Plan Overview
A Data Management Plan created using DMPTool

Title: A PARTICIPAÇÃO DA MÍDIA OCIDENTAL NA THAWRA: Aspectos culturais e políticos da articulação do Orientalismo
midiático no pós-“Primavera Árabe”
Creator: Leonardo Pagano Landucci - ORCID: 0000-0002-7298-9300
Affiliation: São Paulo State University (unesp.br)
DMP ID: https://doi.org/10.48321/D1X30C
Funder: São Paulo Research Foundation (fapesp.br)
Funding opportunity number: 2019/26061-2
Template: Digital Curation Centre
Project abstract:
Ocorrido entre 2010 e meados de 2012, o processo político denominado ocidentalmente como "Primavera Árabe" trouxe um novo
espectro para as relações entre países de maioria árabe e a parcela hegemônica dos países ocidentais. Os últimos, devido aos seus
próprios interesses na região e utilizando-se da mídia como uma forte aliada, foram responsáveis pela construção de sua imagem
própria do que ficaria conhecida como Thawra (Revolução) por aqueles que realmente tiveram parte na mesma. Moldando o discurso
quanto aos eventos e suas consequências diretas, a mídia ocidental, cujo principal nome e ator escolhido para a composição da pesquisa
é a CNN, ficou responsável por reforçar visões estereotipadas dos eventos aqui citados, dos povos da região e, principalmente, do Islã.
Desse modo, o objetivo central deste estudo e análise é compreender o papel que a mídia apresenta na construção do Oriente, utilizando
de estruturas analíticas do Orientalismo, como definido por Edward Said. No mesmo sentido, a relevância de tal inspeção reside,
principalmente, na necessidade de se romper com noções hegemônicas e generalizantes sobre esses países e o evento especificamente
tratado. Vale ressaltar que a análise apresenta como métodos a investigação teórico-bibliográfica articulada com a teoria da Análise do
Discurso Francesa. Ademais, a importância do recorte específico da Thawra se dá tanto pela proximidade histórica quanto pela
relevância na mídia global. Além disso, com intuito de apresentar um recorte maior da temática, o país assinalado foi a Tunísia, cujas
consequências do movimento trouxeram grandes impactos na política nacional e internacional, além de terem tornado possíveis grandes
avanços para a dignidade de seus cidadãos.
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A PARTICIPAÇÃO DA MÍDIA OCIDENTAL NA THAWRA: Aspectos culturais e políticos da
articulação do Orientalismo midiático no pós-“Primavera Árabe”
Data Collection
What data will you collect or create?
Os dados, que serão coletados, são de textos veiculados publicamente pelo site da CNN, podendo ser notícias, reportagens, artigos de opinião, entre outros.
How will the data be collected or created?
Serão coletados no formato de PDF, mesmo com seu caráter público de dados, tendo como base as propostas de Souza (2004) para a seleção.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
O dado será acompanhado e disseminado no formato de artigos ou trabalhos para eventos.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
Os dados são públicos, divulgados pelo site da CNN. No caso do texto ter sido apagado do site, será feito uso de arquivos digitais da web para encontrar o conteúdo, a exemplo
do Wayback Machine (archive.org).
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
Os textos pertencem à CNN e serão devidamente referenciados.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
A organização será feita em pastas de arquivos nas nuvens, com auxílio da segurança do Google Drive, dividida por tema das notícias.
How will you manage access and security?
O acesso será apenas permitido para o pesquisador e para a orientadora.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
Os dados produzidos no formato de artigos serão preservados, assim como análises textuais sobre textos lidos.
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Esses artigos e outros trabalhos serão apresentados em fóruns e eventos de discussão, assim como submetidos a revistas que os tornem públicos para toda a comunidade
científica, garantindo o uso futuro de tais informações.

Data Sharing
How will you share the data?
Por meio de revistas e repositórios públicos, os artigos serão compartilhados.
Are any restrictions on data sharing required?
Os dados serão divulgados sem restrição no formato de artigos.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
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O pesquisador beneficiário e a orientadora.
What resources will you require to deliver your plan?
Nenhum outro recurso será necessário.
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