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GRUPO I 

 

Responda a uma (01) das seguintes perguntas: 

 

1. Sem rejeitar a visão metodológica positivista de Auguste Comte, 

Durkheim conferiu um novo sentido ao conceito de sociologia. 

Na resposta, o aluno deve referir-se: a Auguste Comte e à constituição da 

sociologia como ciência máxima; ao método positivo como novo método 

científico; a Émile Durkheim e ao novo método sociológico; à relevância dos 

factos sociais; à importância da investigação empírica; à influência do 

pensamento de Comte em Durkheim; a Durkheim como “um comteano 

desassossegado”. 

2. Como interpreta a afirmação de Ehrlich em que este autor defende que o 

desenvolvimento do direito não reside na ciência jurídica nem na 

jurisprudência, mas na própria sociedade? 

Na resposta, o aluno deve referir-se: à crítica ao positivismo legalista; à “livre 

investigação do direito” fora do direito legal; às bases e fundamentos de um 

pluralismo jurídico; ao direito dimanante dos factos normativos ou fontes 

motrizes do direito; ao “direito vivo”, dimanante da vida social, 

 

GRUPO II 

 

Comente a seguinte afirmação: 

 



 

 

 

2 

 

“A sociologia jurídica examina a influência dos factores sociais sobre o direito e 

as incidências deste último na sociedade, ou seja, os elementos de 

interdependência entre o social e o jurídico, realizando uma leitura externa do 

sistema jurídico” (Ana Lúcia Sabadell, Manual de Sociologia Jurídica, Ed. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008, p. 60) 

Na resposta, o aluno deve: identificar a citação como correspondendo à 

definição de sociologia jurídica proposta pela Autora; referir-se à sociologia 

jurídica como a ciência que examina as causas e os efeitos das normas 

jurídicas; identificar o objeto da sociologia do direito; referir-se ao ponto de 

observação do sociólogo do direito; esclarecer as relações entre o direito e a 

sociedade, designadamente nos momentos de produção, aplicação e 

decadência das normas jurídicas.  

 

 

Classificação: I: 8 valores; II: 10 valores. Apreciação global: 2 valores 

Duração: 90 minutos. 


