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Editorial 
 
 

 Nesses últimos dias, vivemos um inesperado e curioso protagonismo de 

Cuba, em La Habana, em função dos impasses ocorridos em Venezuela dado o 

impedimento de Hugo Chávez, por razões estritas de saúde, em estar presente na capital 

Caracas, no juramento de posse para o mandato para o qual foi reeleito. À parte as 

deliberações da Assembleia Nacional e do Tribunal Supremo de Justiça, ambos da 

Venezuela, houve um de fato um vai-e-vem de familiares e de lideranças bolivarianas em 

La Habana, além de autoridades e presidentes latino-americanos; o que propiciou um 

estreitamento dos laços de solidariedade e de integração política regional.  

Inesperado o sucedido, pois como se viu o bloqueio norte-americano a Cuba 

mostrou-se ineficaz e o ex-presidente Fidel Castro, retirado e afastado das funções de 

governo, pode gozar no fim da vida de um momento vívido de protagonismo político. 

Damos destaque a esses acontecimentos porque Passagens. Revista Internacional de 

História Política e Cultura Jurídica tem como campos temáticos: história política, cultura 

jurídica e conjuntura política. Convidamos os leitores a essa reflexão voltada para uma 

análise amadurecida e fecunda. 

Assim, apresentamos o novo fascículo de Passagens. Inauguramos neste verão de 

2013 o volume 5 de nosso periódico. As melhorias técnicas seguem sendo realizadas, 

tendo em vista a maior profissionalização do periódico. Ampliamos sua inclusão em 

indexadores e bases: aos que já contávamos, ano passado (D.O.I (Digital Object 

Identifier)  e DIALNET (Portal Bibliográfico - Universidad de la Rioja, Espanha), agora 

temos a presença no Latindex e no Portal de Periódicos da Capes. 

 Passagens continua sendo procurada por pesquisadores de diferentes estados 

federados brasileiros e de fora do Brasil. A diversidade é bem realçada. Em todos os 

fascículos publicamos pelo menos um artigo de autor estrangeiro. Seguimos 

perseverando em nosso pensamento. Além da presença de consultores e avaliadores de 

fora do país, acreditamos que a publicação se internacionaliza pela constante participação 

de autores de diferentes países.  

 Os leitores de Passagens têm em mãos oito artigos inéditos, selecionados pela 

qualidade e originalidade que aportam. 
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 Convidamos a todas e todos que desfrutem da leitura e que as pesquisas aqui 

divulgadas possam inspirar outros autores.  

 Gostaríamos de chamar ainda a atenção dos leitores para o registro de que 

PASSAGENS tem sido procurada pela sua busca de qualidade, interdisciplinaridade e 

inovação (temática e metodológica). 

 Desejamos boa leitura. 

  

Os Editores  

 

 

                                                                                                   
                        

 

                

 

 


