GACETILLA N° 33 – ENERO, 2021.
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 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 Seminarios, eventos y cursos de formación
III Encuentro de la Red de Estudios de Historia de las Infancias en America Latina – REHIAL
I Seminário do Grupo de Trabalho História da Infância e da Juventude - ANPUH/BR.
Infâncias e juventudes nos (con)textos latino-americanos: desafios do passado para o presente
A Universidade do Estado de Santa Catarina, através do Laboratório de Relações de Gênero e Família –
Labgef, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Grupo de Trabalho História da Infância e da
Juventude, vinculado à Associação Nacional de História – ANPUH-Brasil, e a Red de Estudios de Historia de
las Infancias en America Latina convidam para o III Encuentro de la Red de Estudios de Historia de las
Infancias en America Latina – REHIAL & I Seminário do Grupo de Trabalho História da Infância e da
Juventude - ANPUH/BR.
O encontro, que terá como tema “Infâncias e juventudes nos (con)textos latino-americanos: desafios do
passado para o presente”, ocorrerá entre os dias 09 e 11 de junho de 2021 na modalidade virtual, através da
plataforma Google Meet para os Simpósios Temáticos e com transmissão das Conferências e dos Painéis
Temáticos pelo Youtube e pela página do GT História da Infância e da Juventude Anpuh/BR no Facebook.

Para mais informações: https://doity.com.br/seminarioinfancias2021/

Publicaciones
Libros
Bambini Piccoli - A Infância das crianças italianas e ítalo-brasileiras
Eliane Mimesse (Organizadora)
Esta obra pelo apanhado que apresenta permite fazer incursões nas condições
de vida das camadas populares na própria Itália, e igualmente no Brasil, e
perceber a vulnerabilidade da infância diante das agudas privações
familiares, da própria miséria, em ambos os países. O foco nesta obra são as
crianças italianas e ítalo-brasileiras de tenra idade e questões – amamentação,
creches, jardins de infância, doenças, medicamentos, trabalho, rituais
mortuários etc. – que as afetaram na segunda metade do século XIX e nas
décadas iniciais do século XX. As informações abundantes e detalhas tornam
o livro exemplar de investigação.
Mais informações:
https://www.pacolivros.com.br/bambinipiccoli?fbclid=IwAR1BfngWvPgLjA
jlJxaoJc0oROXW9OWjTHJIFAWEtZ20SdN-AnDJ7qBPk4

Os Sem Terrinha - Uma história da luta social no Brasil
Monyse Ravenna
Editora Expressão Popular
O livro apresenta o resultado da pesquisa de mestrado de Monyse Ravenna
sobre a trajetória política das crianças brasileiras na condição de expropriadas
da terra, especialmente filhas de camponesas e camponeses organizados no
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no período de 1981 a 2012.
Tomando como fontes os boletins, os textos e as fotos publicados nos jornais e
revistas Sem Terra e Sem Terrinha, a autora traz à tona a história social da
infância na luta pela reforma agrária junto às famílias camponesas no Brasil
desde o último governo da ditadura militar (1980-1985) até o início do
primeiro mandato do governo Dilma (2012). Ravenna demonstra, por meio
das denúncias publicadas pela imprensa do MST, as tentativas de controle do
Movimento com o uso da violência midiática, judicial e policial, exercida por
poderosos grupos econômicos, pelas milícias dos latifundiários e pelas forças
de repressão do Estado.
Mais informações: https://www.expressaopopular.com.br/loja/produto/os-semterrinha-uma-historia-da-luta-social-no-brasil/

Pensar la educación en tiempos de pandemia - Entre la emergencia, el compromiso y la espera *
Inés Dussel, Patricia Ferrante, Darío Pulfer (compiladores)
UNIPE Editorial Universitaria
La presente publicación analiza los efectos actuales de la pandemia en la
educación. Para ello busca captar, desde diferentes perspectivas, fenómenos
en pleno desarrollo proponiendo una mirada histórica de la cotidianeidad
escolar. Sus trabajos analizan el funcionamiento del sistema educativo -en
sus diferentes niveles y atendiendo a viejas y nuevas desigualdadesy exploran la situación de los docentes, las clases y las pedagogías
pandémicas. En su cierre presenta el análisis sobre el futuro próximo,
basado en distintos escenarios y atendiendo a las configuraciones
emergentes en la relación entre sociedad, tecnologías, escuelas y Estado.
Disponible en:
https://mcusercontent.com/99e239b1b467608c4431b8643/files/4dea98c04301-4b7a-8c7f-5bfab60ab070/pensarlaeducacion.pdf

Revistas
Revista Brasileira de História & Ciências Sociais
Dossiê: História e Direitos da Criança e do Adolescente na América Latina
V. 12, n. 24, jul.- dez./2020.
Artigos que compõem o dossiê:



