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Este projeto propõe-se a uma análise sociológica histórica comparativa das Leis Jim Crow nos

Estados Unidos e das Leis de Nuremberg na Alemanha nos anos 1930, partindo do último

conjunto para compreensão do modo como a racialização codificada em interdição legal à

miscigenação entre brancos e negros e arianos e judeus orienta-se por certa concepção de

modernidade. Questiona-se qual modernidade é esta ao debruçar-se nas convergências

supranacionais dos dois fenômenos, percorrendo para tanto a formação do Estado-Nação nos dois

casos e os desenvolvimentos concernentes às noções de pureza racial e supremacia branca

associadas à uma específica elaboração de nacionalidade. Por qual maneira as Leis de Nuremberg

no que dizem respeito à defesa da pureza racial e da supremacia branca incorporam uma

compreensão de modernidade que norteia também as Jim Crow? O principal teórico a informar os

processos é o sociólogo W. E. B. Du Bois e seus estudos sobre as questões judaica e negra nos

séculos XIX e XX. A metodologia de pesquisa consiste em revisão de literatura e da aplicação

parcial do método da sociologia histórica comparativa de Theda Skocpol.
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Descrição dos Dados e MetadadosDescrição dos Dados e Metadados

Quais serão os dados coletados?Quais serão os dados coletados?

A pesquisa tem por metodologia o processo de revisão bibliográfica. A proposta é abarcar

simultaneamente a análise das legislações anti-miscigenação e o estudo do conceito de modernidade

racializada e de sua correlação à formação estatal nos Estados Unidos da América e na Alemanha,

portanto a revisão de literatura direciona-se aos conteúdos jurídicos e históricos das leis Jim Crow e

das Leis de Nuremberg e aos temas Estado, modernidade e racialização.

Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?

A pesquisa é exclusivamente de revisão bibliográfica e não produzirá dados digitais replicáveis.

Aspectos Legais e Facilidade de Acesso aos DadosAspectos Legais e Facilidade de Acesso aos Dados

Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?

Sobre a pesquisa não incidem quaisquer questões concernentes a comissões de ética em pesquisa ou

a necessidade de consulta a equipes de inovação e equipes jurídicas em função de sua natureza

essencialmente teórica.

Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?

Não haverão quaisquer políticas específicas, uma vez que a produção de dados não se aplica a

pesquisa. Todas as fontes bibliográficas utilizadas são de acesso livre ao público e serão

devidamente referenciadas para consulta pelos pares e interessados.

Gestão de Dados e ArmazenamentoGestão de Dados e Armazenamento

Em que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? QueEm que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? Que
software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?

Após a conclusão da dissertação, há a intenção de publicação da mesma em formato textual

(DOC/DOCX e PDF) para compartilhamento das conclusões da análise bibliográfica com os pares e
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possíveis interessados.

Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação?Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação?
Como será realizado o backup destes dados?Como será realizado o backup destes dados?

Todo o conteúdo da análise estará salvo em sua versão mais atualizada no armazenamento pessoal

da pesquisadora, incluindo computador, HD externo e arquivamento em plataforma digital, todos

protegidos por senhas e assegurados por backups periódicos.
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