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LINHA: CONSTITUIÇÃO E DEMOCRACIA

Escolha uma dentre as questões abaixo explicitadas e, tendo por referência os critérios
constantes do item 4.2.1.1 do Edital 001/2018, elabore um ensaio como resposta.
Questão: L2Q1 – Há diversas análises possíveis a respeito dos fundamentos teóricos
do direito, destacadamente nos processos concretos de tomada de decisão.
Considerando os parâmetros propostos por teorias discursivas e por teorias
argumentativas, seria possível estabelecer relações críticas ou convergências entre
ambas? Considerando tal questionamento, escreva um texto que: (i) elabore o conteúdo
identificador (conceitos/categorias/teses centrais/elementos/etc.) de uma abordagem
teórica discursiva e de uma abordagem teórica argumentativa do problema da tomada
de decisão; (ii) incorpore, também, uma análise da seguinte questão: em tempos de
emergência (em que não se dispõe de uma distância temporal suficiente para se fazer
uma adequada valoração dos impactos de uma decisão), como teoricamente podem ser
encaminhados os problemas da discricionariedade judicial e da segurança jurídica?
Questão: L2Q2 – Descrevendo objetivamente o contexto histórico-constitucional em
que se construiu, na doutrina alemã, a teoria da mutação constitucional, relacione-o à
versão Smendiana desta última. Além disso, explique como a alegada recepção, no
Brasil, da versão supracitada poderia, em tese, (i) afetar os direitos fundamentais, a
longo prazo, e (ii) servir para legitimar redesenhos da relação entre os poderes.
Questão: L2Q3 – No marco temporal dos 30 anos da Constituição Federal, a
democracia constitucional brasileira tem sido objeto de diversas análises
fundamentadas no saber historiográfico. Considerando tal abordagem, escreva um texto
que (i) aponte os limites e as possibilidades de uma história constitucional do tempo
presente, mencionando os desafios colocados pela categoria do “contemporâneo” e
pelo processo social de enquadramento da memória; (ii) indique como um texto
constitucional historicamente se situa entre continuidades e rupturas, narrativas
hegemônicas e subalternas, espaços de experiência e horizontes de expectativa.

_____________________________________________________________________
A resposta será avaliada de acordo com as seguintes competências e pontuação:
1. pertinência, atualidade, relevância e domínio da bibliografia nacional e estrangeira da
linha de pesquisa: 3,5 pontos
2. capacidade de compreensão dos conceitos utilizados: 3,0 pontos
3. capacidade de exposição coerente e crítica dos argumentos: 3,0 pontos
4. adequado uso da língua portuguesa: 0,5 ponto.

