
Plan OverviewPlan Overview

A Data Management Plan created using DMPTool

Title: Title: Ciências Humanas

Creator:Creator: Marco Bettine

Affiliation: Affiliation: Universidade de São Paulo (www5.usp.br)

Funder: Funder: São Paulo Research Foundation (fapesp.br)

Funding opportunity number: Funding opportunity number: 2021/10443-3

Grant: Grant: R$ 25.200,00

Template: Template: Digital Curation Centre (português)
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Os países periféricos sediaram os principais eventos esportivos no século XXI, podemos afirmar que

esse conjunto de países possuíam um interesse estratégico em organizar os megaeventos, bem como, as

federações e confederações internacionais correspondentes. No caso específico desse estudo analisar-se-

á a forma como os países periféricos utilizaram os megaeventos esportivos como discurso de ampliação

da sua influência política e como diplomacia pública. Como objetivos buscar-se-á (1) discutir o conceito

da diplomacia dos eventos esportivos no contexto da sociedade global e seus limites; (2) compreender

como a mídia ocidental avaliou os megaeventos (para isso temos dados de outros projetos Fapesp,

necessitaremos fazer a análise de Catar em 2022); (3) analisar os discursos dos jornais selecionados por

meio de duas metodologias combinadas (enquadramento da mídia ‘framing’ e análise do agir

comunicativo/estratégico sob o olhar da “Teoria da Ação Comunicativa”) para compreender como os

países foram retratados durante o evento esportivo no aspecto cultura, infraestrutura do evento e valores

políticos. Espera-se debater com outros estudos os motivos/consequências que levaram os países a

sediar estes megaeventos e, quais os interesses das grandes federações e confederações internacionais

em escolhê-los. Com exceção do Catar, que ainda não coletamos os dados, buscar-se-á fazer um

balanço com as pesquisas recentes referente a legados tangíveis e intangíveis e, principalmente, os

problemas enfrentados por estes países para sediarem os megaeventos esportivos. Algumas

problemáticas foram levantadas para aprofundar este tema: (a) há discussões acadêmicas sobre as
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federações e confederações internacionais escolher estes países por serem democracias frágeis, portanto,

mais fáceis de mudanças legislativas; (b) locais com corrupção endêmica, o que facilitaria os acordos

com os parceiros globais e a elite política local; (c) particularmente, estamos interessado em interpretar

a primeira Copa do Mundo em um país Árabe (como a mídia ocidental vai apresentar a sua cultura, seus

valores sociais e sua religião). A partir dessa discussão, propomos três subáreas de análise: (i)

diplomacia esportiva no contexto do mundo globalizado; (ii) utilização dos megaeventos esportivos

pelas nações periféricas para fazer conseguir seu atestado de maioridade no âmbito internacional; (iii)

mídia internacional como fator de impacto na avaliação dos países no exterior e possível influência da

diplomacia esportiva.
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Ciências HumanasCiências Humanas

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Coletar as reportagens dos seguintes jornais: NYT, CNN, BBC, The Guardian, Le Monde, Le Figaro, Folha

de São Paulo, Estado de São Paulo, El País, El Mundo. Dados gerados: diplomacia esportiva no contexto

dos BRICS e Qatar. As reportagens serão analisadas por meio de duas técnicas de pesquisa combinadas

(framing e análise de conteúdo a partir dos estudos de Habermas).

Análise do discursos relacionados a diplomacia esportiva. A escolha dos jornais foi feita levando em conta

o idioma.  Escolhemos o inglês, espanhol, francês e português, os tornando fontes de informação global,

para geral dados relevantes globais.

Na “Teoria da Ação Comunicativa” (TAC) (Habermas, 2012a; 2012b)

O Media Framing

A análise de conteúdo

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os dados serão coletados nos sites dos jornais selecionados. 

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

A análise via framing, conteúdo e análise do discurso

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Autoria aos textos das reportagens

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?

Os direitos autorais serão gerenciados seguindo os documentos de boas práticas científicas.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Created using DMPTool. Last modified 10 May 2023 3 of 5



Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Repositório da USP e do NAP LUDENS

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

A equipe de TI da USP e do LUDENS

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Serão mantidos e compartilhados pela USP e Ludens

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

O plano segue as diretrizes da Fapesp, da USP

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Via repositório da USP e do Ludens.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Não 

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

A responsabilidade de gerenciar é da equipe de TI da USP e do Ludens.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Os recursos estão contidos na proposta da Fapesp. 
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Planned Research OutputsPlanned Research Outputs

Event - "VI e VII Encontros de Sociologia do Esporte"Event - "VI e VII Encontros de Sociologia do Esporte"

Cabe destacar que o grupo de pesquisa coordenado pelo proponente do projeto organizou o I, II, III, IV e V

“Encontro de Pesquisas Interdisciplinares de Sociologia do Esporte” realizados na Escola de Artes,

Ciências e Humanidades da USP, e no Instituto de Estudos Avançados da USP, parceria com o LUDENS.

Cabem menções à organização de quatro e-books e artigos acadêmicos publicados pelo grupo de pesquisa

(conforme produção vinculada ao CNPq).

Com esse projeto buscaremos promover o VI e VII Encontros.

Collection - "Journals"Collection - "Journals"

preservar a memória do esporte por meio da disponibilização online das reportagens consultadas, bem

como de um centro virtual de memória iconográfica, elaborado a partir da digitalização, identificação e

organização de fontes utilizadas neste estudo ligadas ao esporte, aberto à consulta pública, visando

contemplar interesses tanto de pesquisadores acadêmicos especialistas como do público em geral.

Planned research output detailsPlanned research output details

TitleTitle TypeType
AnticipatedAnticipated

release daterelease date

InitialInitial

accessaccess

levellevel

IntendedIntended

repository(ies)repository(ies)

AnticipatedAnticipated

file sizefile size
LicenseLicense

MetadataMetadata

standard(s)standard(s)

MayMay

containcontain

sensitivesensitive

data?data?

MayMay

containcontain

PII?PII?

VI e VII

Encontros

de

Sociologia

do

Esporte

Event Unspecified Open
None

specified

None

specified

None

specified
No No

Journals Collection Unspecified Open
None

specified

None

specified

None

specified
No No
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