APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que a Comissão Editorial da Revista Tempos Históricos
apresenta este número, referente ao primeiro semestre de 2012. Agradecemos de modo
especial à professora Drª. Silvia Maria Fávero Arend, do curso de Graduação em
História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual de
Santa Catarina, e à professora Drª. Ivonete Pereira, nossa colega do Curso de Graduação
e do Programa de Pós-Graduação em História, que aceitaram organizar o dossiê deste
número, intitulado “Gênero e Infância”.
O ato de convidar pesquisadores de reconhecida produção nas áreas relacionadas
aos temas dos dossiês para participarem de sua organização - prática adotada desde
nossa edição anterior - tem o objetivo de qualificar ainda mais a revista como um
espaço de excelência de divulgação de estudos desenvolvidos por pesquisadores
brasileiros e estrangeiros.
Fazem parte deste número, além dos seis artigos que compõem o dossiê, duas
resenhas, sendo uma diretamente vinculada ao tema daquele. Nesta, objeto da resenha é
o livro “História de Abandono: Infância e Justiça no Brasil (década de 1930)”, de
autoria da historiadora Sílvia Maria Fávero Arend. Além das discussões relativas à
narrativa histórica, as autoras da resenha apontam para a importância das reflexões
presentes no livro para a compreensão da questão da infância na sociedade brasileira
atual.
A outra resenha, sobre a obra “O Romance Histórico”, do filósofo húngaro
György Lukács, reflete acerca do objetivo do autor, qual seja, compreender a relação
entre a Literatura e a História, trazendo um importante e sempre atual debate acerca das
potencialidades e limitações que se apresentam nesta relação, bem como a íntima
ligação entre estes dois campos de produção do conhecimento.
Finalizando este número, os ex-alunos do programa que se tornaram mestres no
primeiro semestre de 2012, apresentam os resumos de suas dissertações.
Por fim, esta Comissão agradece aos autores e pareceristas membros de nosso
Conselho Editorial e ad hoc, à Iraci Urnau, competente secretária da revista, a Jael dos
Santos, que diagramou e inseriu a versão digital na internet, bem como o apoio da
Direção Geral do Campus da UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon.
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