APRESENTAÇÃO
O quinto número da Revista de Ciências Sociais e Jurídicas (RCSJ), da Faculdade de Direito do
Centro Universitário Padre Anchieta (Jundiaí-SP), prossegue na sua valorosa missão acadêmica de
debater, refletir e investigar temas importantes relacionados às disciplinas de formação do profissional
do direito, como Introdução do Estudo do Direito, Sociologia Jurídica, Filosofia Jurídica, Ciência
Política, Teoria Geral do Estado, Antropologia, Estudo da História do Direito, Direitos Humanos,
Hermenêutica Jurídica, dentre outras.
Esta edição é especial porque apresenta análises relacionadas aos pensamentos de autores
clássicos de diversas áreas do conhecimento, como René Descartes, David Hume, Edmund Husserl,
Karl Popper, Alfred Schütz, Thomas Luckmann, Peter Berger, Padre Antonio Vieira, Hannah Arendt,
Max Weber, Frank Kafka. Além disso, a revista traz dois ótimos artigos elaborados a partir de
monografias de conclusão de curso de duas antigas alunas da Faculdade de Direito do Centro
Universitário Padre Anchieta.
O primeiro artigo – Abordagem analítica sobre a crítica do método empírico para produção de
conhecimento em Descartes, Hume, Husserl e Popper, assim como da construção de teorias
sociológicas em Schutz, Berger e Luckman – escrito pelo brilhante Prof. Dr. Pietro Nardella Dellova,
analisa o método empírico de conhecimento e a construção de teorias sociológicas desses pensadores.
O segundo trabalho, também assinado pelo Prof. Dr. Pietro Nardella Dellova, em parceria com
a acadêmica de Direito Luigia Nardella-Dellova – Literatura barroca: considerações introdutórias
sobre a dor de Maria nos sermões de Antônio Vieira - tem como objetivo abordar o Sermão “Das dores
da sacratíssima Virgem Maria”, de Padre Antônio Vieira, a partir de pressupostos barrocos, procurando
responder à pergunta se o conteúdo desse texto seria apenas religioso, e religioso católico, ou, para além
do contexto religioso, o autor constrói uma narrativa relacionada com o estilo literário e cultural de
época, o Barroco.
O terceiro artigo dessa edição da RCSJ – Algumas contribuições do pensamento weberiano e
arendtiano sobre Estado, política e sociedade para a compreensão da sociedade brasileira - elaborado
pelo Prof. Dra. Thaís Battibugli, aborda a contribuição do pensamento de Max Weber e Hanna Arendt
sobre o Estado, a política e a sociedade na compreensão acerca da cultura política autoritária e
excludente presente na sociedade brasileira.
O quarto artigo – O Deus absconditus na literatura de Frank Kafka (1912-1924) – escrito por
Ênio José da Costa Brito, visita a tese de doutorado de Eduardo Oyamawa sobre Frank Kafka, que
resgata o perfil religioso presente na obra de Kafka, ao apresentá-lo como um cabalista herético.
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O quinto trabalho desta edição – As raízes da escola de Frankfurt: uma reflexão sobre os
aspectos da teoria crítica – de autoria do Prof. Dr. Pietro Nardella Dellova e da bacharela em Direito
Lilian Cardilli – estabelece as diferenças entre a leitura marxiana de mundo e a leitura marxista, bem
como do método científico, adotado por Karl Marx, do stalinismo, ressaltando a influência da Escola de
Frankfurt no estudo das teorias críticas durante os séculos XX e XXI.
Os dois últimos textos da quinta edição da RCSJ cumprem com um dos objetivos desta revista,
que é a publicação de trabalhos acadêmicos de excelência, produzidos por estudantes universitários.
Assim, o sexto artigo da revista – Subdesenvolvimento, neoliberalismo e tradição golpista no
Brasil: elementos de uma formação social elitista e a derrubada de governos de base popular no brasil
contemporâneo – elaborado pela bacharela em Direito, Nicolle Bruno Bressane, e pelo seu antigo
orientador, o Prof. Me. Wanderley Todai, dá continuidade à análise do neoliberalismo, iniciada na
edição anterior da RCSJ, dessa vez demonstrando que, no contexto da perversa lógica neoliberal, os
governos eleitos no Brasil têm apenas duas opções, que é se render e conduzir uma política de pobreza,
desigualdade e morte – sempre sobre um mito fundador do livre mercado – ou cair, sob o golpismo
demagógico e envelhecido, por não estar disposto a devastar abertamente os direitos sociais brasileiros.
O artigo final desta edição – Tráfico de animais silvestres e a legislação ambiental brasileira –
elaborado pela bacharela em Direito, Rafaela Roberta Morandini, e por mim, analisa a efetividade da
legislação ambiental nos casos de tráfico de animais silvestres, explanando sobre os dados alarmantes
do comércio ilegal e suas drásticas consequências. O trabalho mostra que a desigualdade social que se
alastra pelo Brasil e as penas brandas da legislação estimulam a captura e venda ilegal da fauna silvestre
como uma fonte de renda para muitas famílias carentes, de modo que, além de penas mais rigorosas,
defende-se a necessidade de investimentos em educação ambiental.
Espero que este quinto número da Revista de Ciências Sociais e Jurídica possa proporcionar
uma leitura entusiasmada, reflexiva e bastante proveitosa.
Abril de 2021
Prof. Dr. Paulo Roberto Cunha
Coordenador da Revista de Ciências Sociais e Jurídicas
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