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Resumo
Assim como a Vida, a Ciência deveria ser enxergada como um sistema evolutivo. Dessa forma, a evolução científica
poderia ser organizada por meio de cladogramas. Este trabalho produz como resultado um cladograma sobre
decodificação polar como exemplo prático da aplicação da cladística a uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL). Na
busca, foram encontrados 39 resultados dos quais 29 compuseram a elaboração do exemplo de cladograma científico.
Palavras-chave: dendrograma, cladograma, revisão sistemática da literatura, codificação polar, decodificação, fpga.
Abstract
The Academy should see Science as an evolutional system as Life. So, researchers would organize science evolution in
cladograms. This paper produces a cladogram about polar decoding as a practical example of the cladistic approach in a
systematic review. Was found in the search 39 results within 29 were used in the scientific cladogram example.
Keywords: dendrogram, cladogram, systematic review, polar code, decoding, fpga.

1. INTRODUÇÃO
Não é difícil de se enxergar o progresso acadêmico e
científico como um sistema evolutivo. Ele está em constante
avanço, e, a informação precisa ser organizada de forma a
facilitar o seu acesso por pesquisadores. A cladística
possibilitou a confecção de dendrogramas que agrupam
espécies em uma mesma rede evolutiva de acordo com
metodologias bem definidas. Da mesma forma, este artigo
pretende identificar utilizando uma metodologia de revisão
sistemática da literatura, características presentes em

trabalhos científicos que permita a confecção da árvore
evolutiva da linha de pesquisa escolhida.
Sistemas evolutivos são observados nas mais distintas
áreas do conhecimento, desde a evolução das espécies, até na
linguagem humana, por exemplo. Esses sistemas apresentam
características como reprodução, herança e mutação, e a
pressão seletiva: um ímpeto que seleciona as características
que tornam indivíduos mais aptos a se reproduzirem.
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A produção de conhecimento científico pode ser
caracterizada como um sistema evolutivo. A cada novo
trabalho, é possível identificar no texto as heranças dos
trabalhos usados como referência. As novas características
apresentadas pelas propostas mais atuais, surgidas de
insights dos pesquisadores, pode ser comparada a
variabilidade das mutações. E o sistema de revisão por pares
que, tal qual a pressão seletiva, seleciona os trabalhos que
serão mais relevantes para a comunidade e os que não serão.
Tomando base essa analogia, é possível explorar as
semelhanças entre a atual forma de produção de ciência e
sistemas evolutivos para compor os resultados de uma
revisão sistemática como um dendrograma, baseado num
cladograma, com os trabalhos agrupados em grupos
taxonômicos, definidos por suas características em comum,
data de publicação, e novas proposições.
Nas Ciências da Informação (CI), para melhor organizar o
conhecimento, os pesquisadores se debruçam no estudo de
instrumentos de representação do conhecimento. Uma das
maiores dificuldades está na escolha de um determinado
domínio que possibilite às informações armazenadas sua
recuperação de forma satisfatória em um momento posterior
ao armazenamento. A taxonomia, em seu sentido amplo, se
apresenta como uma ferramenta de solução estrutural, de
modo a organizar, classificar e agrupar coisas em uma
hierarquia de classes e subclasses de acordo com
características distintas, atribuindo nomes aos grupos de
coisas [1].
A cladística surgiu nos anos 1980 como uma forma
sistemática de organização das espécies em oposição aos
sistemas que buscavam hierarquizar os seres vivos em mais
evoluídos e menos evoluídos. Dessa forma, a organização da
informação priorizaria observar a história das relações entre
as espécies, o seu parentesco, e seus ancestrais [2]. Ou seja,
em vez de buscar qual espécie era mais evoluída, a cladística
prezava por encontrar as relações entre espécies mais antigas
e mais atuais.
Dessa forma, o cladograma se apresenta como um
domínio taxonômico em potencial para a organização do
conhecimento científico, de forma a evidenciar a história e as
relações entre os trabalhos de uma mesma linha de pesquisa.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
De acordo com Clarke (2001) apud [3], e a partir da
natureza exploratória deste trabalho, foi definida como
metodologia uma revisão sistemática da literatura (RSL), por
utilizar métodos sistemáticos e explícitos capazes de
identificar, selecionar, e avaliar criticamente outros
trabalhos.
Segundo Akoebeng (2005) apud [3], a revisão sistemática
da literatura pode ser definida em 8 passos:
i.
Delimitação da questão a ser pesquisada;
ii.
Escolha das fontes de dados;
iii.
Escolha das palavras-chave para a busca;
iv.
Busca e armazenamento dos resultados;
v.
Seleção de artigos pelo resumo de acordo com
critérios de inclusão e exclusão;

vi.
vii.
viii.

