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Resumo: A WBW é uma ferramenta para análise de texto escrito desenvolvida para ser uma alternativa 
na pesquisa qualitativa, disponível no endereço www.walkbetweenwords.com. Sua proposta 
concentra-se na não-automatização dos agrupamentos e relacionamentos e permite ao pesquisador 
contato com dados brutos, agrupando as ocorrências de palavras de interesse no texto, junto a seus 
elementos vizinhos. Suas funcionalidades foram pensadas para ajustar-se à Teoria Ator-Rede, que 
difere de outros pensamentos de rede por considerar a agência dos elementos. Já foram desenvolvidas 
investigações utilizando anais de eventos, um livro de romance e comentários de usuários em portais 
de notícia, analisando aspectos metodológicos, polissêmicos, e netnográficos, respectivamente. Na 
WBW lê-se o gráfico da esquerda para a direita, linha a linha, e ao clicar em uma esfera de interesse, 
poderá ver com quais outras palavras ela se relaciona em cada uma de suas ocorrências no texto. 
Palavras que não agreguem valor ao estudo podem ser removidas, criando um núcleo de significado, 
como no exemplo abaixo, para ocorrências de “melhoria” num recorte dos anais de uma feira de 
ciências, apontando diretamente para (melhoria) “ensino”, “aprendizado”, “disciplina”, etc. E 
indiretamente para jogo, biologia, política, etc. 

 
Figura 1 – Exemplo de ocorrências para “melhoria”. 

O Workshop objetiva introduzir a WBW de forma prática, fazendo experimentações com a mesma e 
percebendo situações que demandem a não-automatização dos processos. Serão levantadas possíveis 
novas funcionalidades em grupo, pensando em novas perspectivas desse tipo de uso, uma 
demonstração de seu código-fonte (de fácil edição) – objetivando engajar os participantes na criação 
de suas próprias versões da WBW com novas demandas e funcionalidades –, além de breve 
contextualização para Teoria Ator-Rede. Espera-se como resultado que os participantes se apropriem 
dessa visão para pesquisa qualitativa assistida por software em web, reconhecendo contextos 
aplicáveis, sabendo levantar e buscar indicadores e evidências em seus materiais, com competências 
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necessárias para produção de relatos de pesquisa alinhados a proposta e com conhecimentos básicos 
para programação de suas próprias versões. 

Palavras-Chave: pesquisa qualitativa, texto escrito, CAQDAS, WBW, não-automatização. 

Recursos Necessários: sala com vídeo projetor, computadores com internet e materiais para 
anotações. Os participantes são convidados a trazerem para o workshop uma pen com textos do seu 
interesse para a parte prática (ver descrição do workshop para mais informações). 

 

Nota biográfica 

Gabriel da Silva Bruno. Foi responsável pelo desenvolvimento da WBW, trabalhando na ideação de 
suas funcionalidades, bem como na programação de seus recursos. É aluno de graduação em Ciências 
Biológicas e dedica-se a investigações em Design Science, Teoria Ator-Rede, métodos de pesquisa, uso 
de tecnologias para a educação e ciência, entre outros. Atualmente trabalha na escrita de um livro que 
descreve o processo de criação da WBW, exemplificando investigações já realizadas, apresentando 
possibilidades promissoras e desenvolvendo temas como o potencial da WBW para a economia do 
conhecimento, educação a distância e seu uso para além da academia. 

 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

Etapa Descrição 

Apresentações e 
interações iniciais 

(15m) 

Dinâmica (a definir) para levantamento de perfis e possíveis interesses comuns entre 
participantes. O que investigam? De que forma? O que esperam do Workshop? 

Exposição Teórica e 
introdução a Teoria 

Ator-Rede 
 

(15m) 

Durante uma pesquisa, se considerarmos que tudo pode se relacionar na formação de uma 
rede, os elementos dessa rede geram/exercem forças sobre os outros elementos. Esses 
são os atores na rede. E são atores por que de alguma forma eles agem. A WBW permite 
verificar como as palavras estão encaixadas em um texto, e isso permite visualizar como 

alguns atores estão sendo recrutados através da palavra/ator escolhido. 
Serão apresentados os conceitos: rede, agência, atores-rede, simetria e cartografia de 

controvérsias a partir dos estudos de Bruno Latour, além da proposta de não 
automatização de nosso grupo. 

