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RESUMO
A base de dados referenciais EDUBASE, desenvolvida e gerenciada pela Biblioteca
da Faculdade de Educação/UNICAMP, inicialmente constituída para ser uma base
local, a partir do momento em que inicia a indexação de artigos de periódicos
nacionais em Educação, amplia suas funções tornando-se um instrumento de
mediação para análises de redes sociais de co-autoria, promovendo o intercâmbio
de informações entre a comunidade científica da área educacional. O presente
artigo, descreve conceitos redes sociais na área da ciência da informação,
sugerindo a aplicação de metodologias e o desenvolvimento de estudos sobre
analise de redes sociais ARS ou SNA (Social Network Analysis) que contribuam
para a percepção do fluxo de circulação da informação
e construção de
conhecimento no âmbito educacional.
Palavras-chave: Base de dados. Redes sociais. Educação – Tecnologia.
Compartilhamento.

ABSTRACT
The database benchmarks EDUBASE, developed and managed by the Library of the
Faculty of Education / UNICAMP, originally formed to be a local basis, from the
moment they start the indexing of articles in national journals in education, expands
its functions become an instrument of mediation for analyses of social networks coauthored by promoting the exchange of information between the scientific
community's educational area. This article, describes concepts social networks in the
area of information science, suggesting the application of methodologies and the
development of studies on analysis of social networks or ARS SNA (Social Network
Analysis) that contribute to the perception of the flow of information and movement of
construction of knowledge within education.
Keywords: Data bases. Social Network. Education – Techonology. Sharing.
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1 INTRODUÇÃO
A temática sobre redes sociais tem emergido singularmente nas diversas
áreas do conhecimento humano, como forma de compreensão do processo de
disseminação, transferência e recuperação da informação, no caso específico, o
enfoque é direcionado à área de Educação.
A

organização

independentemente

da

em
vontade

rede

acontece

na

dos

indivíduos.

As

sociedade
redes

humana,

possibilitam

o

desenvolvimento, a modificação e o estabelecimento de relações, conforme a
trajetória e o interesse de cada sujeito social. As informações e o conhecimento são
compartilhados e construídos nos espaços das redes, o que promove a interação
entre sujeitos, fomentando o desenvolvimento de inovações.
As redes sociais ocupam espaços organizacionais,
sejam espaços presenciais ou virtuais, onde é possível
o compartilhamento de informação e conhecimento
espaços onde a informação é compartilhada com o
objetivo de troca de experiência, criando e gerando
informações importantes no setor em que atuam.
(TOMAEL; ALCARA; DI CHIARA, 2005, p.93)

O contexto atual da pesquisa científica solicita que além da gestão e
conhecimento das tecnologias de comunicação e informação, seja possível criar
mecanismos que possibilitem o entendimento da estrutura e funcionamento de
organizações responsáveis pela administração de redes de informação, bem como a
identificação dos fluxos de compartilhamento de informações e de conhecimento.
Nessa perspectiva, a EDUBASE, base de dados e indexadora de artigos
de periódicos nacionais em Educação, produzida pela Biblioteca da Faculdade de
Educação da Unicamp, torna-se um instrumento de mediação para análises de
redes sociais de co-autoria, promovendo o intercâmbio de informações entre a
comunidade científica da área educacional.
Apresentamos neste artigo, conceitos e definições sobres redes sociais na
área da ciência da informação, identificamos na EDUBASE as condições
necessárias, para atuar como ferramenta para o fornecimento de dados que
permitam a aplicação de metodologias e desenvolvimento de estudos de analise de

3

redes

sociais ARS ou SNA (Social Network Analysis) que contribuam para a

percepção do funcionamento da circulação da informação no âmbito educacional.

