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O mundo passa por um período pandêmico, que exige de todos a reinven
o do “modus operandi” acadêmico: aulas remotas, comunica
o virtual, encontros à dist ncia por meio de recursos da internet e reelabora
o do material de leitura e estudos. Além disso, e apesar disso, ainda há outras frentes de luta contra movimentos explicitamente antidemocráticos, negacionistas e perversos. Em muitos lugares do mundo se verificam grupos sabidamente neofascistas,
autoritários. No Brasil, tais grupos atentam diuturnamente contra os valores democráticos e constitucionais. Por isso mesmo, resolvemos rever, reler, corrigir, readequar e reorganizar muitos textos já publicados anteriormente, mas com outra face e objetivo, assim como com outro corpo. Preferimos dar aos mesmos n o mais um conteúdo programático para atender simplesmente aos currículos de Cursos Jurídicos, mas um trabalho org nico, abrangente, interdisciplinar, com o
expresso objetivo de provocar reflex es em tempos de antidemocracia pandêmica. Assim, conscientes do nosso papel de provocadores de reflex es e promotores dos saberes solidários construídos na Academia, apresentamos aos estudiosos o nosso DIREITO, MITO E SOCIEDADE, certos de que, apesar do distanciamento social a todos imposto para conter a pandemia, n o perdemos a capacidade de reinven
o, de recria
o e atua
o crítica em (e para) um mundo mais
esclarecido na pluralidade e diversidade. Abril de 2021 Pietro Nardella-Dellova O nosso DIREITO, MITO E SOCIEDADE reúne textos de vários Doutores e Pesquisadores das Ciências Jurídicas e Sociais, e está estruturado em três partes. A primeira trata dos fundamentos da Antropologia e da Sociologia, suas fontes e objetos de estudo, incluindo nesse contexto um debate sobre culturas, bem como da origem das sociedades gerais. A segunda parte trata do fen meno religioso e
mítico, sendo esse um dos mais importantes objetos de estudos contempor neos (sobretudo em face de um brutal ataque de radicais religiosos nas fun
es executivas, judiciárias e legislativas do Estado laico). Nesse ambiente, tratamos de fen menos que pretendem ex-plicar a sociedade atual, como, por exemplo, o sistema sacrificial e de vingan a. De outra parte, trata da religi o como um fen meno comum a todo e qualquer ser humano. A terceira parte concentra-se no espa o
da socioantropologia. Entre os vários aspectos ali tratados, encontram-se a consolida
o da Antropologia Jurídica como disciplina, o sentido do justo, o senso de justi a e as estruturas do positivismo e do pluralismo jurídicos para, finalmente, trazer notas sobre cultura e crítica contempor nea. Os Organizadores
A incrível história de Han van Meegeren, o pintor holandês que criou falsos Vermeers, enganou os seus pares holandeses, vendeu um quadro a Herman Goering e, finalmente, acabou por confessar as suas falsifica
es para escapar à pena de morte, quando foi acusado de alta trai
o. Após o julgamento, tornou-se um herói nacional por ter defraudado os nazis. Han van Meegeren era um ointor holandês que, durante a Segunda Guerra Mundial, pintou Vermeers melhores que os
originais, enganando toda a comunidade das artes e até Herman Goering, acabando, no final, por confessar ser um falsificador para se livrar da acusa
o de alta trai
o, por ter tido negócios com o inimigo da na
o. Esta fic
o dramatizada baseia-se na história impresssionante de Han van Meegeren, durante os anos 1930s e a Segunda Guerra Mundial, quando conseguiu criar e vender seis falsos quadros de Vermeer e dois de Franz Hals por cerca de 100 milh es de dólares em
valores atualizados. Um dos Vermeers foi comprado por Herman Goering, a nsegunda pesssoa mais importante na hierarquia do Terceiro Reich. No final da Segunda Guerra Mundial, van Meegeren foi acusado de trai
o ao seu país e viu-se obrigado a confessar as falsifica
es para salvar a sua própria vida. Esta confiss o abalou a comunidade da pintura holandesa e mundial como um terramoto, já que os quadros falsificados tinham sido aceites unanimemente. Um deles, "Cristo
em Emaús", era até considerado a melhor obra pintada por Vermeer. Esta fic
o, baseada em eventos reais, conduz-nos a uma reflex o sobre o conceito da autenticidade na arte e a validade dos conceitos tradicionais de verdade e de beleza: um quadro deixa de ser belo qua
O que deusas gregas, egípcias, hindus e japonesas, orixás, mulheres míticas amaz nicas e índias têm em comum? Todas elas s o protagonistas de mitos que foram transmitidos oralmente ao longo de gera
es e que ainda hoje ressoam em nossas vidas, abrindo espa o para a reflex o, o autoconhecimento e a compreens
mais diversas culturas e, a partir dessas breves histórias, discute os ensinamentos que esses mitos podem trazer para as mulheres contempor neas. Afinal, o processo de afirma
o feminina na sociedade atual é ainda muito incipiente diante de mais de 2 mil anos de domina
o patriarcal.

