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The intended research seeks to examine the ongoing crises of democracies in Latin American countries, focusing on the comparative
study of the current crises in Brazil, Chile, and Peru. The idea is to investigate more specifically the causes behind the polarization and
its effects on the democracies of these countries, bearing in mind that the pandemic unveiled the vulnerability that these democracies
were already experiencing before the covid-19 crisis. In Brazil, polarization emerged as the result of a major corruption scandal that led
to the impeachment of former president Dilma Rousseff. This scenario led to the radicalization of the right and the election of President
Jair Bolsonaro, who has been using polarization as a political strategy to divide society, with proposals such as military intervention,
and to weak institutions. In Peru, polarization appears to have a similar origin: endemic corruption, which has undermined the
legitimacy of the political establishment. So far, the biggest threat to democracy seems to be a lack of governability scenario with Pedro
Castillo, an outsider who was elected President this year. The chances of the Congress try to impeach the President again are high. In
Chile, the sources of polarization range from inequality and austerity to massive protests, as well as the binomial electoral system that
has made the political elite less responsive. However, unlike Brazil and Peru, Chile has sought an institutional solution with the current
Constituent Assembly, which seems to offer a way to overcome the polarization that marked the 2019 and 2020 protests across the
country. Although these countries have different trajectories, they must deal with similar situations, marked by polarization and crises.
The three cases were chosen precisely for their differences and their similarities.
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Crisis of democracies in Latin America – the cases of Brazil, Chile, and Peru
Coleta de Dados
Que dados serão coletados ou criados?
Serão coletados dados que ajudem a explicar a polarização política e social no Brasil, no Chile e no Peru, e que evidenciem intransigência política, falta de colaboração entre
agências governamentais, falta de accountability horizontal e vertical, incentivo a ações e meios fora do jogo eleitoral e democrático. A compreensão da condições que levam
a polarização nessas democracias contribuirá para a compreensão dos mecanismos causais que originam crises democráticas e colapso dos regimes democráticos na América
Latina.
Como os dados serão coletados ou criados?
Será utilizada a metodologia de process-tracing, reforçada pela revisão da literatura e evidências coletadas nas entrevistas em campo. Usarei a triangulação entre fontes como
entrevistas, discursos públicos, documentos e jornais. A força da pesquisa serão as entrevistas com atores-chave com o objetivo de afastar evidências tendenciosas. As
entrevistas serão elaboradas segundo cada entrevistado e não terão o formato "survey".

Documentação e Metadados
Que documentação e metadados acompanharão os dados?
Carta convite para participação das entrevistas a serem realizadas na pesquisa de campo, formulário de consentimento (com objetivos do estudo, procedimentos, riscos
potenciais, benefícios potenciais, confidencialidade, compensação, contatos, consentimento), guia/roteiro para entrevistas.

Ética e Conformidade Legal
Como você administrará qualquer questão ética?
Ao convidar um entrevistado para participar do estudo, será enviada carta convite explicando o estudo e os termos em que a pesquisa de campo será desenvolvida. Na carta será
informado o tempo de duração da entrevista, como ela será realizada (telefone, vídeo, pessoalmente), assim como o aviso de que as respostas serão mantidas anônimas. Será
informado que as descobertas serão relatadas na pesquisa de modo que não identifique indivíduos ou organizações específicas. No fim do estudo, os participantes receberão
um resumo das conclusões do projeto por e-mail.
Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?
As evidências e descobertas do trabalho podem ser disseminadas, desde que citadas a fonte.

Armazenamento e Backup
Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?
Os dados serão armazenados em repositório da USP. Se no processo decisório sobre quais dados utilizar se chegar à conclusão que parte não será aproveitada no trabalho, o
material não utilizado será mantido em local seguro.
Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?
Somente eu terei acesso aos dados armazenados, a fim de administrá-lo para a construção do trabalho de pesquisa.

Seleção e Preservação
Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?
Os dados coletados serão compartilhados, anonimamente, em workshops, conferências e congressos nos quais a descobertas iniciais serão apresentadas. Ao fim do trabalho
será feita uma seleção dos dados que serão compartilhados no(s) trabalho(s) publicado(s) ou preservados. Não serão identificados os entrevistados nem as organizações onde
trabalham ou atuam.
Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?
Os dados serão mantidos em um repositório (nuvem) seguro da USP. Se não houver recursos para mantê-los no repositório, me disponho a armazená-los em local seguro, como
em repositório, com o compromisso de não difundi-los.

Compartilhamento de Dados
Como você vai compartilhar os dados?
Como a pesquisa não envolve outros pesquisadores, não há necessidade de compartilhamento de dados com outros cientistas. Somente eu estarei apta a utilizar os dados
coletados. Quanto à difusão, a ideia é publicar quatro ou cinco artigos acadêmicos e organizar um livro. A apresentação dos resultados em congressos é parte da estratégia. A
disseminação dos resultados incluem anonimato e consentimento dos participantes para compartilhamento de dados. Os participantes serão informados se a evidências
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oferecidas tiverem potencial para reutilização posterior.
Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?
Sim. Além do consentimento dos participantes da pesquisa para compartilhar os dados, suas identidades serão protegidas por meio de anonimato. Estou ciente de que o
armazenamento e a transferência de dados são pontos sensíveis e estão sendo devidamente planejados.

Responsabilidades e Recursos
Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?
A captura, a edição, o armazenamento, e o compartilhamento de dados serão de minha e única responsabilidade.
Quais recursos você precisará para entregar seu plano?
Precisarei de um repositório/ backup para as entrevistas coletadas, assim como acesso facilitado e exclusivo a elas.
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