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1ª etapa: Prova escrita.  

 

 

Questão 1: 

A proposta complexa e intercultural  de Direitos Humanos impõe redefinir o 

pensamento jurídico da Modernidade. Entretanto, este imaginário normativo 

apresenta obstáculos que poderão ser superados através de determinadas 

propostas desafiadoras. Quais são os principais obstáculos e as propostas de 

superação para David Sánchez Rubio. Citar e  discorrer   cada um deles.   

 

Resposta Padrão: 

  a) Os principais obstáculos para citar e explicar são:    

 1.1. Limites epistemológicos (p.24); 

 1.2. Limites axiológicos (p.27); 

 1.3. Limites culturais     (p..29) 

 * As propostas de superação para citar e explicar são:  

  

 2.1.  Assumir um pensamento complexo, relacional e interdisciplinar(p.30) 



   

 

 2.2.  Adotar uma racionalidade e uma da vida e do vivo   (p.33) 

 2.3.  O paradigma pluralista de direito (p.39) 

 2.4.  A pluridiversidade e multiculturalidade do mundo (p.44) 

Ref.: Livro do David Sanchez Rubio, indicado na seleção, a resposta está ao 

longo de todo o primeiro capítulo. 

b) Examinar e  explicar a perspectiva de gerações de Direitos frente às noções 

de integralidade, de indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos. 

Se existe  semelhança ou contraposição ? 

 

Questão 2: Linha pesquisa: Direito, Sociedade e Estado. 

O  modelo hegemônico de democracia, de  matriz representativa e liberal está 

em crise.  Como alternativa contra-hegemônica, Santos e Avritzer (2002) 

defendem a democracia participativa como  um instrumento  que pode 

contribuir para a ampliação do cânone democrático.  Explique essa construção 

proposta pelos autores, destacando também as teses apresentadas para o 

fortalecimento da democracia participativa. 

Resposta Padrão: 

Para Santos e Avritzer (2002), com vistas a superar a crise da democracia 

hegemômica, cunhada pela matriz representativa liberal, é necessário a 

ampliação do  cânone democrático, superando os aspectos meramente formais 

e eleitorais e inserindo elementos que considerem a ampliação da participação 

social. Neste sentido, a resposta deve apresentar a construção teórica e 

histórica que os autores fazem da democracia,  problematizando os seus 

elementos tanto na sua vertente hegemômica e contra-hegemômica. Também  

deve ser destacado e explicado as duas formas de articular a democracia 

representativa e  a democracia participativa: a nível de coexistência e de 

complementaridade. Por fim as resposta deve contemplar as três teses que 

podem contribuir para o fortalecimento da democracia participativa (SANTOS; 

AVRITZER, 2002, p. 77-78): a) o fortalecimento da demodiversidade; b) o  

fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre o local e o global; c) a  

ampliação do experimentalismo democrático.  Cada uma destas teses deve ser 

explicada. 

 

 

 

 



   

 

 

Questão 2: Linha pesquisa: Direitos Humanos, cidadania e Novos Direitos. 

Examinar e explicar a perspectiva das dimensões de direitos frente às noções 

de integralidade, de indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos.  

Na resposta deve ser analisado a existência ou não de semelhanças ou 

contraposições. 

Resposta Padrão: 

Não existe semelhança, pois as noções de indivisibilidade, interdependência e 

integralidade chocam com a perspectiva de gerações de direitos, que se revela 

linear, estanque e formalista, afirmando a primazia dos direitos civis e políticos 

sobre os demais direitos, etc. 

Ref. Texto indicado de Antonio Escrivão Filho e Jose Geraldo de Sousa Junior, 

p. 49. 


