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Project abstract:
This research seeks to redefine the place of journalism in the context of digital environments,
determined by the possibility of new actors to participate in the process of elaboration and
dissemination of information, previously limited to the holders and professionals of media and
other media products. Assuming that the new informational arrangement has clouded the classic
dimension that credibility was an inherent attribute of the press, the project seeks to solve the
following research problem: how do digital media and their massive manifestations - such as
social media - tend to redefining the territorialities of information and, ultimately, the place of
journalism? To reply this question, the research seeks to identify the anthropological concept of
territoriality in the context of the digital field and to verify how journalistic production can
reposition itself as an agent provided with accurate information: right or wrong, biased or
unbiased, the locus of reality factual representation.
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Novas Territorialidades da Informação e o Lugar do Jornalismo nos
Ambientes Digitais

Data Collection

What data will you collect or create?

Para efeito desta pesquisa, serão coletados dados de usuários do Twitter para os perfis analisados. Os dados pessoais dos usuários
(nome completo e a "@") só serão coletados e divulgados com o devido consentimento, registrado na forma do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação (FAAC).
Para os usuários que não consentirem a divulgação ou nos casos em que a divulgação do nome do usuário não se fizer necessária,
seus comentários (tuítes) serão reproduzidos de forma anônima.
Os demais dados coletados não são considerados sensíveis, a saber:
- Quantidade de tuítes por categoria de análise;
- Quantidade de interações nos tuítes analisados;
- Quantidade de usuários/seguidores por perfil analisado;
- Dados estatísticos divulgados por fontes oficiais, como Comitê Gestor da Internet e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

How will the data be collected or created?

Os dados serão coletados a partir da metodologia proposta - a netnografia (KOZINETS, 2015), em três tempos:
a) Coleta de dados arquivais - Tuítes coletados de maneira assíncrona nos perfis estudados;
b) Coleta de dados extraídos - Entrevistas e interações provocadas pelo pesquisador no âmbito das comunidades estudadas;
c) Notas de campo - Impressões e descrições feitas no campo da pesquisa.
Para os dois primeiros tópicos, será utilizado o aplicativo Taguette.org, que indexa publicações a partir de macro descritores,
possibilitando a análise quantitativa e posterior interpretação qualitativa dos dados.
 

Documentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?

Não se aplica.

Ethics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?

Como o estudo envolve seres humanos na coleta de dados arquivais e extraídos, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa da FAAC, via Plataforma Brasil, número do CAAE  35804620.1.0000.5663, tendo sido aprovado em 26 de agosto de 2020.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Não se aplica.
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Storage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?

Os dados serão armazenados em mídia física e no aplicativo Taguette.org, que permite a recuperação a qualquer tempo. Após a
defesa da pesquisa (tese de doutorado), os dados deixarão de ser restritos e serão disponibilizados nos diretórios indicados pela
Unesp, bem como permanecerão disponíveis para consulta permanente no repositório do Laboratório de Estudos em Tecnologia,
Comunicação, Educação e Criatividade (Lecotec).

How will you manage access and security?

Selection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Os dados pessoais referentes aos perfis/usuários que não consentiram a divulgação de seus nomes ou sobre os quais não se
vislumbrou interesse em solicitar a permissão para divulgação permanecerão restritos permanentemente.
Os demais dados serão compartilhados mediante a indexação ao Taguette.org e posterior incorporação nos diretórios indicados pela
Unesp.

What is the long-term preservation plan for the dataset?

Data Sharing

How will you share the data?

Os dados compartilháveis estarão apresentados:
- Na forma de apêndice da pesquisa (tese de doutorado)
- Em arquivo .pdf, gerado a partir da indexação no Taguette.org, nos diretórios indicados pela Unesp.

Are any restrictions on data sharing required?

Não se aplica

Responsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?
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O pesquisador principal João Guilherme da Costa Franco Silva D´Arcadia.

What resources will you require to deliver your plan?

Não se aplica.
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