Levantamento de 
dúvidas e 

alinhamento do 
grupo 
(10m) 

Objetiva fazer o alinhamento/nivelamento do grupo quanto as questões teóricas expostas 
na fase anterior através da resolução de dúvidas e diálogo,  expandindo alguns pontos. 

Atividade Prática 
(60m) 

A experimentação da WBW será feita de forma individual ou em dupla (a depender da 
disposição do local, sem prejuízo ao workshop) trabalhando as habilidades e conceitos 

apresentados na exposição teórica:  
Será feita uma ambientação para uso do software. 

Então, os participantes farão a escolha de textos (1) disponíveis na internet, (2) pré-
selecionados, ou (3) textos do próprio pesquisador (se possível, leve um pendrive com 

textos de seu interesse!). 
As seguintes etapas são: 
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- Levantamento de palavras de interesse prévio, emergente e emergente correlato; 
- Navegação no texto; 

- Construção de alguns significados; 
OBS: Essas etapas podem ser flexibilizadas, como por exemplo, através da incorporação de 

um momento de categorização das partes do texto escolhido, se assim o participante 
escolher. 

Aplicação em 
outros contextos e 

Discussão 
(25) 

Após a experimentação, semelhante a resolução de dúvidas, será feito um diálogo sobre a 
possibilidade/viabilidade de uso da WBW nas pesquisas atuais e futuras dos participantes. 
Os participantes que já trouxerem seus textos poderão discutir sua experiência e insights 

quanto a utilização e possibilidades do software. 
Também serão demonstradas investigações e experimentações que já estão sendo 

realizadas utilizando a WBW. 
A proposição “funcionalidades novas” poderá emergir nesse momento, pensando novas 

direções e aperfeiçoamento da ferramenta. 

Demonstração do 
código fonte (10m) 

De caráter mais técnico e já como parte do encerramento, será demonstrada a estrutura 
lógica do software através de seu código-fonte, programado em Javascript – uma das 
linguagens mais populares da internet e de fácil edição. Os participantes (mesmo sem 
conhecimento técnico prévio) serão capazes de reconhecer no código os elementos 

essenciais do software e como fazer modificações neste. 

Avaliação Final 
(8m) 

Serão apresentados alguns cuidados a serem tomados em futuros usos da WBW, junto a 
um feedback acerca dos caminhos percebidos durante a parte prática do Workshop, 

fazendo um apanhado final dos conceitos e consideraçõs. 
 

Os participantes, que já terão discutido um pouco de suas experiências na fase 
“Aplicação em outros contextos e Discussão” poderão contribuir novamente com 

comentários abertos sobre a WBW e o Workshop. 

Encerramento (7m) Através de um formulário online os participantes poderão registrar seus apontamentos, 
escrevendo comentários e impressões acerca do Workshop e também da WBW. Por fim, 
agradecimentos e disposição para conversas e contato. 

 
 
* Os textos podem ser, por exemplo: notas de campo; transcrições de entrevista; matrizes 
curriculares; discussões em fóruns online; coletâneas de artigos; materiais didáticos em texto; 
compilados de respostas dissertativas; entre outros (frutos de pesquisas atuais ou anteriores dos 
participantes, ou que estejam disponíveis a estes). 
Observação: A performance do software quanto a velocidade está sujeita a quantidade de palavras 
no texto e aos verbetes consultados. Em geral, até cerca de 100 páginas em tamanho A4 é um bom 
número para experimentações. Na ocasião também estarão disponíveis textos abertos coletados na 
internet (como um compilado de comentários de leitores em um portal de notícias). Recomenda-se 
que os participantes levem materiais que já estejam familiarizados com o contexto ou para os quais 
já possam ter questões a esclarecer. 