o da cultura patriarcal em que vivemos desde o fim das religi

es politeístas consideradas "primitivas". Neste livro, a autora apresenta 20 mitos de deusas das

Busca-se nesse trabalho perceber como a desmitologiza
o da sociedade moderna provoca a ausência de paradigmas sociais e culturais, e as consequências de tal processo. Para isto, o instrumento usado é o entendimento da linguagem mitológica comomanifesta
o transcendental desses paradigmas. Essa ausência acentua o processo de metropoliza
o dos grandes centros urbanos que, ao promover uma ocupa
o desordenada do espa o, prioriza o novo como símbolo
da modernidade, em detrimento dopassado. A expans o horizontal decorrente dessa metropoliza
o provoca espa os vazios que s o utilizados pelo grande capital para a especula
o imobiliária, expulsando a popula
o carente para áreas cada vez mais afastadas e pouco dotadas deinfra-estrutura. Sendo assim, a metrópole torna-se contraditória já que, a um só tempo, atomiza o indivíduo e valoriza a tendência massificante do sistema capitalista moderno. Preso na sua
individualidade, o homem urbano n o consegue maisreconhecer-se no outro. A "Epopéia de Gilgamesh"--Primeiro mito trágico conhecido - nos conta a história de um rei construtor de cidade que ao deparar-se com um ser natural encontra a outra face do seu eu. A perda desse ser desencadeia umabusca heróica e melancólica dentro dele próprio e da natureza da qual se apartou. Por explicar as contradi
es já apresentadas e se tratar de uma área alvo das atividades imputadas
pela sociedade atual, a cratera de impacto localizada emParelheiros.
Obá, Afrodite, Eva, Naiá. Mulheres, deusas, mitos. Neste livro, o filósofo Renato Noguera apresenta aos leitores as histórias de divindades e personagens femininas nas culturas grega, iorubá, judaico-crist

e guarani, fazendo uma reflex

o sobre o lugar das mulheres em diferentes sociedades, e como a mitologia ajuda a entender e manter os papeis de gênero.

Quando, nos ambientes acadêmicos ou na mídia, o nome de Guy Debord é mencionado, normalmente ele é associado à express o sociedade do espetáculo, geralmente entendida como o "inevitável domínio da mídia" na contemporaneidade ou o desejo, pretensamente natural, que as pessoas têm de "aparecer". Escapa a essa vis o superficial a articula
o feita por ele entre a crítica da sociedade do espetáculo e a crítica do processo de mercantiliza
o das
rela
es sociais promovido pelo capitalismo. Além disso, a import ncia atribuída à cultura para a crítica do espetáculo e da mercantiliza
o quase sempre n o é reconhecida. O objetivo do livro Cultura, comunica
o e espetáculo é analisar as rela
es entre a cultura e a comunica
o dentro do contexto da sociedade do espetáculo. Os capítulos dialogam com os conceitos desenvolvidos por Guy Debord, além de outros autores vinculados à teoria crítica da
sociedade e da comunica
o. Os textos procuram compreender a articula
o entre a produ
o cultural, os processos comunicacionais e os mecanismos da domina
o social, mas também refletem sobre a possibilidade de a cultura questionar a sociedade do espetáculo, promovendo formas alternativas de comunica
o, seja no espa o virtual, seja no espa o real, especialmente no espa o urbano.

Dividido em duas partes complementares intituladas "Cultura, Mito e Contemporaneidade" e "Cultura, Religi
ordem. De início, esse é o problema do qual partiu a organiza
o desta obra.

o e Ambiente Midiático", o livro Mito, Religi

o e Ambiente Midiático entende, como proposta, que a mídia n

o se coloca apenas como um espa

o de express

o do mito e da religi

o. Pelo contrário, os contornos sociais, culturais e econ

micos que permeiam os meios de comunica

o também recolocam as experiências míticas e religiosas sob uma nova

O mito de Viriato insere-se na tradi
o de se acreditar que há uma rela
o de continuidade entre os Portugueses e os Lusitanos. Estes s o considerados por etnólogos e historiadores um conjunto de povos mais ou menos homogéneos na língua e nos costumes que habitavam uma grande parte do território atual português quando os Romanos iniciaram a conquista da Península Ibérica. Viriato já n
de alguns. Gra as à educa
o escolar, passou a pertencer ao imaginário de todos os Portugueses. Resta saber se, com as sucessivas reformas do ensino, com o crescente desinteresse pela leitura e com a gradual deteriora
o da identidade cultural, o rasto n o se perderá nos mais novos.
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o é, como era há pouco mais de cem anos, apanágio do conhecimento

