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Editorial 

O lançamento do Vol. 5 - No. 2 – maio/agosto (2013) de Passagens. Revista 

Internacional de História Política e Cultura Jurídi ca (on line)  marca a abertura das 

comemorações, que são muitas, desse empreendimento editorial. Recordamos que 

Passagens  foi fundada durante o encontro anual do Research Committee on Sociology of 

Law (RCSL) realizado entre os dias 09 e 12 de julho de 2008 na Lombardia, Itália, 

(cidades de Milão e Como) e o primeiro fascículo do Vol. 1 foi publicado, em janeiro de 

2009. São cinco anos de trabalho regular para apresentar ao leitor uma publicação 

acadêmica de qualidade.  

Passagens  é uma Iniciativa do Laboratório Cidade e Poder (LCP), fundado em 

início dos anos 1990 na “Escola de Niterói” (Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, da 

Universidade Federal Fluminense – UFF -, em Niterói), centro singular e área de 

excelência de práticas e trocas acadêmicas multidisciplinares no Rio de Janeiro. 

No período, certamente uma grande conquista são os indexadores e bases de 

dados nos quais consta Passagens : EBSCO Publishing, Massachusetts - USA, Latindex, 

Portal de Periódicos da Capes – Qualis B-1 (História), D.O.I (Cross.Ref. - Digital Object 

Identifier) e Dialnet (Portal Bibliográfico - Universidad de la Rioja, España). Além das 

parcerias com a ABEC (Associação Brasileira de Editores Científicos), a EdUFF (Editora 

da Universidade Federal Fluminense) e a FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), cujo apoio foi fundamental para 

consolidar e custear o aprofundamento do processo de profissionalização e 

internacionalização do periódico. 

A velocidade das transformações no campo da editoração e circulação de 

periódicos científicos impôs a nossa atenção à questão das coleções digitais. Daí a 

decisão de publicar esse volume comemorativo com características especiais. A primeira 

delas: todos os artigos saem no idioma enviado pelo(a) autor(a) e também em inglês. Isso 

visa a maior visibilidade de Passagens , pois o inglês funciona como um abre-te-sésamo; 

passagem num mundo cada vez mais globalizado. Todavia, isso não contradiz a segunda 

decisão. Até aqui, todos os números apresentaram resumos em quatro idiomas: 

português, (idioma pátrio e voltado para a comunidade lusófona); espanhol (numa 

valorização dos países que compõem as diversas organizações da comunidade sul e 
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centro-americana, como MERCOSUL, UNASUL, CELAC e outras; além da Espanha); 

inglês e francês. Pois nesse número comemorativo publicamos os resumos também em 

mandarim chinês numa sinalização do nosso desejo e esforço para a realização de trocas 

acadêmicas com a Academia de Ciências da República Popular da China, universidades, 

institutos e laboratórios congêneres. A internacionalização de Passagens  é uma das 

metas prioritárias do periódico. 

Os artigos publicados neste fascículo respondem a exigência primordial de 

Passagens : constituem um elenco de textos inéditos, que resultaram de pesquisa 

realizada por seus autores.  

O cientista político, sociólogo e escritor Gisálio Cerqueira Filho (Doutor em Ciências 

Humanas-USP, 1980); pesquisador sênior e Professor Titular de Teoria Política na UFF 

propõe uma interpretação sobre o conto “Páramo”, de João Guimarães Rosa, num estilo 

inovador. O conto não é muito conhecido e foi publicado post-mortem, sendo a primeira 

edição em 1969. Guimarães Rosa propõe nada mais nada menos que um “encontro com 

a morte” à la Ingmar Bergman no filme O Sétimo Selo (The Seventh Seal; Swedish: Det 

sjunde inseglet, 1957). A morte aqui veste o semblante do sofrimento psíquico (pathos) 

intensamente vivenciado no soroche, o mal das alturas, em função do ar rarefeito 

naquelas altitudes da Cordillera Andina, mas também na depressão profunda 

experimentada a partir daquele período de autoritarismo vivo (ethos) da Alemanha em 

guerra, expresso em números genocidas. A abordagem propõe um entrelaçamento entre 

história, cultura política e método clínico. 

