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APRESENTAÇÃO 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

ção - Asphe - tem procurado, desde a sua criação em 1995, contribuir pa-

ra com o desenvolvimento de estudos acerca da história da educação brasileira. Para tan-

to, desde 1997, edita a Revista História da Educação - RHE/Asphe - e promove de forma 

contínua, encontros anuais. Tanto a revista, quanto os encontros têm se constituído em 

espaços de socialização das pesquisas, de dinamização da produção historiográfica e de 

debates no campo da investigação histórica. 

Em 2012, realizar-se-á o 18º Encontro Sul-Rio-grandense de Pesquisadores em His-

tória da Educação. O foco temático do encontro será Jean-Jacques Rousseau (1712-

2012): modernidade, história e educação. A programação abrangerá uma conferência de 

abertura e outra de encerramento, duas mesas redondas e sessões de comunicação de 

pesquisas. Convidamos a todos para participar. A programação do evento está disponível 

http://asphers.blogspot.com.  

A RHE também tem servido como um veículo singular de divulgação de estudos no 

campo historiográfico educacional e fonte importante de consulta dos pesquisadores da 

área. Em função desse trabalho, pode-se afirmar que os artigos publicados na revista da 

Asphe têm colaborado significativamente para as discussões historiográficas, seja em 

relação a novas temáticas e objetos de pesquisa, seja em relação a fontes e categorias 

de análise.  

Os estudos têm, por um lado, recolocado em pauta algumas antigas questões da 

pesquisa histórica, relação entre história e memória, por exemplo, e, por outro, problema-

tizado e colaborado na produção de outros objetos de interesse crescente da história da 

educação, tais como currículo, profissão docente, livros e manuais escolares, etc. 

AA 
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A revista, desde 2011, é publicada apenas na modalidade on-line. Pelas imagens 

que seguem, pode-se perceber que a RHE tem significativa circulação nacional e interna-

cional. Pelos dados obtidos a partir do rastreador google analytics, pode-se constatar que, 

no período de um ano, entre abril de 2011 e abril de 2012, a revista teve 10.054 acessos, 

com 48.671 visualizações de páginas. Esses acessos aconteceram em 47 países. 
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Para 2012, no âmbito da RHE, tem-se como prioridades:  

 

a) acompanhar os pedidos de indexação feitos em 2011 e que se encontram em 

andamento;  

b) iniciar a elaboração de manual de estilo e normatização editorial;  

c) reforçar o processo de avaliação dos textos por pareceristas ad hoc ou por inte-

grantes do conselho editorial;  

d) ampliar a divulgação pelo envio de e-mails e pelo perfil no Facebook.  

 

Com isso espera-se continuar contribuindo para o avanço das pesquisas em histó-

ria da educação. 

 

 

Maria Helena Camara Bastos. 
Maria Stephanou. 

Claudemir de Quadros. 