2 REDES: O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM
A palavra rede tem a sua origem no latim – retis , cujo significado é o
entrelaçamento de fios com aberturas regulares que forma uma espécie de tecido.
Registros históricos apontam que mesmo antes do advento da Internet (1969) (rede
de intercomunicação) - acrônimo de Intercommunication Network, um dos pioneiros
da Ciência da Informação, Paul Marie Gislain Otlet (1868-1944) , cientista e
acadêmico belga, já previa a possibilidade de divulgação de informações através de
redes, foi sua a idéia inicial da web, inclusive criando o termo "link" para as relações
entre informações. Em 1920, Otlet, vislumbrava a possibilidade do armazenamento
eletrônico, chegando a mencionar em seu livro “Monde”, a criação de um “cérebro
mecânico coletivo”, que abrigaria toda a informação do mundo, com acesso
instantâneo em uma rede global. Em sua visão Otlet descrevia o que hoje
denominamos de redes de pesquisas.
A rede é uma forma de comunicação expressiva de compartilhar recursos
e serviços disponíveis, poupando aos indivíduos a duplicação de informações, com a
possibilidade de melhorar e desenvolver qualquer pesquisa que se pretenda
socializar e não se tenha como implementar e disseminar no momento.
Uma rede de pesquisa colabora para o compartilhamento de informações
e recursos entre pesquisadores geograficamente distantes, através de redes
eletrônicas interligadas, em diferentes países e continentes no mundo.
Redes de informação são consideradas um conjunto de unidades
informacionais, que agrupam pessoas e/ou organismos com as
mesmas finalidade, onde a troca de informações é feita de maneira
organizada e regular, por meio de padronização e compartilhamento
de tarefas e recursos . (ROMANI; BORSZCZ, 2006, p.12)

Silva et al. (2006, p.77) define rede como “[...] sistemas compostos por
“nós” e conexões entre eles, que, nas ciências sociais, são representados por
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sujeitos sociais (indivíduos, grupos, organizações, etc.) conectados por algum tipo
de relação”.
Segundo Severino (2000, p.133), a Internet, a rede das redes :
Representa hoje um extraordinário acervo de dados que está
colocado à disposição de todos os interessados, e que pode
ser acessado com extrema facilidade por todos eles, graças à
sofisticação
dos
atuais
recursos
informacionais
e
comunicacionais acessível no mundo inteiro.”

A Internet possibilita a utilização de uma variedade de técnicas na busca
de

informações

para

realização

da

pesquisa

bibliográfica.

Na

área

da

Biblioteconomia, ciência que se preocupa com as técnicas e organização de
bibliotecas, predomina as redes de informações, “[...] consideradas um conjunto de
unidades informacionais, que agrupam pessoas e/ou organismos com as mesmas
finalidades, onde a troca de informações é feita de maneira organizada e regular, por
meio de padronização e compartilhamento de tarefas e recursos”. (ROMANI;
BORSZCZ, 2006, p.12)”.
Em redes de bibliotecas o sentido de “rede” enfatiza no “tipo especial de
colaboração bibliotecária para o desenvolvimento centralizado de serviços e
programas

cooperativos,

incluindo

a

utilização

de

computadores

e

telecomunicações” (SANTOS; RIBEIRO, 2003, p.206). De acordo com os objetivos
podem funcionar de forma virtual, presencial ou das duas maneiras.
De acordo com Cendon (2005, p.80-81), na Ciência da Informação os
tipos mais comuns de rede são:
o

o

Redes de serviços e de apoio institucional, que compartilham
dados, e desenvolvem padrões comuns e a comutação
bibliográfica entre bibliotecas e centros de informação.
Redes de serviços de busca e recuperação da informação,
que identificam e compartilham recursos informacionais.

