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UM PROCESSO PARA ANÁLISE DE REDES CIENTÍFICAS
INSTITUCIONAIS A PARTIR DE DADOS DE PUBLICAÇÕES
CIENTÍFICAS
Eixo temático: Colaboração na Ciência
Modalidade: Apresentação oral
1 INTRODUÇÃO
O conhecimento atualmente é fator primordial na definição e análise do
desenvolvimento de um país e de sua população como um todo. A construção do
conhecimento ocorre inevitavelmente através de colaborações, onde pesquisadores se reúnem
em prol de objetivos em comum, formando as redes de colaboração científica.
A colaboração científica, objeto de estudos de vários trabalhos vem evoluído ao longo
dos anos. Beaver e Rosen (1978), afirmam que o primeiro artigo científico escrito de forma
colaborativa entre diferentes pesquisadores, surgiu em 1678. Com o passar dos anos as redes
de colaboração científica foram se consolidando e passaram a ter relação direta com o
crescimento do conhecimento científico e de sua comunidade.
Nudelman e Landers (1972) sugerem que a credibilidade concedida pela comunidade
científica a artigos de autoria conjunta é consideravelmente maior do que a creditada a artigos
de autoria única.
Portanto, visualizar a colaboração ocorrida na construção do conhecimento passa a ser
algo relevante para que se possa mensurar o grau de importância de cada região ao longo
deste processo, podendo auxiliar instituições, agências de fomento ou órgãos governamentais
no direcionamento mais assertivo de seus investimentos.
A plataforma Lattes tem como objetivo representar a experiência do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) na integração de bases de dados de
currículos, grupos de pesquisa e de instituições em um único sistema de informação.
Cadastrar um currículo na plataforma e mantê-lo atualizado, atualmente, é indicado e está
disponível a todos aqueles inseridos no contexto acadêmico e/ou científico; isto se deve em
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função de sua adoção pela maior parte das instituições de fomento, universidades e institutos
de pesquisa do país. A riqueza de informações providas pela plataforma em função de seu
constante crescimento, abrangência e confiabilidade, torna-a indispensável e compulsória na
análise meritória a pleitos de financiamentos de pesquisas científicas e tecnológicas.
Atualmente poucas ferramentas possibilitam a visualização de mapas de colaboração
entre as instituições de pesquisa no cenário nacional. Essa ausência de ferramental corrobora
para inexistência de trabalhos compostos por embasamento visual que demonstre o grau de
colaboração entre instituições de pesquisa no que tange ao conhecimento provido em
determinada área do conhecimento. Diversos trabalhos sobre redes de colaboração têm
explorado a plataforma Lattes como principal fonte de dados [Miyahara, 2011; Mena-Chalco
e Cesar-Junior, 2011; Digiampietri et al., 2012; Moreira et al., 2014].
Neste contexto, o objetivo deste trabalho consiste na exploração da plataforma Lattes
como principal fonte de dados a fim de caracterizar redes de colaboração e aplicar técnicas de
visualização de grande volume de dados através da geração de mapas de colaboração
institucionais.
2 METODOLOGIA
A plataforma desenvolvida para caracterização e análise dos dados, permite processar
e analisar os dados do repositório Lattes, podendo ser parametrizada para trabalhar com áreas
específicas do conhecimento. Os dados do repositório Lattes foram obtidos através do extrator
desenvolvido por Dias et al. ( 2014).
Com base nos arquivos de pesquisadores e colaborações, ambos obtidos através do
extrator a identificação das colaborações foi realizada pelo algoritmo proposto por Dias e
Moita (2015), a análise e manipulação das informações é realizada pela plataforma
desenvolvida, cujas etapas são descritas a seguir.
Arquivo de instituições: como o foco do trabalho é nas instituições de pesquisa,
julga-se necessário uma base que contenha essas informações. Para este fim, um arquivo CSV
foi gerado tendo como referência as instituições informadas nos currículos, acrescidas de um
ID (identificador único), sigla, endereço completo e coordenadas geográficas. As coordenadas
geográficas foram obtidas através do endereço completo da instituição.
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Seleção dos dados: consiste na definição de um filtro para os dados que deseja
trabalhar, por exemplo, uma grande área. Através desta definição, novos arquivos de
pesquisadores e colaborações são gerados.
Manipulação dos dados:







