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EDITORIAL 

 
 
Do ponto de vista temático podemos assim resumir o presente Vol. 9 N.1 (janeiro - 

abril de 2017) de Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica: 

a) jansenismo em Gilberto Freyre, expressando parte da tese doutoral (defendida no PPGH-

UFES, Vitória, E.S.), não só inédita e relevante, quanto absolutamente criativa. b) relação 

entre Igreja e Estado no Brasil (1820-1824). c) sistema prisional e trabalho forçado no 

Império (Casa de Detenção do Recife, década de 1850. d) contra a pena de açoites:  como 

instruir os ricos e persuadir o poder às vésperas da abolição da escravidão no Brasil. e) 

rábulas e bacharéis na Guerra do Contestado: direito, polícia e conflito social (1912-1916). 

f) feminismo e liberdade de imprensa, g) atuação do escritório de informações brasileiras 

nos EUA (1935 – 1945). h) intervenção psicossocial no processo de adoção. Todos temas 

que contém uma atualidade impressionante. 

Na secção LITURATERRA são feitas reflexões sobre o oportuno texto de Karl Marx 

publicado na Nova Gazeta Renana (NGR), Número 169, de 15/12/1848. 

Observamos a ênfase em temas da História e do Direito como não poderia deixar de 

ser, mas chamamos a atenção dos leitores para as áreas correlatas da Psicologia, Filosofia 

e da Religião, tão impactantes na chamada cultura política e no cruzamento entre ethos e 

pathos. Aqui sucede o comparecimento de autores renomados, pós-doutores e doutores, 

bolsistas de produtividade do CNPq. Todavia, sem descurarmos a presença dos 

doutorandos, mestrandos e graduandos. Há um equilíbrio também no que concerne aos 

trabalhos autorais, em coautoria e realizados por equipes interdisciplinares.  

Já no que se refere à origem dos artigos, temos o Sul (Universidade de Passo Fundo 

[UPF – RS] e Universidade de Sana Catarina [UFSC - Florianópolis]); o sudeste 

(Universidade Federal do Espírito Santo [UFES], Universidade Federal de Minas Gerais 

[UFMG], Universidade Federal Fluminense [UFF]); o Nordeste (Universidade do Estado da 

Bahia [UNEB], Instituto Federal de Pernambuco [IFPE - Caruaru) e o Norte (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte [UFRN] e Universidade de Fortaleza [UNIFOR]). 
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Observamos ainda uma atenção com relação ao equilíbrio entre interior e capital na 

sociedade brasileira.  

Do ponto de vista da internacionalização gostaríamos de ressaltar os estudos de Pós-

doc. realizados no exterior (Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha), pelo 

pesquisador e Professor Doutor Paulo Pinheiro Machado, atualmente Diretor do Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, Florianópolis, Santa Catarina.  E Passagens 

também está presente em duas outras iniciativas bem sucedidas: 1)  o projeto de cotutela 

com Université Paris 3 – Sorbonne Novelle / UFF-PPGH para  o Doutorado de Adam 

Tommy Vasquez Vidal intitulado “Trupes intrépidas, Asdrúbal Trouxe o Trombone, Escola 

de Artes Visuais do Parque Lage e o Circo Voador: cultura, arte e política no Rio de Janeiro 

(1974-1996)” e 2) o recém lançado livro digital “Questão religiosa”, poder e secularização: 

homenagem a Gisálio Cerqueira Filho (53 anos de magistério). Fortuna crítica, edição 

eletrônica. Gizlene Neder, Flávia Beatriz Ferreira de Nazareth (organizadoras). Niterói, RJ: 

EdPPGH, 2016. 301 pp. : il. color. Inclui bibliografias. ISBN 978-85-63735-22-5. 1. História 

política. 2. Cultura religiosa. 3. Poder. 4. Cerqueira Filho, Gisálio. I. Neder, Gizlene. II. 

Nazareth, Flávia Beatriz Ferreira de. III. Título. CDD 23. ed.  320.9  Ficha catalográfica 

elaborada por bibliotecária CRB 5041. Link 

 http://www.historia.uff.br/stricto/files/public_ppgh/hol_2016_lcp_questaoReligiosa.pdf 

 

Por fim, não podemos deixar de compartilhar com o leitor nosso contentamento pelo 

ingresso de Passagens na REDIB: - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 

Científico, Confiram:  

http://www.revistapassagens.uff.br/…/abo…/editorialPolicies… 
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