Esses tipos de redes determinam suas principais funções de utilização: a
cooperação, o compartilhamento, intercâmbio e acesso remoto a informação de
documentos e recursos computacionais ( CENDON, 2005, p.79-80),
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A vantagem do estabelecimento de redes em unidades de informação está
em:
•

otimizar e interligar recursos, visando o melhor atendimento a um número
de clientes, em um raio de alcance mais amplo;

•

racionalizar gastos com infra-estrutura técnica (acervo, recursos humanos
e equipamentos)

•

racionalizar esforços para o mesmo fim;

•

minimizar custos para os usuários, maximizando a disponibilidade e a
qualidade de informação;

•

aumentar da disponibilidade e acesso a informações
As redes são caracterizadas de acordo com os objetivos que

compartilham, e que são construídos coletivamente. O desenvolvimento de redes em
unidades de informação contempla o dinamismo e a intencionalidade dos sujeitos
envolvidos em sua construção e manutenção. A reedição da informação, processo
em que os dados fornecidos por colaboradores, são submetidos a uma nova
estrutura, de acordo com padrões estabelecidos pelo gerenciamento da rede,
possibilitam que a circulação da informação flua de forma eficiente. No processo de
gerenciamento de redes de informação encontramos “um ambiente fértil para
parcerias, oportunidades para relações multilaterais” (RIBAS ; ZIVIANI, 2008, p.4)
Ribas e Ziviani (2008, p.3-4) afirmam que a circulação da informação em
rede, adquiri um poder maior e mais dinâmico, a tecnologia é direcionada para a
disseminação, “A informação não se encontra mais centralizada, o seu detentor não
e mais uma única pessoa, ou seja, ampliam-se às fontes de informação”. Outro fato
destacado pelos autores é de que a potencialidade na constituição de redes de
informação, tem modificado as funções de aquisição, armazenagem e disseminação
da informação e do conhecimento.
Os aspectos de redes apresentados anteriormente possibilitam a
visualização da EDUBASE como ferramenta para análise e estudo de redes sociais
de co-autoria, pois a sua constituição engloba todos os conceitos principais
necessários, para o estabelecimento de uma rede de informação.
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3 REDES SOCIAIS NA ÁREA EDUCACIONAL
As redes sociais são estabelecidas e representadas, no momento em que
um conjunto de participantes autônomos une suas idéias e recursos e passam a
compartilhar de valores e interesses comuns. O termo redes sociais começou a ser
utilizado entre os anos de 1930 a 1970, para designar a intermediação das relações
interpessoais e sociais. O relacionamento nas redes sociais ocorre em detrimento de
estruturas hierárquicas (MARTELETO, 2001, p.72).
Em uma rede social o relacionamento entre cooperantes acontece de
forma direcional, não direcional ou recíproca, isso significa que ao mesmo tempo em
que o cooperador é um transmissor, pode desempenhar o papel de receptor, ou os
dois ao mesmo tempo. Essa forma de relacionamento não hierárquico ocorre no
intuito de facilitar a disseminação e o compartilhamento de informações, o que
acarreta maior dinamismo no fluxo de informações. (RIBAS ; ZIVIANI, 2008, p.4)
Os valores e expectativas em torno da rede dão origem a
normas de controle sobre seus membros. Ressaltam a
importância da análise de redes sociais para que se possa
compreender o processo de acesso a informação, bem como
para o desenvolvimento da sociedade do ponto de vista
econômico e social de comunidades e de grupos sociais.
(MARTELETO ; SILVA, 2004, p.43)

