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Editorial 

 

 Apresentamos o segundo número de Passagens - Revista Internacional 

de História Política e Cultura Jurídica e esperamos obter o mesmo sucesso 

alcançado quando por ocasião do lançamento do primeiro número. 

 Seguindo a linha editorial da proposta acadêmica de Passagens, os 

artigos deste número abrangem temas e abordagens metodológicas diversos, 

garantindo a ultrapassagem das fronteiras rígidas que foram construídas ao 

longo de décadas de consolidação das especializações no campo dos estudos 

humanistas. 

O artigo que abre este segundo número de Passagens é de autoria do 

ministro Patrus Ananais, intitulado “Políticas sociais e mudança de rumo de 

nossa história”. À frente do maior programa de redistribuição de renda nunca 

antes experimentado pela sociedade brasileira, nosso ministro define políticas 

sociais como prioridade e eixo condutor de uma política de desenvolvimento; 

sugerindo uma mudança substancial de paradigmas na história do país. Sua 

análise nos ajuda a perceber como se acumulou a dívida geradora de 

desigualdades sociais e nos dá a medida do impacto da mudança 

paradigmática em curso.  

A preocupação com a multidisciplinaridade e o rompimento de fronteiras 

rígidas entre os diferentes campos de saber e temporalidades históricas esteve 

presente no último Colóquio Internacional ‘Sociabilidades, Poder e Cultura 

Política’, promovido pelo Laboratório Cidade e Poder em parceria com o 

Programa de Estudos Americanos do Programa de Pós-Graduação em História 

Social da UFRJ, numa coordenação conjunta entre Gizlene Neder e Jessie 

Jane Vieira. O colóquio ocorreu entre 27 e 29 de maio de 2009, e discutiu a 

problemática da circulação de idéias e apropriação cultural em seus aspectos 

metodológicos e multidisciplinares. Ênfase foi dada em algumas questões 
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ensejadas por um conjunto de preocupações levantadas em torno do campo 

dos estudos culturais, tomando-se como referência a sociabilidade urbana e as 

disputas pelo poder. Neste sentido, tanto a temporalidade histórica quanto a 

sociabilidade urbana e cultural de diferentes formações históricas foram 

enfocadas de forma livre e densa pelos conferencistas convidados. Tratou-se 

de um evento que visou principalmente a discussão aprofundada e contou com 

uma rica sessão de apresentação dos trabalhos dos pós-graduandos que 

foram debatidos por todos os convidados e membros do Laboratório Cidade e 

Poder, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História da UFF e 

associado aos Programas de Pós-Graduação em Sociologia e Direito e em 

Ciência Política da mesma universidade. Todos os três programas de pós-

graduação da UFF situam-se no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

(ICHF). Lugar de interação multidisiciplinar, o Laboratório Cidade e Poder 

reúne pesquisadores (professores e pós-graduandos dos três programas acima 

referidos e estudantes de graduação de história e ciências sociais).  

 Neste número 2 do primeiro volume de Passagens, trazemos dois 

dos trabalhos apresentados pelos conferencistas deste colóquio: “Los usos de 

la dictadura en la democracia posdictadura y las formas de dominación por le 

consenso”, pesquisa minuciosa e comovente palestra proferida por Álvaro Rico, 

sobre os mortos e desaparecidos durante a ditadura militar uruguaia; e 

“Acomodações recíprocas: a Igreja Católica e o poder temporal na Argentina e 

no Brasil”, de Jessie Jane Vieira de Sousa. Neste texto, Jessie Jane articulou 

os resultados de importante pesquisa inscrita nos marcos de uma história 

institucional onde a instituição eclesiástica, no Brasil e na Argentina, é 

trabalhada de forma comparativa.  

O texto de Vera Malaguti Batista traz a reflexão desenvolvida na 

pesquisa recente de pós-doutorado da professora. Em “Criminologia e política 

criminal”, o leitor encontrará uma lúcida avaliação sobre os encaminhamentos 

políticos e as visões sobre a política criminal, discutidos no campo intelectual 

das ciências humanas, no contexto atual de forte demanda por choque de 

ordem e repressão política difusa dirigida contra as classes subalternas. 
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Cláudio Gurgel, docente e pesquisador com larga experiência nos 

estudos sobre administração, gestão e política, em “Crise econômica: público e 

privado em aliança conservadora”,recoloca em nossa pauta de discussão 

aqueles temas referidos às relações entre política e economia, sugerindo uma 

presença de aspectos de continuidade naquilo que o capitalismo apresenta 

como novidade e mudanças nomeadas de reestruturações da ordem 

econômica. 

 

Roberto Fragale e Ronaldo Lobão, pesquisadores e professores 

atuantes no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito apresentam 

em “Discursos para platéias cativas no direito do trabalho brasileiro” uma 

discussão atualíssima sobre o discurso anti-sindical e sua apropriação na 

cultura jurídica brasileira no campo do direito trabalhista. 

 Por fim, fechando este segundo número de Passagens, o leitor 

encontrará um pequeno ensaio de um de seus editores. Gisálio Cerqueira Filho 

em “Dá-me a mão: o ordenamento jurídico internacional em socorro do 

ordenamento jurídico nacional” trabalha a visão propositiva que norteia a 

organização do grupo de trabalho “Identidades sul-americanas, cultura(s) 

jurídica(s) e direito(s) na América do Sul”, atuante no âmbito do Fórum 

Universitário Mercosul (FoMERCO). Tal visão é articulada com uma referência 

ao livro recém-lançado de Nadine Borges, resultante de dissertação de 

mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 

da UFF. A autora trabalha a tortura e morte do doente mental Damião Ximenes, 

espancado e torturado numa casa de repouso em Sobral, no interior de 

Pernambuco. Através da luta de familiares e ONGs de direitos humanos, o 

caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecida 

como uma corte internacional.  

Agradecemos aos autores Patrus Ananias, Vera Malaguti, Alvaro Rico, 

Cláudio Gurgel, Roberto Fragale, Ronaldo Lobão, Jessie Jane Vieira de Sousa 

e Gisálio Cerqueira filho, a valiosa colaboração de todos e de cada qual. Boa 

leitura! Desfrutem. 

                Gizlene Neder - Editora 


