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PASSAGENS – Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica 

consolida nesse número (maio-agosto de 2011) a sua opção pela internacionalização, 

seja pelo idioma (artigos na íntegra em inglês, francês, espanhol, além do português), 

seja pelos autores e sua origem institucional (Alemanha, Itália), além da UNILA 

(Universidade Federal de Integração Regional Latino-americana, em Foz do Iguaçu). O 

Brasil, por sua vez, comparece com os estados de Pernambuco (Nordeste), Rio de 

Janeiro (Sudeste) e Paraná (Sul). Pelo lado dos temas que são abordados, temos aqueles 

referidos:  

• à polícia e ao sistema prisional;   

• à construção da memória da Igreja Católica no Brasil;  

• à cultura jurídica e os sentimentos políticos em torno das penas de morte e 

banimento no Brasil Império; 

• à ideia de nação nas suas consequências para a cultura da modernidade; 

• à questão das oligarquias agrárias na guerra do contestado (Paraná, Brasil); 

• ao papel ocupado pela marianologia (pietas mariana) na Restauração Portuguesa 

(1640); e  

• à tradição legal da “Casa comum europeia” nas políticas do constitucionalismo 

contemporâneo na Europa. 

Podemos observar que as temáticas anotadas assinalam a aderência à história política, 

mas também aos estudos culturais que o sistema jurídico enseja. Assim PASSAGENS vai 

inscrevendo-se como uma revista implicada com a inovação teórica e metodológica nas 

Ciências Humanas. 

Nos próximos 30 de junho e 1 de julho realizamos o III Colóquio internacional promovido 

pelo Laboratório Cidade e Poder, fruto do convênio firmado com o Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Política (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL) e dirigido 



pelo Professor Catedrático Dr. João Abreu de Faria Bilhim. O tema central “América 

Ibérica e Relações Iberoamericanas no Contexto do Mercosul” visa aproximar as 

reflexões acadêmicas entre o paradigma iberoamericano de administração pública, 

sobretudo no que se refere às novidades que se podem insinuar nestas comemorações 

de vinte do Mercosul, o lugar da África Lusófona nas relações ibero-americanas e o 

fascínio que ainda exerce os EUA no mundo globalizado. PASSAGENS sente-se honrada 

em participar desse evento e oportunamente publicará os trabalhos apresentados. 

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar o Reitor Professor da Universidade 

Técnica de Lisboa (UTL), Doutor Fernando Ramôa Ribeiro, que acaba de receber a 

condecoração da Grã Cruz da Instrução Pública, outorgada por S. Exa. o Presidente da 

República de Portugal. 

Renovamos os votos de boa leitura e reflexão. 

 

Os Editores. 

 


