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EDITORIAL 

 

Com satisfação apresentamos o Volume 6, número 2, (maio – agosto, 

2014) de Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura 

Jurídica. 

 

 José Renato Vieira Martins, Professor Adjunto de Ciência Política e 

Sociologia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), 

Foz de Iguaçu, apresenta-nos “De Antonio Mamerto a Gauchito Gil: Estratégias 

del control y formas de resistência popular en uma región de frontera entre 

Argentina y Brasuk”. Bela a sua decisão em prol da integração regional ao 

publicar o seu ensaio em espanhol. 

 

Márcia Barros Ferreira Rodrigues, Professora dos Programas de Pós-

Graduação em História e em Ciências Sociais da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) e Pesquisadora da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Espírito Santo e do CNPq discute os “Paradigmas para o século XXI: 

Possibilidades de aplicação do paradigma indiciário de corte psicanalítico às 

ciências humanas e sociais”. A professora atua como coordenadora do Núcleo 

de Estudos Indiciários (NEI-UFES) e está responsável pelo Grupo de Trabalho 

n. 26 – “Historia y Psicoanalisis: um diálogo possíble” no XII Congreso de 

Historia Contemporánea, a realizar-se Madrid, 17, 18 e 19 de setembro 

próximo. Vale conferir e verificar as possibilidades de aproximação entre a 

“metodologia indiciária” e o denominado “método clínico”, enquanto alternativas 

ao método experimental (que procura responder porque as coisas são como 

são, numa relação de causa e efeito) e ao método probabilístico (que procura 

responder porque as coisas são como são em relação ao que “deveriam” ser). 

O foco da análise se dirige para o romance “Jóias de Família”, de Zulmira 

Tavares e a obra “Casa-Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre. 
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A Argentina comparece com dois trabalhos. De um lado, Adriana C. 

Cicaré e Angelina Farac, ambas da Universidad Nacional de Rosário, e 

comprometidas com a integração latino-americana desde a perspectiva da 

diferença de gênero apresentam “Desarollo humano sustentable, trabajo y 

género en el Mercosur”. Já da Ciudad de Buenos Aires nos vem “Intelectuales 

y poder: la confluencia socialismo-liberalismo durante a presidencia de 

Alfonsín”, de autoria de María Cristina Basombrío, Mestre em História e 

professora na Universidad Nacional de Três de Febrero.  

 

A socióloga Livia De Tommasi, doutora pela Université de Paris I, com 

mestrado em "Étude des Sociétés Latinoamericaines" pela Université de Paris 

III, atual professora adjunta do Departamento de Sociologia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e pedagoga pela Universitá di Roma, com uma 

passagem pelo UNICEF (Chile), realiza uma importante reflexão sobre a 

integração regional do ponto de vista da participação da juventude e nos brinda 

com “Juventude, projetos sociais, empreendedorismo e criatividade: 

dispositivos, artefatos e agentes para o governo da população jovem”. 

  

 Gustavo Silveira Siqueira, doutor em Direito e docente na Faculdade de 

Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), apresenta em 

coautoria com as estudantes Julia da Silva Rodrigues, historiadora, e Fátima 

Gabriela Soares de Azevedo, advogada, o ensaio “O direito de greve nos 

debates da assembleia nacional constituinte de 1933-1934”. Importa ressaltar a 

pesquisa coletiva. No campo do direito penal temos “Campo teórico e alguns 

aspectos do controle social penal”, por Pedro Tórtima, professor no curso de 

Mestrado em Direito Da Universidade Cândido Mendes (UCAM) e arquivista no 

Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). 

 

 Concluindo o presente volume temos assinado pelo doutor em História 

(UFF), Vanderlei Vazelesk Ribeiro, professor de História da América da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) mais um capítulo 

das lutas agrárias no Peru intitulado “Da luta pela terra ao questionamento do 
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neoliberalismo: Caminhos das organizações campesinas peruanas (1969-

1933)”.  

 

Por fim, na seção LITURATERRA, Mylene N. Teixeira, doutora em 

Sociologia Política pela Münster Universität, Alemanha, analisa “Autoritarismo 

Afetivo” (São Paulo: Editora Escuta, 2005) quando a “Prússia” é tomada como 

metáfora para ser devidamente interpretada e elucidada. 

 

Enquanto escrevíamos esse Editorial veio a falecer no México, onde 

morava, o escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez, de importância ímpar 

para o (re)conhecimento da América Latina. Prestamos uma bela homenagem 

no Programa de Pós-graduação em Ciência Política no dia 24 de abril p.p. 

trabalhando a relação entre subjetivações e teoria política no conto Maria dos 

Prazeres do seu “Doce Cuentos Peregrinos” (1992). Desejamos a todos e 

todas uma boa leitura de Passagens.  

 

E Viva Gabo! 

 

Os Editores 


