GACETILLA N° 30 – SEPTIEMBRE, 2020.
Quiénes somos
La Red de Estudios de Historia de las Infancias en América Latina (REHIAL) fue fundada, en 2015, por
investigadores de países latinoamericanos. Su principal objetivo es poner en contacto a investigadores e
investigadoras dedicados al estudio de la historia de las infancias de América Latina.
Sobre la Gacetilla
La Gacetilla de la REHIAL es fruto de un esfuerzo colectivo y está basada en la información compartida por
los miembros de la red y demás personas interesadas en los estudios de Historia de la Infancia en América
Latina. Si usted desea publicar información o recibir la Gacetilla puede enviar un correo.
La gacetilla es enviada a todos los contactos de REHIAL y publicada en su página web en la segunda quincena
de cada mes.
Coordinadoras
Beatriz Alcubierre, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.
Lucia Lionetti, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Patricia Castillo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile.
Silvia Arend, Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil.
Susana Sosenski, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Edición
Elisangela Machieski.
Correo
gacetilla.Rehial@gmail.com

Convocatorias para publicaciones
Cadernos do Aplicação (UFRGS)
Prof. Dr. Victor Hugo Nedel Oliveira (UFRGS)
Profa. Dra. Miriam Pires Corrêa de Lacerda (UNILASALLE).
Submissão até 31 de janeiro de 2021.
Publicação no Primeiro semestre de 2021.

A Comissão Editorial da Revista Cadernos do Aplicação
(UFRGS) informa que está recebendo trabalhos para a Edição
do Primeiro Semestre de 2021, cuja Temática Especial é
“Juventudes e Educação”.
Estudar as juventudes contemporâneas e suas relações
com as mais diferentes temáticas e os diferentes campos do
conhecimento se faz oportuno em uma sociedade
hiperconectada, complexa e fluída.
O principal objetivo do Dossiê é estabelecer discussões
sobre as Juventudes contemporâneas e suas interfaces com a
Educação, socializando pesquisas científicas, reflexões e
experiências, articuladas a diferentes contextos.
São contemplados textos que articulem as temáticas das
juventudes com: a escola, a cidade, a cultura, as sociabilidades,
o meio ambiente, o cotidiano, o trabalho, a transição para a
vida adulta, as políticas públicas, a vida rural, o ensino
superior, as questões de gênero, as migrações, a violência, a educação em meio à pandemia de COVID-19 e
outros temas pertinentes.
Na Seção Temática Especial, os trabalhos podem ser apresentados em forma Artigos, Ensaios, Relatos
de Experiência, Revisões de Literatura e Resenhas. Confira as normas de publicação na aba “Diretrizes para
Autores”, em “Sobre a Revista”. Além da Seção Temática, outros trabalhos podem ser encaminhados de
acordo com as políticas das diferentes seções que compõem a Revista, sempre relacionados à Educação
Básica. São elas: Artigos, Ensaios, Relatos de Experiência, Revisões de Literatura, Resenhas e Cadernos dos
Alunos.
Mais informações no site da revista: https://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao/announcement/view/1301

Convocatorias para Seminarios, eventos y cursos de formación
II Jornada História da Infância, Juventude e Família
FURG – Rio grande do Sul, Brasil
Evento Gratuito, 9 a 11 de novembro de 2020
Prazo para inscrição: 30 de setembro de 2020
Mais informações: https://jornadaijf.furg.br/
XVII Encontro Regional de História da ANPUH-Paraná, Brasil
23, 24 e 25 de novembro de 2020.
ST19: Infâncias, adolescências e juventudes: histórias e historiografia
Coordenação: Eliane Mimesse Prado (UCS), Ailton José Morelli (Universidade Estadual de Maringá)

Período de inscrição de trabalhos para os STs (envio dos resumos) até 09 de outubro de 2020.
Para sócio da ANPUH – Inscrição isenta.
Mais informações em: https://www.encontro2020.pr.anpuh.org/site/capa