A abordagem sobre redes sociais na área educacional contempla uma das
necessidades primordiais dos pesquisadores da área, que está em estabelecer um
maior envolvimento entre diferentes regiões do território nacional, ampliando a
comunicação e a troca de informações, concernentes ao desenvolvimento de
políticas educacionais, desenvolvimento de projetos pedagógicos, pesquisas e
estudos em andamentos.
É com esse intuito que a EDUBASE, focada como rede de informação, se
coloca como porta de acesso e ponto de partida para consolidação de uma rede
social na área educacional.
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3.1 EDUBASE como rede de informação
A EDUBASE começou a ser estruturada em setembro de 1994, quando se
idealizou um instrumento de recuperação da informação de documentos para
atender as necessidades internas dos usuários da Biblioteca da Faculdade de
Educação da UNICAMP (BFE-UNICAMP).
A EDUBASE é uma base de dados de artigos de periódicos nacionais em
Educação, desenvolvida e criada pelo bibliotecário - diretor da BFE-UNICAMP.
Constam na base, além de artigos de periódicos: anais de eventos, relatórios técnico
- científicos, textos e capítulos de livros relacionados à Educação. (SILVA, 2003).
Inicialmente foi desenvolvida em ambiente DOS através do software Micro
CDS/ISIS da Unesco, com parceria da BIREME, onde hoje se encontra migrada em
ambiente Web pelo WWWISIS. (SANTOS; PASSOS, 1997; EDUBASE, 2003).
A BFE-UNICAMP tem buscado um constante aperfeiçoamento na
estrutura do seu Serviço de Referência, preocupando-se em disponibilizar o maior
número de informações dos documentos bibliográficos que compões o acervo da
Biblioteca.
A preocupação em proporcionar agilidade e rapidez na disseminação e
recuperação de informações deu origem ao projeto “Indexação de Artigos de
Periódicos Nacionais em Educação”, com financiamento FAEP – Fundo de Apoio ao
Ensino e à Pesquisa.
O projeto executado englobava a contratação de um profissional por um
período de três meses para realizar os serviços de indexação e alimentação da base
de dados EDUBASE, ocorrido no ano de 1997. (SANTOS; PASSOS, 1997).
A partir dessa iniciativa, a indexação passou a ser realizada por um
profissional bibliotecário da Faculdade de Educação, responsável pela manutenção
da base, seguindo o fluxo de serviço, conforme pode ser observado na figura 1.
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Tipos de documentos
(artigos, anais de
eventos, etc)

Seleção
dos Documentos

Análise
Conceitual

Descrição e
Indexação

Tradução de PalavrasChave no BRASED

Vocabulário

Análise
Conceitual

Busca e Resultado

Indexação

Edubase (como rede
de informação)

Índices

Estratégia de busca

Usuário

Pergunta de
busca

Figura 1 - Do processo a recuperação da informação na EDUBASE1

Assim que a EDUBASE passou a ser disponível on-line em 1998, através
da plataforma WWWISIS, houve o aumento do acesso e da requisição de
documentos pela comunidade externa, o que nos levou a legitimar a EDUBASE
como base de dados em Educação, solicitando o seu registro junto ao IBICT,
seguindo o exemplo de bases de dados internacionais que possuem o ISSN.
(EDUBASE, 2003).
Desde a implementação e reconhecimento da EDUBASE em 2000, a base
agrega 73 títulos para indexação. Desses 73 títulos de periódicos impressos e
digitais indexados, quatro títulos são da UNICAMP. A produção de publicações da
área Educacionais e afins concentra-se a maior parte nas regiões Sudoeste e Sul,
devido ao grande número de Editores de Educação centrados nestas regiões. Por
outro lado, o Norte do país não vê a importância da indexação de suas publicações
em bases de indexação de assuntos pertinentes, conforme o gráfico a seguir:

1 Adaptado de Lancaster (1979) apud Cedon (2005).
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Gráfico 1 – Distribuição geográfica da EDUBASE no Brasil

Motivados pelo reconhecimento e classificação das suas publicações pelo
Qualis /Capes, os editores (desempenham o papel de co-autores) procuram cada
vez a EDUBASE, para indexar e referenciar suas publicações no mundo referencial
e digital. Como retorno a EDUBASE ganha reconhecimento nacional, e a Biblioteca
da Faculdade de Educação/UNICAMP recebe por meio de compartilhamento de
serviços, a coleção da publicação para o seu acervo.
As conexões existentes através das interações estabelecidas
nas redes sociais criam possibilidades para que as pessoas
atuem como multiplicadores e organizadores de uma dada
comunidade. Ou seja, a comunicação se dá de maneira rápida
e direcionada para um publico específico. (RIBAS ; ZIVIANI,
2008, p.3-4)

