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o pensamento jurídico contempo 
em incorporar no seu debate temas comro~ 
muito tempo estudados de forma estanque 
uma riquez.a na interdisciplinaridade e, cor 
ao amrliar sua visão para além do estrei 
estudo hermético. 

Hoje , considera-se essencial a con 
saber jurídico of'erecem umas às outras. A{ 
acaba por enfraquecer seu estudo feito c • 
aquém do conhecimento que poderia oferec 

É com desembaraço que se estL 

reito, lógica, linguística, política, história 

tucional, direito tributário, direito civil et< 

proporcionar uma visão mais ampla, co1111 

e condizente CO\11 a sociedade dinâmica e I 

séc ulo . 


Muitas são as razôes em deresa ' 
mais importante é fomentar o debate em tor 
sociedade, cuja comrlexidade extrapola co 
previsão, assim, procura-se oferecer respo: 
atuais. 

Nesse contexto, a atuação do Est 

sua evidente diversidade étnica, cultural e! 

tcorias que procuram entender () papel que I 


Seja qual for a resrosta encontra 
um aspecto da relação Estado/sociedade pe 
nisl110s el1lpregados rara fazer frente à m 

o [lrcs\: llt\: trabalho foi elaborado ctc aeordo CO Ill 
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autores consultados. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