Publicaciones
Libros *
Niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y proceso
judicial - Sujeto de derecho vs. objeto de prueba
María Fernanda de Lujan Mattera y Claudia Beatriz Norry
Editorial Jusbaires
La obra destaca la necesidad de un trabajo articulado e interdisciplinario
a la vez que indaga la problemática de niñas, niños y adolescentes
víctimas de abuso sexual y/o de maltrato en relación con el lugar en que
se los ubica en el proceso judicial desde la óptica de sus operadores. Las
autoras proponen un trabajo reflexivo acerca de la tensión NNyA sujeto
de derecho vs. NNyA objeto de prueba. Del análisis se trasluce su
comprensión de que estas/os niñas/os son titulares de una doble
protección jurídica: por su condición de persona menor de edad y por su
condición de víctima. (extracto de la prólogo)

Disponible en: https://mcusercontent.com/99e239b1b467608c4431b8643/files/e56484d6-af06-46ff-932eff5d464a3c48/NNAV%C3%8DCTIMAS_DE_ABUSO_SEXUAL_Y_PROCESO_JUDICIALeditorial_jusbai
res.pdf

Revistas

Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN)
Dossiê Temático Crianças e Infâncias Negras: desafios e perspectivas
antirracistas no Brasil. V. 12, n. 33, jun./ago. (2020) **
Leia em:
https://www.abpnrevista.org.br/index.php/site/issue/view/41

Revista Humanidades em Perspectivas
Edição Especial 30 anos do ECA V. 2, n. 4 (2020), jul./set. **
Leia em:
https://www.uninter.com/revistahumanidades/index.php/revistahumanidades/issue/view/4
Artículos **
AREND, Silvia Maria Fávero; LAZAROTTO, Aline Fátima. História da Educação e Jornais: em busca de
uma infância plural. Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 28, n. 3, p. 214-230, ago. 2020.
Leia em: https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/13678
BELLI, Maria José Menezes Lourega; BONETI, Lindomar Wessler. Educação Profissional: Entre o lápis e a
ferramenta. A insurgência do menor aprendiz. Revista Contexto & Educação, nº 112, set./dez. 2020, p. 366383.
Leia em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/9465
FRANCISCO, Julio Cesar; LIMA, Agnaldo Soares; GROPPO, Luís Antonio. Tramitação e aprovação do
Estatuto da Criança e do Adolescente no Congresso Nacional (1989-1990). Revista Emancipação, Ponta
Grossa, v. 20, p. 1-21; 2020.
Leia em: https://revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/15252
NOGUEIRA, Ione da Silva Cunha; BRANDÃO, Carlos da Fonseca. O processo de civilização e o controle
das emoções - alterações sociais e percepção da infância. Revista Educação em Questão, Natal, v. 58, n. 57, p.
1-21, jul./set; 2020.
Leia em: https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/20965/13167
ZALUSKI, Jorge Luiz. Subjetividades de um ensino: marcações de gênero na educação escolar (1970-1980).
Revista Educação em Questão, Natal, v. 58, n. 57, p. 1-25, jul./set; 2020.
Leia em: https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/20985/13168
Reseñas
SANTOS JUNIOR, José Pacheco dos. AREND, Silvia Maria F.; MOURA, Esmeralda Blanco B. de;
SOSENSKI, Susana (org.). Infâncias e juventudes no século XX: histórias latino-americanas. Revista
Brasileira de História, São Paulo, v. 40, n. 84, p. 341-344, ago. 2020.
Leia em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201882020000200341&lng=en&nrm=iso

Noticia/Medias/Sitios
"Con tus hijos sí me meto"
Por Claudia Freidenraij
Disponible en: http://bit.ly/esiyescuelamedia
* Compartido del Boletín del Observatorio del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, agosto/2020.
**Compartilhado do Informativo GT História da Infância e da Juventude, setembro de 2020 – ANPUH/Brasil.

