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Muito se tem encarecido aprese" 

posição do trabalho científico. Em 
colhido pelo sujeito do conheci 
objeto, por ele mesmo constituído, 
aproximação. Daí dizer-se que a cada 
e somente um, método, ainda que 
rentes técnicas. Tudo isso encerra 
culdades, que se acentuam, . 
nômeno que procuramos apreender se 
dos objetos culturais. Seja pelo dado 
cessariamente contém, seja pelo 
tado por nosso espírito no esforço de 
passando, de modo invariável, pela 
gias, o que de concreto existe é a enomt 
tada pela discussão dos problemas 
cando, a cada instante, prolongadas e 
ponderações dessa natureza, longe de 
se afirmam como desafio que estimula 
de "suas verdades" e do sentido de 
pensarmos que o chamado "direito 
construção cultural que é, compo1 
cognoscentes, podendo ser observadol 
diferentes, como se dá com a História 
ciologia do Direito, com a Dogmática . 
Direito em sentido estrito, com a Antrcl 
a Filosofia do Direito, apenas para salici 
igualmente dotados da mesma dignida 
mos iniciado aquele processo de aproxi 
primeiros passos na trajetória do conhe 




