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l3. inegável o significado da retomad: 
no âmbito do Direito, principalmente qu. 
necessidade de repensar e reordenar uma 
jetivando depurar criticamente determinad 
fundamentais e experiências culturais pr< 
presente, viabilizar o cenário para um pro, 
e emancipação. Naturalmente esta preocup 
historicidade jurídica estruturada na lradiç~ 
truída pela força da autoridade. da contir 
da previsibilidade e do formalismo. A O 

histórica do fenômeno jurídico enquant 
ideias, práticas normativas e instituiçõcs i 
das Jontes do passado sob o viés da intel 
econômico e político) e da reordenação 
Di reito seja descrito sob uma perspectiv 
atingir "esta condiçâo histórico-crítica sol 
sociedade e suas instituições jurídicas, imç 
visuali zar o Direito como reflexo de UH" 

não s6 por certo modo de produção da r 
forças societárias. mas, sobretudo, por su. 
gicas, práticas discursivas hegemônicas, m 
de poder e conflitos entre múltiplos ator 

WQLKMER, Antonio C. Fultdamemos de f 
rizonte: Dcl Rc)', 1996, p. 7. 

 

 


