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EDITORIAL 
 
 
 

  
 

 

A Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da 

Educação - Asphe - tem procurado, desde a sua criação em 1995, 

contribuir para com o desenvolvimento de estudos acerca da história da 

educação brasileira. Para tanto, desde 1997, publica a Revista História da 

Educação - RHE - que, até 2010, foi brilhantemente editada pelo 

professor Elomar Antonio Callegaro Tambara, com apoio da Universidade 

Federal de Pelotas – UFPel. 

Expressamos o nosso reconhecimento e agradecimentos pelo 

empenho e responsabilidade com que traçou os rumos da revista, ao 

longo desses quatorze anos. Esse legado de responsabilidade nos 

mobiliza, não só a darmos continuidade ao trabalho, a partir de 2011, bem 

como a manter, ampliar e consolidar o projeto editorial da RHE. 

Essa fase que se inicia traz novidades aos seus leitores.  

Nesse sentido, cabe destacar que assumiram a editoria da revista os 

professores Maria Helena Camara Bastos, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Maria Stephanou, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, e Claudemir de Quadros, da Universidade 

Federal de Santa Maria. 

O conselho editorial internacional foi ampliado, com a participação 

dos professores Pierre Caspard, do Service d’Histoire de 

l’Éducation/INRP, França; Joaquim Pintassilgo, da Universidade de 
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Lisboa, Portugal, e Adrian Ascolani, da Universidad Nacional de Rosário, 

Argentina. 

Além disso, a Revista História da Educação - RHE - tem um novo e 

importante espaço de visibilidade: um portal produzido no âmbito do 

Sistema de Eletrônico de Editoração de Revistas - Seer/Ibict. Esse 

espaço, que tem como provedor a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, permite que o processo de submissão, avaliação, edição e 

publicação possa ser feito totalmente por meio eletrônico.  

Ao acessar http://seer.ufrgs.br/asphe, tem-se a visão geral do portal 

da revista. Destaque-se que estamos na fase inicial de configuração e 

disponibilização de informações e materiais. Aproveitamos para pedir a 

sua colaboração: dedique um tempo para acessar o portal, conhecê-lo e 

cadastrar-se nele. Todo o procedimento de edição da revista será 

gerenciado por meio do sistema que, em alguma medida, depende de 

cadastros prévios. A implantação desse sistema nos deixa num lugar de 

visibilidade similar ao de outras revistas qualificadas da área e pode nos 

auxiliar na continuidade do reconhecido trabalho até agora desenvolvido. 

A partir desse número, o periódico também adota novas orientações 

para submissão de trabalhos, que será totalmente online. 

Nos seus 15 anos de atuação na produção de pesquisas e na 

reflexão teórica e metodológica do campo, a Asphe e a RHE têm 

procurado contribuir para a consolidação da área de história da educação 

no Brasil e para a ampliação do diálogo em busca de caminhos para a 

educação brasileira.  

 

 

Os editores. 
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