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Editorial 
 
 
 

 No momento em que o Laboratório Cidade e Poder  comemora vinte 

anos  de atuação, é com muita satisfação apresentamos o novo fascículo de 

Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica. Com 

esta edição, completamos o quarto ano da existência da Revista.  

 Várias melhorias estão sendo realizadas, tendo em vista a maior 

profissionalização de Passagens. Contudo, o mais importante a destacar é sua 

inclusão em dois indexadores: D.O.I (Digital Object Identifier)  e DIALNET 

(Portal Bibliográfico - Universidad de la Rioja, Espanha). 

 Como o tempo de vida de Passagens é relativamente pequeno, 

trabalhamos para colocar todos os artigos, desde o primeiro fascículo que foi 

editado no primeiro semestre de 2008, nestas duas bases de dados.  

 A novidade mais importante é, entretanto, a aprovação do projeto de 

Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, no 

Edital de Apoio à Publicação de Periódicos Científicos e Tecnológicos      

Institucionais (2012) da FAPERJ. Certamente, o apoio desta prestigiosa 

instituição de amparo à pesquisa no Estado do Rio de Janeiro permitirá 

aprofundar o processo de profissionalização e aperfeiçoamento da publicação.   

 Outra boa informação a ser registrada é o fato de nossa revista estar 

sendo procurada por pesquisadores de diferentes estados federados brasileiros 

e de fora do Brasil. Em todos os fascículos publicamos pelo menos um artigo 

de autor estrangeiro. E neste novo número, estamos publicando artigos que 
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vêm do sul do continente, com maior peso na participação de autores 

argentinos; são três artigos. 

 Muito mais do que a presença de consultores e avaliadores de fora do 

país, acreditamos que a publicação se internacionaliza pela participação de 

autores estrangeiros. Pensar com ênfase na participação externa - com os 

olhos postos na avaliação e seus pareceres indicaria, em nossa opinião, reificar 

posturas e sentimentos políticos colonialistas. 

 Os leitores de Passagens têm em mãos sete artigos inéditos, 

selecionados pela qualidade e originalidade que aportam. Atingimos, portanto, 

neste último fascículo do quarto volume o total de 23 artigos resultantes de 

pesquisas e do esforço acadêmico de seus autores ao longo do ano de 2012. 

 Convidamos a todas e todos que desfrutem da leitura e que as 

pesquisas aqui divulgadas possam inspirar outros autores.  
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