João Bilhim, doutor em Ciências Sociais (UTL-Lisboa), é professor catedrático em 

Sociologia, com formação complementar em Sociologia da Administração e Gestão (MIT/ 

USA); é investigador do Centro de Administração e Políticas Públicas CAPP/ ISCSP/ 

Universidade Técnica de Lisboa-UTL e atualmente preside a Comissão de Recrutamento 

e Seleção para a Administração Pública do Portugal (CReSAP). Ele nos apresenta um 

artigo onde a questão da meritocracia é o foco de análise com relação ao papel dos 

gestores nas transformações culturais da administração central do Estado. 

Daniella Amaral Diniz da Silva, Oficial de Projetos da Associação “Columbia Global 

Center Brasil”, no Rio de Janeiro, assistente editorial de Passagens ; mestre em História 
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(UFF) e doutoranda em Columbia University, N.Y. , a autora discute as eleições no Brasil 

em 2002 à luz das relações entre prática política, ética e hegemonia.  

Em análise engenhosa sobre as relações entre Estado, saber e poder no Brasil, 

Sonia Regina de Mendonça, Pesquisadora I do CNPq e professora do Programa de Pós-

Graduação em História da UFF, se debruça sobre documentação original acerca do 

ensino superior agronômico, a partir do estudo de duas das mais importantes escolas de 

agronomia na primeira metade do século XX no Brasil: a de Piracicaba e a do Rio de 

Janeiro. Suas reflexões e conclusões nos conduzem a existência da formação de dois 

habitus de classe distintos, segundo as instituições frequentadas e as frações de classe a 

cada uma delas vinculadas: um destinado basicamente à reprodução da condição de 

classe dos agrônomos, e outro voltado para a construção de uma “nobreza de estado”.  

Já o juiz do trabalho Titular da Primeira Vara do Trabalho de São João de Meriti 

(RJ), Roberto Fragale Filho (docente no PPGSD-UFF) e Fellow do Institut d’Études 

Avancées de Nantes (France - 2012/13), juntamente com a mestranda Luiza Felix de 

Souza Barçante (PPGSD-UFF) arriscam-se a viver toda a sorte de paradoxos, 

contradições e ambivalências quando se põem a estudar as experiências de acesso à 

justiça (movimentação judicial) numa comarca cenário de conflito social e violência latente 

(São João de Meriti, no Rio de Janeiro). 

A relação entre Indivíduo e Sociedade aparece na reflexão sobre metodologia da 

História (teoria e método) do ensaio de Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (doutora pelo 

Programa de Pós-Graduação em História da UFF, cuja tese foi publicada pela FUNAG 

/Fundação Alexandre de Gusmão/Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em 2011). 

Ana Paula é assistente editorial de Passagens  e professora adjunta de História do Brasil 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/ FFP); o artigo é em coautoria com 

Aline Pinto Pereira (doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFF). As 

autoras cruzam desejos, escolhas, expectativas e tensões individuais com o contexto 

histórico-social. As relações entre passado, presente e futuro são levadas em 

consideração. O foco recai no pensamento social e nas interpretações do Brasil. 

Reflexões acerca da integração regional do MERCOSUL nos chegam através da 

Dra. Adriana Cicaré, mestre em Gestão Empresarial e Formação Profissional para a 

Integração Latinoamericana, professora da Facultad de Ciencias Económicas y 
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Estadística-UNR e pesquisadora do Consejo de Investigaciones-UNR, Argentina. Sua 

tese conclui, o que a muitos tem escapado pela importância da educação para o 

cumprimento dos direitos humanos e para a construção de uma cultura de paz, conforme 

acordado pelas Nações Unidas (ONU) em 1999. 

Por fim, a cultura criminal (crime e punição) no Uruguai (1878-1907) é abordada, 

numa perspectiva histórica por Daniel Fessler, mestre em Ciencias Humanas (Facultad de 

Humanidades y C.E. – Universidad de la República, Uruguay) e diretor do Centro de 

Investigación y Estudios Judiciales.   O artigo estuda as transformações ocorridas nos 

dois grandes grupos de crimes (contra a pessoa e contra a propriedade) num momento 

histórico no qual se produz uma forte “modernização” da normativa penal. 

Somos gratos a todos e todas que contribuíram para esse número especial: 

autores, equipe técnica, tradutores, bibliotecária, consultores, assistentes editoriais, 

conselho editorial, pelo belo trabalho realizado com dedicação e competência profissional. 

 

Os Editores. 

 

                                                                                                               

                    

    

 

 

 


