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Apresentação 

Este número da revista “História da Educação” reveste-se de um 
significado especial pois representa uma homenagem à Associação Sul-Rio-
Grandense de História da Educação no momento em que a mesma completa 
10 anos de existência. Esta associação é a mantenedora deste periódico, e 
com denodo e muito sacrifício tem conseguido manter seu alto padrão de 
qualidade, atestado, fundamentalmente pela qualidade dos artigos nela 
publicados. 

Neste número mais uma vez, temos o prazer de apresentar 
trabalhos de investigadores caracterizados como de excelência tanto em 
nível nacional como internacional. De modo que somos gratos a todos que 
colaboraram com seus textos para este número e esperamos ter suas 
contribuições em outras edições desta revista. 

Neste número, em substituição ao tradicional “documento’ que 
publicamos em todos os números anteriores estamos publicando um dossiê 
sobre o ensino de história da educação nos cursos de pedagogia no Rio 
Grande do Sul. Estes trabalhos foram, em sua maioria, apresentados no XI 
Encontro Sul-Rio Grandense de Pesquisadores em História da Educação 
realizado na Unisinos em S. Leopoldo. 

Temos a convicção que a leitura desta revista será de muito 
proveito a nossos associados, assinantes e ao público interessado em 
história da educação. 
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