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osso conceito de ciência está defasado. Sem as ferramentas
desenvolvidas pelas ciências irmãs – sociologia,
antropologia, por exemplo – em mais de um século de
pesquisas, caminhamos de lado no Direito produzindo, no melhor
dos casos, boa filosofia. É chegada a hora de dar um pouco de
descanso aos clássicos e darmos passos mais sólidos em direção a
um futuro com menos opinião e mais fundamentação científica. E
isso se faz com método, com técnica.
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Novos Paradigmas da Pesquisa Sociojurídica

Analisamos alguns dos principais desafios e equívocos
tanto no campo teórico como na parte prática da tomada de
decisão sobre tema, hipótese, problema, perguntas, métodos,
justificativa, estruturação do trabalho e outros pontos
pertinentes. Cada elemento e cada conceito essencial do
contexto potencialmente complexo de um projeto de pesquisa
são ilustrados com exemplos práticos de artigos publicados por
este autor em diversas revistas nacionais e internacionais para
que se desmistifique o desafio sem banalizá-lo, dando ao leitor
uma perspectiva de como escrever para um público nacional
e internacional. O objetivo é que se produza algo do qual se
possa orgulhar e que se queira publicar.
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