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Project abstract:
O objetivo da presente pesquisa é atingir uma compreensão sistematizada da natureza do Direito para Andrei Vychinski, buscando
estabelecer como suas teses no campo da teoria jurídica impactaram sua concepção acerca do Estado. Parte-se da hipótese de que a
articulação que Vychinski constrói entre Direito e Estado resulta num problema de ordem teórica que marca uma verdadeira ruptura
com a tradição consolidada na década de 1920 na União Soviética. Para alcançar a proposta aqui estabelecida, optou-se por uma
revisão bibliográfica que inclui textos inéditos do autor e também de seus principais críticos, em cotejo com os escritos de Marx e
Lenin sobre o Estado. O que motiva a realização desse trabalho é, por um lado, à vinculação já estabelecida pelo proponente com o
tema desde as pesquisas realizadas durante a graduação, e, por outro, tanto o ineditismo no meio científico brasileiro, como a
necessidade de retomar o debate sobre a natureza do sistema soviético e da produção teóricas de autores como Vychinski, a fim de
desvelar o seu real significado. Espera-se, a partir desse estudo, contribuir teoricamente com o campo das ciências sociais em geral, e
especialmente da Ciência Política e da Teoria geral do Direito e do Estado.
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O Direito e o Estado Soviéticos: um estudo sobre Andrei Vychinski
Data Collection
What data will you collect or create?
Utilizamos fundamentalmente material bibliográfico, tendo em vista se tratar de pesquisa estritamente teórica. Dessa forma, foram consultados os principais livros (físicos e
digitais) a respeito do tema, utilizando bibliografia nacional e estrangeira, além de obras originais em russo. Também foram consultados artigos científicos, dissertações e
teses.
Secundariamente, foram analisados artigos de jornal disponíveis na rede mundial de computadores. São textos publicados em jornais soviéticos e disponibilizados por
bibliotecas públicas russas. Essa fonte documental foi utilizada apenas subsidiariamente e na medida em que dela foi possível extrair alguma informações relevante a respeito
do teórico e de sua obra investigados por nossa pesquisa.

How will the data be collected or created?
Tendo como premissa o capitalismo de Estado como elemento caracterizador do sistema soviético, nosso estudo se concentrou nas obras de Andrei Vychinski, a fim de obter
uma compreensão sistematizada da sua concepção de Estado, tendo como chave de análise interpretativa a recuperação da normatividade do Direito e a consolidação da
legalidade socialista. Nesse sentido, o material utilizado basicamente diz respeito às obras originais de Andrei Vychinski.
A seleção das obras indicadas na bibliografia tem como horizonte a chave de análise interpretativa que guiu a pesquisa, pois nelas Vychinski se dedica fundamentalmente ao
tema do direito e do Estado no período da transição socialista. Além desse material (os escritos de Vychinski), que foi nossa fonte primária, também analisamos aqueles
trabalhos relevantes que debateram aspectos da obra de Vychinski e cuja produção se concentra no exterior, sendo essa parte da bibliografia nossa fonte secundária. Também
trabalharemos com os escritos de Marx e Lenin dedicados ao tema do Estado, na medida em que Vychinski os reivindica em sua obra.
Sem perder de vista que o presente trabalho se debruçou basicamente sobre questões de ordem teórica e se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica, cada leitura
concluída da bibliografia selecionada foi acompanhada de discussão entre o proponente e seu orientador/coorientador e especialistas do tema, tendo por objetivo extrair do
texto aquilo que há de essencial ao objeto do trabalho. Por meio de discussões das teses extraídas das leituras, sobretudo das fontes primárias, foi realizada uma análise
histórico-crítica da obra de Vychinski, não meramente descritiva. As fontes secundárias subsidiaram a problematização do referencial teórico de forma bastante delimitada.
Esclarecemos que fontes secundárias aqui se referem em primeiro lugar aos textos que de alguma forma tratam da obra de Vychinski, seriam seus interlocutores; e em segundo
plano, aos teóricos que abordam questões tangenciais ao objeto dessa pesquisa, como por exemplo o debate a respeito da transição soviética e também da interpretação da
determinação econômica e da relação entre forças produtivas e relação de produção. Há ainda um outro “bloco” de leituras que corresponde aos textos clássicos de Marx e
Lenin, reivindicados por Vychinski. É preciso não perder de vista que Vychinski se coloca como continuador das obras daqueles autores. Desse modo, os textos selecionados de
Marx e Lenin permitiram verificar em que medida ocorre a ruptura entre os fundamentos teórico- metodológicos destes e as conclusões estabelecidas por Vychinski. Essa
forma de análise, que se orienta pela leitura, discussão e interpretação histórico-crítica das obras de Vychinski, permitiu atingir o objetivo proposto pela pesquisa, delimitando
de forma sistemática a articulação entre a concepção normativa estatal e sua vinculação com o sistema econômico soviético.