Conforme a apresentação gráfica acima é possível visualizar que a
EDUBASE abrange todas as regiões do território nacional brasileiro, seja em
maiores ou menores proporções. Dessas regiões, participam da indexação,
instituições de ensino particulares, estaduais, federais, entre organizações,
fundações e associações (OFA), perfazendo um total de 58 cooperantes, com
missões e objetivos diferenciados, mas com o objetivo específico de divulgar a
informação na área educacional. Partindo desse pressuposto, estudos sobre ARS
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nessa base de dados2, conseguiriam mapear o alcance do fluxo de informação
disponibilizada pela EDUBASE, e identificar qual o nível de sua interferência na
produção do conhecimento científico.
23
20

15
Estaduais

15

Federais

11
9

10

OFA
Particulares

5

0

Estaduais

Federais

OFA

Particulares

Gráfico 2 – Participação dos tipos de instituição na EDUBASE

Nessa perspectiva, a EDUBASE, torna-se um instrumento de mediação
para ARS de co-autoria, promovendo o intercâmbio de informações entre a
comunidade científica da área educacional.

3.2 Proposta de estudos de co-autoria na EDUBASE através de análise de
redes sociais

A análise de redes sociais, conhecida como ARS, tem sua origem na
expressão em inglês SNA que significa Social Network Analysis, tem emergido como
uma nova proposta para a Ciência da informação, como uma ferramenta
metodológica que pode ser aplicada em estudos de bases de dados bibliográficas e
referenciais. (SILVA et al., 2006, p.77)
Este tipo de análise de acordo com Marteleto e Silva (2004, p.48) é “uma
alternativa metodológica que permite uma interlocução entre as ciências sociais e a
ciência da informação”.

2 Está em andamento proposta para o desenvolvimento de projeto de doutorado sobre ARS na EDUBASE, com
o foco na área educacional na linha de pesquisa de Educação, Ciência e Tecnologia (FE/UNICAMP).
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Para Alcara et al. (2006, p.150) as etapas para análise de redes sociais
envolvem os seguintes procedimentos:
•

identificação da população para a aplicação da análise de redes sociais

•

coleta de dados (questionários, entrevistas, diários, etc.)

•

configuração da rede feita por um software, analisa as ligações dos atores na
rede em um diagrama que possibilita distinguir as medidas/indicadores dos
atores no conjunto de suas ligações na rede.

•

oferecimento de condições para intervenção estratégica no ambiente, permite
gerenciar as ligações dos atores visando estratégias competitivas.
No caso especifico da Educação, a análise de uma rede que indexe

artigos pertinentes a essa especialidade, verifica não só a qualidade e quantidade de
dados disponíveis, mas sim o capital social despendido para que a EDUBASE
funcione efetivamente como rede social.
O capital social [...] é definido como as normas, valores,
instituições e relacionamentos compartilhados que permitem a
cooperação dentre ou entre os diferentes grupos sociais...
Assim , fica evidente a estrutura por trás do conceito de capital
social, que passa a ser definido como um recurso da
comunidade construído pelas suas redes de relações. A
construção de redes sociais é a conseqüente aquisição de
capital social, condicionada por fatores culturais, políticos e
sociais. (MARTELETO, R.M. ; SILVA, 2004, p.44)