Extração dos dados dos artigos selecionados;
Avaliação dos artigos;
Síntese e interpretação dos dados.

Para exemplificar a composição de um dendrograma
como resultado da revisão sistemática da literatura foi
definido como escopo a seguinte questão: “Quais são os
métodos de decodificação polar implementados em FPGA
existentes?”.
Foi utilizada como fonte de dados a base de dados
Copendex [4] e as palavras-chave utilizadas na busca foram:
“polar code” AND “decoding” AND “Field programmable
gate arrays FPGA”.
Após se encontrar os resultados da busca, foram definidas
as características dos documentos científicos obtidos que a
relacionariam com um sistema biológico, sendo essas
características análogas as necessárias a composição de um
cladograma. As características foram definidas segundo o
método filogenético de Henning apud [5]:
i.
Apomorfias:
Características
derivadas
(modificadas);
ii.
Sinapomorfias: Características compartilhadas
semelhantes;
iii.
Tempo: Momento do tempo em que os
indivíduos existem.
Sempre que uma apomorfia era encontrada, um novo
braço era formado, para um novo grupo taxônomico de
pesquisa científica. Assim, foi elaborado um dendrograma
utilizando os documentos encontrados, organizando-o em
grupos os trabalhos com as mesmas sinapomorfias, e
hierarquizando os taxos de acordo com o tempo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A busca foi realizada no dia 15 de agosto de 2021 e
resultou em uma lista no formato “.pdf” de 39 artigos
científicos referenciados de [6] a [44]. Essa lista contém
título, autores, fonte, ISSN, DOI, número do artigo, editora,
afiliação dos autores, resumo, termos controlados, entre
outas características disponibilizada. Desses, os artigos [6],
[7], [10], [15], [20]1, [25]2, [26]3, [27]4, [38] e [44] foram
descartados do dendrograma por não se encaixarem no
escopo da questão.
Com base nos passos v, vi, vii e viii da RSL, foram
definidos 10 métodos de decodificação de acordo com os
resultados da busca, que estão definidos na Tabela 1. Eles
foram classificados como Taxos, ou seja, uma classe de
coisas, de acordo com características em comum que eram
compartilhadas entre trabalhos anteriores e posteriores.

1

Em [20] é descrito um emulador para polar code implementado em FPGA,
não um decodificador.
2
[25] se trata de uma revisão com abordagem de tutorial sobre vários tipos
de decodificação polar, mas não um novo método.
3
[26] não se tratar de um decodificador polar, mas é possível que seja
aplicável a um, apesar de não ter sido incluído no dendrograma.
4
[27] se trata de uma revisão dos principais métodos de decodificação polar
existentes até sua publicação.
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Tabela 1. Taxos dos Métodos de Decodificação Polar
Sigla

Taxo

SC

Successive-Cancellation

BP

Beliefe Propagation

O-R

Oomen-Ravishankar Architecture

LC

Low-Complexity

SCAN

Soft-output CANcellation

A-G

Arpure-Gugulothu Architecture

SIM

Simulation

SCL

Successive-Cancellation List

LA

Learning Assisted

MPE
SM-LLR

Merged Processing Element Sign–Magnitude
Log-LikelihoodRatio

Na Figura 1 é mostrado o dendrograma que organiza os
resultados da busca em 10 taxos distintos, com base nos
métodos de decodificação encontrados, sendo definidos por
suas características em comum, tomando por base a
definição de sinapomorfia.

junto da cladística permitiram reforçar as metodologias para
obtenção de resultados na revisão.
O dendrograma resultante da RSL permite uma visualização
da evolução histórica da linha de pesquisa em questão, os
métodos de decodificação polar implementados em FPGA. Fica
evidente que os taxos SC e SCL possuem uma maior produção
acadêmica, e que algoritmos particulares como O-R e A-G não
são abundantes. Isso mostra que a linha de pesquisa utilizada
como escopo ainda pode ser mais explorada por pesquisadores
dessa área.
Aplicar o dendrograma baseado na cladística permitiu se
pensar nas dificuldades enfrentadas no decorrer do progresso
científico da linha de pesquisa em questão, desde a proposição
até o surgimento de novos paradigmas.
Utilizar cladogramas como método de organização dos
resultados de revisões bibliográficas tornaria possível aos
pesquisadores exercitar sua própria razão e criticidade sobre a
evolução de suas respectivas áreas de pesquisa para extrapolar o
stablishment e promover o avanço científico.
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