Arquivo de pesquisadores: ocorre uma comparação entre o arquivo de
pesquisadores e o arquivo de instituições, onde o ID dos pesquisadores na
plataforma Lattes é substituído pelo ID da instituição a qual estão vinculados. As
coordenadas geográficas das respectivas instituições dos pesquisadores, também
são acrescidas ao arquivo.
Arquivo de memoria: o arquivo é gerado com base na comparação anterior e
contém: ID antigo (da plataforma Lattes) e o novo ID (da instituição de pesquisa).
Arquivo de colaborações: tendo como referência o arquivo de memória, os ID’s
do arquivo de colaborações são substituídos pelos ID’s das instituições de pesquisa
correspondente dos pesquisadores. Posteriormente, há uma separação dos arquivos
de colaborações, gerando dois arquivos, sendo: um arquivo contendo as
colaborações entre pesquisadores de instituições distintas e outro contendo as
colaborações dos pesquisadores das mesmas instituições.
Processamento dos dados: manipulação e tratamento das informações. Nesta
etapa ocorre a geração de informações tabulares (ranking’s e matriz de
colaboração), bem como dos arquivos contendo os nós(pesquisadores) e arestas
(colaborações).

Mapa de colaborações / gráfico de representatividade: Geração do grafo de
colaborações

entre as

instituições

de pesquisa e do gráfico

correspondente a

representatividade de cada instituição.
Os mapas foram gerados, utilizando como parâmetro a instituição atual informada no
currículo dos pesquisadores, logo todas as colaborações realizadas (independente do período)
foram acrescidas a instituição atual a qual estão vinculados, o que na prática também ocorre.
Quando o pesquisador migra de uma instituição, a atual recebe todas as suas produções
realizadas nas instituições anteriores.
3 RESULTADOS
Para representar a análise e processamento dos dados, utilizamos como amostra, os
bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, que em seus currículos informaram
Ciências Exatas e da Terra como grande área; e suas respectivas colaborações no ano de 2014.
São Paulo, SP, 6 a 8 de julho de 2016

3

Os bolsista desta grande área, correspondem a 23% do total de bolsistas. A escolha da grande
área se justifica por ser a com o maior número de bolsistas de produtividade em pesquisa.
Os mapas de colaboração, apresentados nas Figura 1 e Figura 2, representam todo
processamento e análise realizada sobre os dados da grande área Ciências Exatas e da Terra.
Nele, constam apenas as colaborações interinstituições (entre pesquisadores de instituições
distintas). Informações relevantes podem ser extraídas através da sua análise visual, como por
exemplo, a maior concentração das publicações nas regiões sudeste do país, intensificadas em
sua grande maioria por instituições de ensino federais.
Figura 2 – Mapa global de colaboração interinstituições

Fonte – Próprios autores
Figura 2 – Mapa de colaboração interinstituições por estados ativos
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Fonte – Próprios autores

Importante mencionar que a proximidade das instituições de pesquisa em alguns
estados, em termos, acabou prejudicando a visibilidade e suas respectivas colaborações no
mapa apresentado. Como exemplo, podemos mencionar as instituições de pesquisa do Rio de
Janeiro. O estado possui cinco, destas, quatro estão em sua capital. Portanto, ao gerarmos o
grafo utilizando as coordenada geográficas, em função da escala do mapa político do Brasil,
as instituições ficam uma sobre as outras. Para não comprometer o objetivo do trabalho,
omitindo as instituições em função da pouca visibilidade, o grafo foi modificado, onde os nós
das mesmas foram reajustados para que pudessem ser visualizadas. Tal ajuste foi realizado
respeitando às limitações geográfica dos estados, mas não conseguiu tratar o problema de
visualização das colaborações entre estas instituições, onde, por exemplo, a UFRJ e UERJ,
possuem 20 colaborações entre si, no mapa tal informação não pode ser visualizada. Situação
semelhante também ocorreu no estado de São Paulo.
Em virtude da dificuldade mencionada e para complementar à informação visual
apresentada no mapa, uma matriz de colaborações foi gerada, a Tabela 1, apresenta um
fragmento dos cruzamentos realizados.

Tabela 1 – Matriz de colaborações científicas institucionais
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Fonte – Próprios autores

As colaborações das instituições selecionadas, correspondem a um total de 6.275.
Destas, 3.304 (52,65%) são inter-instituições e 2.971 (47,35%) intra-instituição, ou seja, a
diferença apresentada é relativamente pequena, o que demonstra que na prática o intercâmbio
do conhecimento não vem sendo tão explorado.

4 CONCLUSÕES
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Através das técnicas aplicadas, foi possível analisar um grande volume de dados e
visualizar a representatividade dos principais institutos de pesquisa do país, no processo
evolutivo da ciência referente a grande área Ciências Exatas e da Terra.
Conclui-se que embora a comunidade científica esteja cada vez mais receptiva as
redes de colaboração, o percentual de publicações entre pesquisadores da mesma instituição
ainda é relativamente alto, impedindo o intercambio de informações, dificultando a
proliferação do conhecimento e consequentemente a evolução científica da grande área. Há
também uma relação direta de dependência de algumas instituições na consolidação da rede,
caracterizando-a em termos como imatura.
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