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Q

ueridos e queridas leitoras, é com o coração contrito que
apresentamos o dossiê temático intitulado Direitos das Crianças
e Adolescentes na América Latina que trás junto a si o

complemento Homenagem a Profa. Esmeralda Moura.
Homenagear alguém não deveria de ser esporádico ou surpreendente,
ainda mais porque “flores” devem ser oferecidas em vida, o reconhecimento de
ações especiais deve ser valorizado constantemente. Mas, há pessoas que
marcam nossas existências de forma especial, Esmeralda Blanco B. de Moura foi
uma delas. E o presente dossiê é dedicado ao seu legado.
A querida professora Esmeralda, com seu carinho, voz suave e doce,
senso democrático e rigor científico, conseguiu cativar uma legião de
pesquisadores a se interessarem por um seguimento da história que por muito
tempo foi dado pouca ou nenhuma atenção: as crianças e adolescentes.
Profa. Esmeralda, juntamente com Maria Luiza Marcílio, Eni Samara e
Mary Del Priore, todas docentes na Universidade de São Paulo (USP) e
vinculadas ao Centro de Estudos de Demografia Histórica da América Latina CEDHAL/USP, tiveram a ambição de trazer luz para a história da família e da
criança numa época em que poucos estudiosos tinham esses como objetos
privilegiados de investigação.
Esta querida professora, que nos deixou no dia 03 de abril deste ano, era
uma mulher combatente pela História e pelos direitos das crianças e
adolescentes no Brasil, foi professora do Departamento de História e do
Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP, Diretora do

Doutor e Pós-Doutor em História (UDESC). Professor Adjunto na Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE), Docente Permanente do PPGE/UFRPE.
** Doutor e Pós-Doutor em História Latino-Americana (UNISINOS). Professor Adjunto da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Docente Permanente do PPGH/FURG.
*

6

Revista Brasileira de História & Ciências Sociais – RBHCS
Vol. 13 Nº 25, Edição Especial de 2021

CEDHAL, uma das fundadoras do Grupo de Trabalho História da Criança e do
Adolescente da Associação Nacional de História (ANPUH-Brasil), tendo sido
sua primeira coordenadora, e da Red de Estudios de la Historia de las Infancias
en

America

Latina

(REHIAL),

ocupando

inicialmente

a

posição

de

coordenadora brasileira.
Mesmo

aposentada,

ainda

continuou

lecionando,

orientando,

pesquisando e publicando suas descobertas, sendo que uma de suas últimas
publicações se deu justamente no dossiê por nós organizados no volume
anterior da RBHCS1.
Tínhamos escrito uma apresentação diferente, fazendo alusão aos dados
relacionados a violência contra as crianças no Brasil e na América Latina nesses
tempos pandêmicos, reforçando a necessidade de manutenção e ampliação da
rede de proteção e assistências aos mesmos, discorrido sobre a importância dos
15 artigos reunidos neste dossiê, mas, com consentimentos os Editores deste
prestigioso periódico, repensamos aquela apresentação para fazer algo mais
pessoal e prestar essa justa homenagem a profa. Esmeralda e afirmar que seu
legado continuará presente em mais gerações de professores e pesquisadores da
história das crianças e dos adolescentes.
Saudades.

Rio Grande/RS-Recife/PE, Outono de 2021
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