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RESUMO
Foi identificada a necessidade de construir e refinar um modelo conceptual com vista a atingir
dois objetivos: 1) ter uma ferramenta de comunicação clara e funcional para o trabalho
colaborativo de uma equipa de investigação dispersamente localizada; 2) ter uma ferramenta de
análise de dados, claramente estruturada para uso em diversos projetos mas com uma temática
abrangente (Redes de Colaboração). Foi selecionado um software (WebQDA) que proporciona um
ambiente colaborativo e ubiquamente distribuído (via web), de utilização simples e intuitiva,
adequado a integrar os vários projetos que a equipa está a desenvolver. Este artigo foca na tarefa
de refinar o modelo conceptual que estrutura os diversos projetos da equipa sob o tema “guardachuva” denominado Redes de Colaboração. Após a introdução aprsentamos a trajetória
metodológica do grupo de investigação e na Metodologia para o refinamento da ferramenta
conceitual. A partir de uma reflexão sobre o encerramento de dois projetos de
investigação/pesquisa na temática “Avaliação e Redes de Colaboração” e de outros projetos
associados, procurou-se integrar o conhecimento adquirido através do refinamento do modelo
conceptual que transversalmente os suportava. Foi identificada a necessidade de construir e
refinar um modelo conceptual com vista a atingir dois objetivos: 1) ter uma ferramenta de
comunicação clara e funcional para o trabalho colaborativo de uma equipa de investigação
dispersamente localizada; 2) ter uma ferramenta de análise de dados, claramente estruturada
para uso em diversos projetos mas com uma temática abrangente (Redes de Colaboração).
Tendo definido o problema de investigação, seus objetivos e construído a fundamentação teórica,
os trabalhos empíricos foram-se desenvolvendo em subgrupos de investigadores e ao longo de
um período entre 2010 e 2018. Assim a revisão da literatura deu suporte ao trabalho empírico
apoiado em entrevistas a investigadores/pesquisadores. Esses sujeitos foram selecionados num
universo de investigadores de excelência e de liderança de grupos de investigação/pesquisa.
Previamente às entrevistas, foi feito um trabalho de construção da rede de coautorias de cada um
desses investigadores. A representação gráfica desta rede – um grafo – foi apresentada no início
da entrevista e serviu de ponto de partida e de enquadramento da temática a ser explorada. As
entrevistas foram analisadas a partir de categorias que integravam as questões de entrevista. Da
análise inicial, foram emergindo outras categorias e o modelo conceptual foi-se reconstruindo
através da interação dos diversos investigadores associados à equipa de investigação, nos
resultados obtidos e na elaboração de diversas publicações. Os resultados obtidos deste trabalho
colaborativo contribuíram para refinar o modelo conceptual inicial de modo a ter uma ferramenta
de comunicação entre os diversos membros da equipa, bem como ter um referencial de leitura e
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interpretação conjunta das diversas entrevistas realizadas. Assim a partir de uma árvore das
principais categorias e subcategorias, suas definições e exemplos claros de modo foi possível
garantir uma coerência interna a todo o trabalho de investigação, feito em colaboração e a
distância. O emprego de um software (WebQDA) de apoio para organizar a informação e
trabalhar de modo colaborativo revela-se ser um meio eficaz de encarar este desafio de reunir a
experiência da pesquisa em rede de pesquisadores de diferentes universidades e países para
alcançar a compreensão sobre redes de colaboração e definir procedimentos de avaliação –
marcadores/indicadores qualitativos e quantitativos. O trabalho mostra que o caminho
metodológico não se completou no momento em que se obteve os resultados esperados. Foi
importante tomar o corpus da investigação e reexaminar o esquema conceitual de modo a
trabalhar coerentemente estudos que haviam sido realizados em diferentes locais por diferentes
pesquisadores. Além disso, analisamos a sintonia entre diferentes aplicações dos protocolos e das
orientações elaboradas. A necessidade de traçar o esquema de interpretação dos dados e
informações ocorreu em sintonia com o uso do software utilizado (WebQda). Entendemos que
não bastava lançar o material coletado no software e que as análises do material que a equipe de
pesquisa tinha em mãos requeria a mobilização de recursos com diferentes origens –
metodológicos, técnicos, conceituais e semânticos – para produzir resultados analíticos. Foi essa
‘conversão metodológica’ que mostramos, passo a passo, com imagens, neste texto, ressaltando a
importância da sistematização dos dados, organização da documentação e emprego do software
como aliado dos pesquisadores, especialmente quando se trata de pesquisas que ocorrem em
rede, ou seja, entre diferentes núcleos de pesquisadores e com o suporte de uma grande
diversidade de dados coletados. Futuros desenvolvimentos desta pesquisa irão surgir do debate
destes resultados aprsentados em diversas formas de disseminação do conhecimento produzido
pelos diversos elementos da equipa de pesquisa/investigação. Cada investigador melhorou as
suas competências de trabalho de equipa e o seu trabalho individual saiu reforçado através de
uma interacção do grupo que conseguiu produzir conhecimento emergente dessa própria
interacção. O espaço de trabalho virtual construído permite um alinhamento e coerência entre as
diversas actividades do projecto e uma clarificação das suas diversas fases.
NOTA: O artigo completo está publicado na Revista Computer Supported Qualitative Research –
Springer: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-31787-4
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