Documentation and Metadata
What documentation and metadata will accompany the data?
A princípio, tendo em vista se tratar de pesquisa ainda em andamento, não existem documentos a serem anexados à dissertação final. Esta, por sua vez, em termos de metadado, poderá ser localizada através de palavras-chave, título ou resumo, já que ficará disponível na rede mundial de computadores, mais especificamente no sítio eletrônico da
instituição a que está vinculado o pesquisador.

Ethics and Legal Compliance
How will you manage any ethical issues?
O Autor da pesquisa declara ter absoluta ciência da necessidade de preservação e compartilhamento de dados de acordo com as exigências éticas e legais.
A presente pesquisa, no entanto, não utilizará entrevistas ou informações pessoas repassadas por terceiros, diante da metodologia empregada.
As obras e eventuais documentos consultados foram acompanhados das devidas referências, notadamente do nome do(a) autor(a), do título, do local e ano de publicação, etc.
Ademais, a presente pesquisa conta com o aval do comitê de ética da instituição em que é realizada, de modo que as regras éticas foram devidamente observadas e aprovadas
por órgão competente.
How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?
O compartilhamento de dados desta pesquisa não será restrito, de modo que terceiros a eles terão pleno acesso, preservando-se, por outro lado, eventuais direitos autorais de
seu Autor, Orientador e Agência Financiadora.

Storage and Backup
How will the data be stored and backed up during the research?
Os dados utilizados nessa pesquisa estão devidamente armazenados com o pesquisador principal em seu computador pessoal, em sítio eletrônico para armazenamento de dados
(nuvem), além de HD Externo.
O espaço para armazenamento é suficiente, não sendo necessária a contratação, gratuita ou onerosa, de serviço adicional.
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How will you manage access and security?
A cada 3 meses são realizadas cópias de segurança dos dados contidos no computador pessoal do pesquisador e na nuvem para um aparelho eletrônico externo (HD Externo),
a fim de que nada seja perdido.

Selection and Preservation
Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?
Os dados utilizados serão armazenados durante e após o término da pesquisa, tendo em vista que constituem material bibliográfico a ser consultado para a confecção de artigos,
aulas e afins. Ademais, são esses artigos que garantirão também o compartilhamento dos dados obtidos.
What is the long-term preservation plan for the dataset?
Os dados resultantes dessa pesquisa, quando da entrega da versão final da dissertação, serão disponibilizados por meio de repositório da própria instituição em que a pesquisa é
realizada, no formato digital (online), de modo que o acesso será garantido e franqueado a toda a comunidade acadêmica
que solicitar.

Data Sharing
How will you share the data?
Os dados serão compartilhados por meio de participação do Autor em eventos acadêmicos, publicação de resumos, artigos e afins em anais, além de publicação de artigos em
periódicos indexados.
Are any restrictions on data sharing required?
Inexistem restrições de compartilhamento, desde que a fonte seja devidamente mencionada.

Responsibilities and Resources
Who will be responsible for data management?
O Autor ou pesquisador responsável, sob a orientação de seu professor orientador, Davisson Charles Cangussu, é que será o responsável pelo gerenciamento, preservação e
divulgação dos dados.
What resources will you require to deliver your plan?
Não há a necessidade de recursos recursos adicionais.
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