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Project abstract:
A experiência de mulheres deficientes ainda é invisível frente aos homens deficientes e ao feminismo. No contexto esportivo
paralímpico, essa invisibilidade é intensificada considerando a intersecção das categorias deficiência e gênero em um ambiente
predominantemente masculino e capaz. Dessa forma, este estudo busca investigar a interseccionalidade gênero e deficiência no
desenvolvimento do esporte paralímpico feminino brasileiro. Uma abordagem qualitativa de natureza descritiva, fenomenológica
interpretativa e baseada no realismo crítico, será utilizada. Frente a participação ativa das mulheres paralímpicas no processo de
desenvolvimento metodológico, estratégicas específicas serão utilizadas para investigar o fenômeno proposto em seu contexto natural.
Serão convidadas e, selecionada por conveniência, mulheres deficientes competidoras de esportes paralímpicos individuais e coletivos.
A coleta dos dados ocorrerá em três momentos. O primeiro, será composto por entrevistas individuais semiestruturadas a fim de obter a
experiência particular da trajetória paralímpica de cada para-atleta. A seguir, um acompanhamento longitudinal por meio de diários
reflexivos, será desenvolvido durante um ano com duas atletas, com intuito de obter impressões contínuas dos desafios e conquistas de
suas rotinas de treino e competição. Por último, entrevistas semiestruturadas em grupo focal serão realizadas com objetivo de refletir
sobre as percepções recolhidas e sumarizadas dos diários, bem como compreender o agenciamento das mulheres imersas no movimento
paralímpico brasileiro. As entrevistas serão gravadas, transcritas na íntegra e, posteriormente analisadas sob a técnica de análise de
conteúdo fundamentada na perspectiva fenomenológica interpretativa. Neste processo, estratégias de confiabilidade serão
implementadas para garantir a fidedignidade científica desta pesquisa. Com isso, esperamos obter um retrato da experiência individual
e compartilhada de mulheres paralímpicas brasileiras frente a interseccionalidade entre o gênero e a deficiência.
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Mulheres Paralímpicas Brasileiras: Um estudo sobre a interseccionalidade entre deficiência e gênero
no movimento paralímpico
Coleta de Dados
Que dados serão coletados ou criados?
Serão coletadas falas por áudio e vídeo de entrevistas semiestruturadas e, relatos por áudio e/ou escrita dos diários reflexivos na análise longitudinal.
Como os dados serão coletados ou criados?
Os dados serão coletados por entrevistas semiestruturadas realizadas individualmente e em grupo focal. Além disso, relatos da rotina de treino e competição das participantes
serão coletados através de diários reflexivos pelo período de um ano.

Documentação e Metadados
Que documentação e metadados acompanharão os dados?
A documentação e metadados que acompanharão os dados serão desenvolvidos de acordo a Política Institucional de Acesso Aberto à Produção Intelectual e Científica da
Unicamp, especificamente, com as diretrizes do sistema de armazenamento de dados e softwares REDU. Por isso, os dados acompanharão as seguintes informações: Digital
Object Identifier (DOI), data de publicação, título, autor, contato, descrição, assunto, palavras-chave, informação de concessão da agência de fomento, depositante e data de
depósito.

Ética e Conformidade Legal
Como você administrará qualquer questão ética?
O projeto será submetido no Comitê de Ética da Universidade Estadual de Campinas e os procedimentos de coleta de dados só iniciarão após a aprovação e a assinatura do
Termo de consentimento livre esclarecido pelas participantes do estudo. Por questões éticas e para manter sigilo sobre a identidade das participantes e de possíveis familiares e
colegas citados nas falas e relatos, os nomes serão substituídos por pseudônimos.
Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?
Todos os dados da pesquisa serão disponibilizado no sistema REDU da Unicamp para download e poderão ser utilizados com as devidas menções e citações do arquivo
depositado e das pesquisadoras responsáveis.

Armazenamento e Backup
Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?
Durante a coleta de dados, as falas das entrevistas e os relatos dos diários reflexivos serão armazenados no drive institucional da pesquisadora responsável e, um arquivo
backup será atualizado periodicamente no drive institucional da colaboradora e também orientadora desta pesquisa. Ao final do período de coleta, todos os dados serão
disponibilizados em um único documento em word no sistema REDU da Unicamp.
Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?
O acesso aos dados será limitado a pesquisadora responsável e a orientadora da pesquisa durante o período de coleta de dados. Ao final desse processo e, com a
disponibilização do material no sistema REDU da Unicamp, qualquer pesquisador poderá fazer o reuso dos dados, bem como, poderá estabelecer contato para possíveis
colaborações em pesquisas.

Seleção e Preservação
Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?
Todos os dados são de valor a longo prazo e serão mantidos armazenados no sistema REDU da Unicamp por tempo indeterminado. Os pesquisadores que possuírem interesse
no reuso dos dados poderão fazer o download do arquivo e utilizá-lo, com as devidas menções e citações do arquivo depositado e das pesquisadoras responsáveis.
Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?
Todos os dados serão mantidos armazenados no sistema REDU da Unicamp por tempo indeterminado.

Compartilhamento de Dados
Como você vai compartilhar os dados?
Por se tratar de dados qualitativos, de natureza descritiva, todos os dados serão compartilhados no sistema REDU da Unicamp de forma escrita em único documento em word.
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Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?
Por questões éticas e para manter sigilo sobre a identidade das participantes e de possíveis familiares e colegas citados nas falas e relatos, os nomes serão substituídos por
pseudônimos.

Responsabilidades e Recursos
Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?
A pesquisadora principal e sua orientadora serão as responsáveis pelo gerenciamento dos dados.
Quais recursos você precisará para entregar seu plano?
Não são necessários recursos para a entrega do plano de gestão de dados.
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