O “velho” Lemos como transformador do orphanato
municipal
Marcia Cristina Ribeiro Gonçalves Nunes
A infância pobre no Brasil da Primeira República: um
panorama das pesquisas
Fabiano Quadros Rückert










o

A Institucionalização do Atendimento aos Menores – O SAM
Fabíola Amaral Tomé de Souza
A “mocidade brasileira” em formação: concepções e
investimentos sobre os corpos jovens
Sonia Deus Rodrigues Bercito
A responsabilidade compartilhada no Direito da Criança e
Adolescente como dimensão da solidariedade: intersecção
entre público e privado.
Ismael Francisco de Souza


o
o


















Tijolo por tijolo num desenho lógico: crianças e adolescentes brasileiros, de objeto de medidas a sujeitos de
direitos
Elisangela da Silva Machieski
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua: aspectos históricos e conceituais na defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente no Brasil
Alessandra Nicodemos
Infância, adolescência e direitos humanos no conflituoso século XX: o direito à informação no contexto da
árdua construção da democracia brasileira
Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura
Sobre a oitiva de crianças e adolescentes na justiça: protagonismo em debate (1989-2017)
Silvia Maria Favero Arend, Reinaldo Lindolfo Lohn
Referências institucionais para a produção descolonial dos direitos das indígenas crianças: os casos do trabalho
infantil e da violência sexual
Assis da Costa Oliveira
A noção de infância e adolescência: inflexões decoloniais sobre os direitos de crianças e adolescentes na
América Latina
Norberto Kuhn Junior, Bárbara Birk de Mello
De Menores Incapazes e Imputáveis a Sujeitos de Direitos: os Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes
desde as Históricas normativas Internacionais
Sheila Stolz
Dossiê completo em: https://periodicos.furg.br/rbhcs/issue/view/782
Caos - Revista Eletrônica de Ciências Sociais
Dossiê: Juventude, participação política e educação.
V. 2, n. 25, ano 21, jul./dez. 2020
Participação política e juventude: um olhar sobre as experiências de jovens
na Rede de Jovens do Nordeste, PB
Adailson Regis de Oliveira

Uma análise da Formação do Conselho Municipal De
Juventude de João Pessoa/PB
Geziane do Nascimento Oliveira
“Se prepare que o pavio vai acender”: análise sobre o movimento de
ocupação do Instituto Federal de Cabedelo/PB
Raphaella Ferreira Mendes, Geovânia da Silva Toscano
Sociologia pública e a inserção da sociologia no currículo da educação
básica brasileira: uma reflexão sobre o papel e a relevância pública
desta ciência na sociedade
Ana Olívia Costa de Andrade

Maio de 2019 no brasil: uma luta por reconhecimento diante da desconstrução do valor social da
universidade
Fernanda Cavicchia
Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/caos/issue/view/2515/506

Artículos **
ANDRADE, Francyne dos Santos; SILVA, Cristiane Moreira da. O “Menor Infrator” na Mídia: Etnografia da
Criminalização da Pobreza no G1. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 40, 2020, p. 1-14.
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/pcp/v40/1982-3703-pcp-40-e217509.pdf
CIFALI, Ana Claudia; CHILES-SANTOS, Mariana; ALVAREZ, Marcos César. Justiça juvenil no Brasil Continuidades e rupturas. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 32, n. 3, p. 197-228.
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/176331/165576
JUNIOR, José dos Santos Costa. O que pode um relato? A presença de um ex-interno do SAM e da Funabem
na Assembleia Nacional Constituinte (Brasil, 1987-1988). Revista Sociais & Humanas, V. 33, N. 3, 2020, p.
92-117.
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/43788/pdf
Monção, V., & Martínez, S. A. (2020). Jardins de infância públicos estaduais na cidade de Campos dos
Goytacazes na primeira metade do século XX. History of Education in Latin America - HistELA, 3, e23477.
Disponível
em:
https://periodicos.ufrn.br/histela/article/view/23477?fbclid=IwAR29cfg5efWhhQDhX8BYtlarNlTxBoFrlcv4l7Eq0TT_CYo1gNE005Y0pQ
SARMENTO, Manuel Jacinto; TOMÁS, Catarina (2020). “A infância é um direito?”, Sociologia: Revista da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Número Temático - Direitos das crianças: abordagens críticas a
partir das ciências sociais, pp.15-30.
Disponível em: https://ojs.letras.up.pt/ojs/index.php/Sociologia/article/viewFile/10133/930
SILVA, Silmara Carneiro e; TREJOS-CASTILLO, Elizabeth; MOLIN, Douglas Dal. Controle Social e Penal
de adolescentes no Brasil e nos EUA. Revista Sociais & Humanas, V. 33, N. 3, 2020, pp. 53-67.
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/43125/pdf

* Compartido del Boletín del Observatorio del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, janeiro/2021.
**Compartilhado do Informativo GT História da Infância e da Juventude, janeiro de 2021 – ANPUH/Brasil.

