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Project abstract:Project abstract:

O presente projeto de pesquisa pós-doutoral busca explorar narrativas sobre a noção de

construção de lugar entre mulheres abrigadas em um centro para deslocadas da guerra instalado

na aldeia de Nacaca, a nordeste de Montepuez, norte de Cabo Delgado, oriundas de regiões do

extremo norte da província, onde desde Outubro de 2017, um grupo de radicais guerrilheiros

(localmente designados de mashababos) tem perpetrado violentas incursões nas aldeias locais.

Partindo de uma análise etnográfica, proponho pensar como o exercício de memória sobre a
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guerra entre estas mulheres, intersecciona conceitos e processos chaves sobre a noção de

pertencimento a um lugar e seus múltiplos sentidos (simbólico económico e material). Aliando a

antropologia e a história, o objeto desta pesquisa, é explorar as causas da guerra, a partir de suas

narrativas e entendimento sobre processos históricos que vivenciaram e com a nova realidade

com a qual devem lidar diariamente. Suas experiências são analisadas nesta pesquisa, integrando

as historicidades referidas nas suas narrativas sobre a noção de lugar, para pensar as vivências de

suas territorialidades nos centros de acolhimento onde se encontram abrigadas.
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Coleta de DadosColeta de Dados

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

Os dados que utilizarei nesta pesquisa são qualitativos. Parte deles foram, já coletados durante

trabalhos de campo prévios para elaboração do projeto.  Incluem fotografias, narrações gravadas em

áudios e vídeos, mapas sobre as áreas e pesquisa. Se os atuais eventos de guerra cessarem na região

onde a pesquisa se desenvolve, ao referido material, pretendo somar novas observações a partir de

incursões em campo nos Distritos de Mocimboa da Praia, Palma, Mueda e Macomia, aliando à

pesquisa documental no Arquivo Histórico de Moçambique e no ARPAC (Arquivo do Património

Cultural) de Moçambique.

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

Os dados desta pesquisa, serão coletados em pesquisa de campo, onde se priorizam fóruns de

discussão, reuniões junto com os principais interlocutores da pesquisa e entrevistas individuais com

grupos envolvidos. Outras informações serão coletados em Arquivos e Bibliotecas com acervos

físicos e virtuais, tanto em Moçambique como em Moçambique.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

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

Question not answered.

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

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

Alguns dados primários serão gerados a partir de sujeitos em situação de vulnerabilidade e vítimas

de um evento violento em curso, por isso, podem conter informações com conteúdo sensível, às

quais os interlocutores podem desejar não revelar publicamente. Tendo em conta esses possíveis

conflitos, o anonimato dos sujeitos e a indicação de nomes fictícios em casos assim manifestados,

será realizada, ocultando qualquer informação que permita suas identificações.
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Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Os direitos autorais serão gerenciados através do repositório de dados da Unifesp;  seguindo passos e

metodologia específica da Universidade. Durante a etapa de execução do projeto os dados serão

protegidos pelos pesquisadores envolvidos (pesquisador responsável e bolsista). Quando os dados

serem reportados em publicações, os mesmos ficarão sob as política de copyright das revistas.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

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

Os dados serão arquivados nos seguintes formatos e podem ser manipulados pelos seguintes

softwares: DOC/DOCX (Microsoft Word, Libre Office), XLS/XLSX (Microsoft

Excel, Libre Office), TXT/CSV (Notepad, Vi, Emacs e TextEdit), JPEG/PNG (Photoshop, GIMP e

Preview), MP3/WAV (VLC, Windows Media Player, QuickTime), RData

(R), GeoTIFF (GDAL, R, Matlab). Os dados serão mantidos em uma conta administrada pelo

pesquisador responsável no Google Drive. Além do armazenamento em nuvem, que possibilita

backups automáticos, os dados serão periodicamente salvos em um disco rígido de propriedade do

pesquisador responsável. 

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

Antes de publicado, o acesso aos dados será restrito aos pesquisadores do estudo. Será

disponibilizado ao público apenas dados que tenham sido analisados, discutidos e concluídos para a

publicação. Os metadados serão preservados de acordo com a política do repositório da Unifesp,

instituição sede que hospedará o projeto.

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?

As gravações das narrativas em MP4, os termos de consentimento livre e esclarecido que contém

dados dos participantes, devem ser preservados e devem permanecer em posse dos autores, para

exclusivamente comprovação da pesquisa e arquivamento. Serão compartilhados apenas

informações úteis à compreensão da análise de acordo com o propósito do estudo. Isso acontecerá

somente quando publicados dados parciais ou totais desta pesquisa em forma de artigos em Revistas,
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capítulos de livros ou outros. Portanto, tendo em conta que os dados podem ter potencial de

reutilização para pesquisas futuras, os arquivos serão preservados na sua íntegra.

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?

Os dados preservados serão armazenados no repositório de dados do PPGCS Unifesp para quaisquer

necessidades de legitimação de veracidade e documental, no formato digital, de modo que o acesso

seja garantido e desimpedido a toda comunidade acadêmica que solicitar.

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

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

Os dados resultados desta pesquisa, podem ser compartilhados publicamente, sem a necessidade de

solicitações, mediante citação da fonte. Para identificação dos dados será gerado um DOI. Os dados

serão depositados no Repositório de Dados de Pesquisa da Unifesp, instituição sede onde o projeto

será desenvolvido.

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

A identificação dos participantes deverá ser preservada segundo negociação feita entre o pesquisador

e seus interlocutores. Os dados analisados serão compartilhados com terceiros após a publicação do

artigo.

Em caso de citac ̧a ̃o ou menc ̧a ̃o ao trabalho devera ́ ser feita a devida referência e menc ̧a ̃o de créditos.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

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

Serão responsáveis pelo gerenciamento os pesquisadores do estudo, sendo estes a Professora

Responsável e o bolsista, responsáveis pela coleta, análise, gestão, armazenamento e divulgação dos

dados.

Zacarias Milisse Chambe (zacariastambe@gmail.com)

Melvina Afra Mendes de Araújo (melvinaafra@yahoo.fr)

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