise de redes. Por
último, apresentamos alguns dos resultados obtidos para a rede que analisámos.
O repositório de dados que utilizámos tem armazenada informação sobre eventos biográficos
e relacionais, sendo o tratamento dos dados fundamental para o estudo das redes de relações
entre os diversos atores sociais.

1 Introdução

O estudo da teoria de redes nas ciências f́ısicas e sociais tem sido uma área pela qual os investi-
gadores demonstram crescente interesse. Borgatti et al. [3] salientam que a teoria das redes tem
possibilitado explicações para os mais diversos fenómenos sociais numa ampla diversidade de con-
textos.
Como atua uma rede? Como evolui? Podemos encontrar leis e derivar modelos que expliquem essa
evolução [6]?
Estas questões são só um exemplo entre muitas outras que se podem colocar. Para que consigamos
obter respostas para todas estas questões, há que percorrer um caminho: desde a obtenção de
dados, passando pela sua manipulação e exploração, culminando com a análise efetiva da rede.
Embora os autores anteriormente citados considerem essencialmente redes a funcionar na atuali-
dade, grande parte dos estudos que realizam poderão ser estendidos a outras épocas, bem como
a outras sociedades. Neste trabalho abordamos o tratamento dos dados e referimos de que modo
este se torna importante na análise dos diversos relacionamentos, entre os vários intervenientes
nos processos de Familiaturas do Santo Of́ıcio (SO). Este estudo enquadra-se numa das tarefas
propostas - Developing SPARES4: social network analysis - do projeto aprovado e financiado pela
FCT5: PTDC/HIS-HIS/118227/2010 – CIDEHUS6.
Os objetivos deste trabalho são: 1) analisar a importância da preparação dos dados qualitativos
para serem tratados pelo software dispońıvel para a análise de redes; além do mais há sempre
erros, quando se trabalha com grandes números; 2) discutir a questão da escolha do software e da
validação dos resultados numa equipa multidisciplinar.
Note-se que o facto de trabalharmos com dados reais e com uma equipa multidisciplinar é muito
relevante, pois é sempre posśıvel tentar garantir empiricamente o controlo dos resultados e até
confrontar diferentes interpretações dos mesmos.
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5 Fundação para a Ciência e a Tecnologia
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2 Procedimentos Metodológicos

Os dados a utilizar encontram-se distribúıdos por três séculos, recaindo o nosso estudo sobre um
número bastante elevado de registos (cerca de 100000), os quais se encontram dispońıveis na base
de dados prosopográfica SPARES, desenvolvida no âmbito do projeto FCOMP-01-0124-FEDER-
007360 – Inquirir da Honra: Comissários do Santo Oficio e das Ordens Militares em Portugal (1570
– 1773).
Numa primeira fase automatizámos a extração dos dados a partir da base de dados prosopográfica
SPARES, de modo a que estes possam ser manipulados por dois softwares de rede: PAJEK e
GEPHI.
Inicialmente escolhemos o PAJEK para construirmos e analisarmos a nossa rede. Com efeito,
esta aplicação consegue, por um lado, explorar e manipular redes de grande dimensão e, por
outro, encontrar-se dispońıvel gratuitamente, para uso não comercial. Pode ser acedida a partir de:
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ [2] [5]. Embora através desta aplicação se
consiga analisar redes e obter dados, tanto anaĺıticos como gráficos, que podem ser explorados por
outras aplicações, pesquisámos outras ferramentas Open Source. Como futuramente pretendemos
integrar na mesma plataforma o pré-processamento dos dados e a análise de rede, consideramos
que o GEPHI (dispońıvel em: http://gephi.org/) [1] permitirá uma maior interoperabilidade.
O ponto de partida para a extração dos dados é a tabela que se pode observar na Figura 1.

Figura 1. Dados da base de dados SPARES.

Para preparar os dados de modo a poderem ser utilizados no software de rede foi necessário:

– criar uma tabela com os códigos e nomes de P1;
– acrescentar a essa tabela os códigos e nomes de P2;
– criar uma tabela com os vértices da rede;
– criar uma tabela com as relações da rede;
– gerar as listagens que vão ser exportadas.

Para que o ficheiro obtido pudesse ter o formato que o PAJEK lê foi ainda necessário:

– criar um procedimento e uma pesquisa para atribuir uma numeração sequencial;
– criar um procedimento para eliminar linhas em branco do ficheiro de output.

Para que se possa vir a analisar a rede por intervalo de tempo foi também necessário preparar os
ficheiros com a informação da década a que cada uma das relações corresponde. A data está num
formato de texto que varia entre o padrão 1709=11=08 (exatamente esta data) ou 1742<06<09
(pensa-se que tenha ocorrido antes desta data) e vagamente nesta data (1709-00-00). Os histo-
riadores precisam de trabalhar deste modo, pois nem sempre têm a certeza da cronologia exata
da ocorrência. Foi necessário alocar a cada vértice (indiv́ıduo) as décadas em que ele interveio
nos processos de familiaturas do Santo Of́ıcio. O intervalo de tempo resultante para cada vértice
deverá ter o formato [década x-década y] ou por exemplo [2-4], que significa que o comissário
interveio durante 30 anos, ou seja, 3 décadas (2, 3 e 4).

http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/
http://gephi.org/


No decorrer deste trabalho identificaram-se situações anómalas, as quais foram corrigidas, no-
meadamente:

– datas negativas;
– datas inferiores a 1579 (primeira relação conhecida);
– comissários que mantinham relação com eles próprios;
– o mesmo código (único para cada um dos indiv́ıduos) atribúıdo a dois indiv́ıduos diferentes;
– o mesmo indiv́ıduo com nomes diferentes.

