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Um olhar através do indexador SciELO.
Orientador: Álvaro Luiz Heidrich
Objetivo:
A presente pesquisa objetiva a sistematização e a análise da produção científica latino americana
no que se refere à constituição de espaço próprio conduzida por comunidades atuantes. Baseia-se
teoricamente em pesquisa já realizada pelo professor orientador, em conjunto com bolsistas de iniciação científica, porém ampliando o recorte territorial - passando de Brasil para toda a América
Latina - e as áreas de conhecimento do universo científico - de estritamente geográfico para as ciências sociais. De uma forma geral, evidenciar quem pesquisa e produz conteúdo a respeito do tema,
e de que forma o faz.

Apenas com os dados presentes na tabela, já é possível a realização de algumas análises quantitativas
interessantes à pesquisa. Como exemplo, utiliza-se do levantamento simples de número de periódicos selecionados por país.
Figura 2: Gráfico de distribuição de periódicos selecionados por país.

Metodologia:
a) familiarização do bolsista com a temática da pesquisa; b) análise de periódicos para seleção do
corpus de pesquisa; c) familiarização do bolsista com os softwares utilizados para análise de dados;
d) análise de dados dos periódicos selecionados (em andamento); e) alimentação de banco de dados
(em andamento);

Caminhos Realizados e Resultados Alcançados:
Durante a primeira etapa da pesquisa, foram sugeridas leituras, tanto a respeito do tema central,
como também sobre a produção realizada em pesquisa anterior pelo professor orientador. Também
foi trabalhada a produção de textos síntese sobre a pesquisa. Este momento de aproximação levou
alguns meses, considerada a importância de uma devida apropriação dos conceitos, para possibilitar
a realização dos processos posteriores.
A partir desta etapa, foi possível a realização do processo de seleção de periódicos para definição do
corpus de pesquisa. Utilizou-se o portal indexador SciELO, e, a partir deste, filtrou-se os periódicos
indexados dentro das grandes áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Dentro destas áreas, foram excluídos os periódicos com base fora do recorte territorial da pesquisa (América
Latina), e em seguida analisados caso a caso, para confirmar a possibilidade de interesse ou não da
pesquisa em cada periódico indexado. Ao fim deste processo, dos 710 periódicos indexados, foram
selecionados 296 como corpus para análise de dados.
Os periódicos selecionados foram organizados em uma tabela, na qual estão separados por país,
e possuem indicação de instituição responsável pela publicação, se está em atividade ou não, qual
grande área do conhecimento estava relacionada no indexador, escopo simples (missão) e link para
acesso atravez da plataforma do SciELO. Um recorte da tabela pode ser conferido na seguinte figura:
Figura 1: Reprodução da tabela de organização dos periódicos selecionados.

Para a análise em si, são necessárias duas etapas realizadas paralelamente. De um lado, a familiarização do bolsista com os softwares adequados, visto que sua utilização é fundamental para a
dinâmica da pesquisa. Para tanto, foi importante a disposição do bolsista ativo na pesquisa anterior,
que apresentou material produzido sobre a utilização do software AntConc, que possibilita a análise
dos periódicos de maneira adequada.
Paralelamente, necessitou-se da definição das bases referenciais da pesquisa, para análise de dados
interna aos periódicos. Visto que estas bases se encontram originalmente em língua portuguesa,
realizou-se a definição dos termos referenciais em espanhol, possibilitando a análise dos periódicos
produzidos nesta língua. Também foram considerados alguns casos de publicações em língua inglesa ou francesa.

Fase Atual e Próximos Passos:
A pesquisa encontra-se em momento de definição de caminhos metodológicos adequados, visto que
o universo a ser pesquisado (corpus) é ainda de um tamanho muito elevado. A análise qualitativa dos
dados lingúisticos depende de definições que vem sendo pensadas em conjunto com o orientador e
testadas em menor escala, para que se perceba a plicabilidade no acervo geral de periódicos. Apresentam-se como possibilidades para estes caminhos: a) definição de recortes por área, mantendo-se
apenas em periódicos de Geografia; b) a definição de um recorte temporal, dedicando a pesquisa a
um número de publicações mais recentes; c) a realização de recortes regionais, de maneira que se
trabalhe com a América Latina por setores; d) a seleção qualitativa de periódicos a partir de conceitos como por exemplo os ranqueamentos realizados pela CAPES (hierarquização de periódicos).
Evidentemente, apenas um dos caminhos será seguido e posto em prática, portanto, atualmente são
realizadas tentativas com cada um destes caminhos, visando à escolha de um em definitivo.
Objetiva-se, também, a produção de uma cartografia final, apresentando de maneira espacializada
os resultados encontrados na pesquisa.