Na estrutura de funcionamento da EDUBASE, o capital social está nas
instituições de ensino que procuram a administração da base de dados para indexar
sua produção científica, incluindo o capital humano que representado na figura de
professores pesquisadores, alunos de graduação e pós “engloba as habilidades e
competências dos indivíduos que, em conjunto com outras características pessoais e
o esforço dependido, aumentam as possibilidades de produção do conhecimento”
(MARTELETO ; OLIVEIRA E SILVA, 2004. p. 44)
Uma rede de co-autoria é uma rede na qual os nós são os
professores / pesquisadores, e há conexão entre eles sempre
que partilham a autoria de um artigo. Conecta grupos que não
tem relação entre si. (SILVA et al., 2006, p.78).
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A análise de redes de co-autoria permite o aprofundamento de estudos
sobre diferentes comunidades científicas e seus colégios invisíveis, permitindo
facilidade no acesso às bases de dados, manuseio e visualização de resultados. A
análise abrange dados sobre os atributos dos pesquisadores, sua produtividade, o
envolvimento com outras áreas do conhecimento, enfim engloba a esfera de alcance
de uma publicação científica a partir de sua indexação em base de dados. Este
mapeamento sobre como funciona a EDUBASE como uma rede de informação de
co-autoria, pode ser observado na figura 2 como se segue:
Editor entra em contato
por email ou envia
diretamente
publicações com
correspondência

Recebemos o email
p/formalizar pedido
e/ou publicações com
correspondência

Estagiário/Bibliotecário
seguem os
procedimentos para
indexação

EDUBASE
(Editor
como rede
de coautoria)

Email e
correspondência
respondidos sobre as
condições e critérios
de indexação

Analise-se pedidos e
as publicações para
saber se atendem aos
critérios

Informações dos
editores disponíveis no
portal e dados
bibliográficos
disponíveis p/ consulta

Publicação aceita é
encaminhada para
indexação
Se a publicação estiver
na área e atende aos
critérios comunicamos
aos editores sobre a
aprovação

Figura 2 – EDUBASE como uma rede de informação de co-autoria

A EDUBASE proporciona condições para o desenvolvimento de estudos
de co-autoria entre os professores/pesquisadores das diferentes instituições do
território nacional, que cooperam no envio de publicações para indexação na base.
O

empreendimento

na

ARS

contribui

para

a

compreensão

do

organograma institucional e estrutura de recursos humanos, e também no
entendimento da estrutura informacional da organização, pois possibilita a
identificação dos fluxos de compartilhamento da informação e do conhecimento.
Dessa forma é possível obter uma exata configuração da rede em seu ambiente
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externo e visualizar suas ligações com o ambiente externo e avaliar o impacto que a
organização da rede exerce no contexto de sua atuação. (ALCARA et al., 2006,
p.146)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletir sobre ARS em bases de dados na área de educação fez com que
percebêssemos a real dimensão do trabalho que é realizado dentro das unidades de
informação para a disseminação e recuperação de dados bibliográficos, fica notória
a importância de todo o processo na indexação, e os resultados que podem ser
obtidos a partir de um trabalho estruturado, coeso e importante para a divulgação da
comunicação científica no campo educacional.
A expansão da Internet proporcionou um avanço significativo no que se
refere à disseminação da informação.

A EDUBASE como um canal e fonte de

informação, desde a sua criação até o momento, propôs o enfoque na dinamização
e certificação da qualidade de dados informacionais em sua estrutura técnica, física
e na padronização de dados, de acordo com as normas internacionais de bases de
dados, conforme mencionados por Rowley (2002).
No momento atual, além da estrutura técnica e a padronização de dados
informacionais, a EDUBASE apresenta condições de promover uma análise no
campo da Educação, que não se limita apenas na quantificação de dados e simples
conferência de registros cadastrados. Constituída como uma rede de informação, a
EDUBASE, torna-se um instrumento que permite a verificação do impacto que os
conteúdos por ela disponibilizados, exercem não só na comunidade científica
educacional, mas em áreas afins. Os estudos de ARS são considerados eficientes
na medida em que determinam a finalidade das unidades de informação
especializada, que é a divulgação da informação, como meio da promoção do
estreitamento da comunicação científica, contribuindo assim para o contínuo
desenvolvimento do conhecimento humano.
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