A identificação destas ocorrências foi feita através de pesquisas quando se identificou que o ficheiro
final possúıa mais relações do que as originais. Tivemos de rever todo o percurso e identificámos as
situações atrás referidas. Relativamente às 4 primeiras situações, foram corrigidas manualmente,
pois é necessário conhecer a base de dados, nomeadamente as relações envolvidas. No que diz res-
peito à última relação, criou-se um procedimento que atribúısse ao nome do indiv́ıduo referenciado
em P1 o nome que ele possúıa em P2.
Após obtermos os ficheiros que servirão de input aos softwares de análise de redes, realizaram-se
algumas análises que permitem assim testar todo o trabalho que foi feito ao ńıvel deste tratamento
de dados.

3 Resultados e Discussão

Apresentamos na Figura 2 e na Figura 3 exemplos de ficheiros constrúıdos para utilização nos
softwares de análise de redes.

Figura 2. Input para PAJEK.

Figura 3. Inputs para GEPHI.



Dos cerca de 500 eventos relacionais identificados na base de dados SPARES, vamos analisar os
comissários do concelho de Arraiolos, no que diz respeito às relações de: “Ouvida como testemunha
na extra-judicial SO pelo comissário ad hoc com rol do pároco”; “Ouvida como testemunha na
habilitação SO pelo comissário SO”.
Escolhemos este concelho por ser de pequenas dimensões e estes eventos por se encontrarem já
estudados do ponto de vista estat́ıstico para esta localidade. Assim, havia todo o interesse em
confirmar graficamente o que analiticamente já se conhecia. Por outro lado, as relações “Ouvida
como testemunha . . . ” fazem parte daquelas que têm um papel preponderante na cotação dos
atores sociais.
Relativamente ao primeiro evento (Figura 4), podemos verificar que os dois comissários que não
são de Arraiolos, e que ali atuaram entre 1743 e 1746, solicitaram ao pároco uma lista das testemu-
nhas que deviam auscultar. Estas listas não se cruzam entre si, até porque se referiam a freguesias
diferentes (S. Gregório e Igrejinha).

Figura 4. Evento relacional “Ouvida como testemunha na extra-judicial SO pelo comissário ad hoc com
rol do pároco”.

A partir desta análise, podemos observar se as testemunhas fornecidas são das que mais intervêm
nos concelhos de Arraiolos. Fez-se assim uma nova análise que veio confirmar que efetivamente
estas são das testemunhas mais vezes chamadas, apesar de uma delas (Leonor Marques) ser mulher
– eram menos requeridas – e não saber ler nem escrever (Figura 5).
No que diz respeito ao segundo evento, observamos que existe um maior número de intervenientes,
dos quais o comissário Gaspar Barreto de Ladim é o que tem um maior número de relações (55).
Este resultado veio confirmar a sua importância. Tratou-se de um comissário ativo durante 30 anos
nesta rede. Na Figura 6 apresenta-se a rede, realçando os comissários mais ativos nos concelhos
de Arraiolos.
Atribúımos a cor amarela àqueles que moravam em Arraiolos. O GEPHI permite facilmente efetuar
este tipo de manipulações, de modo a realçar pormenores que o investigador pretende destacar.
Neste caso, era relevante destrinçar os ali moradores (conheciam toda a gente) dos que não mora-
vam no concelho, pois tinham menos probabilidades de conhecerem minuciosamente todos.



Figura 5. Testemunhas utilizadas nos concelhos de Arraiolos.

Figura 6. Comissários mais ativos no concelho de Arraiolos.



4 Conclusões e Trabalho Futuro

Pretendemos com o presente trabalho mostrar o interesse do tratamento e análise dos dados qua-
litativos, de modo a possibilitar a sua utilização na análise de redes sociais.
A preparação e manipulação dos dados efetuadas até ao momento permitiu-nos confirmar dois
eventos relacionais que estatisticamente já se encontravam analisados. Este facto permite, pois,
validar a atuação desta rede. No decorrer do nosso trabalho, e em estreita colaboração com os
membros do nosso projeto, foi também posśıvel identificar e corrigir algumas situações anómalas.
Estas têm de ser feitas automaticamente, pois com grandes números quem introduz perde facil-
mente o controlo dos dados.
Relativamente à escolha do software, esta recaiu sobre o GEPHI, em detrimento do PAJEK. Com
efeito, aquele software revelou-se mais adequado aos nossos objetivos, possibilitando uma inte-
gração mais amigável na aplicação que nos encontramos a desenvolver.
Em termos de futura investigação, consideramos pertinente trabalhar na produção de redes dinâmicas
do ponto de vista da variação cronológica, dado que na nossa investigação nos deparamos constan-
temente com esta última, a par do caráter fragmentário dos dados que exploramos. Será também
alvo do nosso trabalho a exploração do parentesco horizontal como rede, pois consideramo-lo mui-
tas vezes mais importante que o parentesco vertical.
Uma das nossas metas é ainda construir uma aplicação que permita a adequação entre a base
de dados prosopográfica SPARES e o software de redes GEPHI, tornando posśıvel que qualquer
utilizador de Ciências Sociais, e como tal menos familiarizado com a Estat́ıstica e a Informática,
possa efetuar rápida e facilmente uma análise à rede social que estuda.
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