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1. Considerações Iniciais 

 

  Um trabalho que tenha como objetivo fazer um levantamento das produções 

existentes ou do “Estado da Arte”, de uma ou mais áreas do conhecimento, reveste-se de 

importância fundamental à medida que torna possível desenhar em que magnitude se 

encontra o conhecimento, ou seja, até que ponto evoluiu a ciência através das 

produções, quais os contornos e caminhos trilhados pela pesquisa e quais  lacunas  ou 

desafios ainda precisam ser vencidos. Também torna possível apontar o que já foi 

produzido no campo pesquisado, quais as abordagens, as temáticas e as novas 

possibilidades de pesquisa. O conhecimento e reconhecimento do que se tem 

produzindo é essencial para que determinada área, em nosso caso a História da 

Educação, possa observar o acervo da produção daqueles pesquisadores que já 

procuraram dar suas contribuições e que, em seus próprios trabalhos, apontam para a 

necessidade de que novas investigações sejam realizadas. Trata-se de uma atividade 

crítica e reflexiva que  dá suporte ao desenvolvimento e melhoria de novas perspectivas, 

conceitos e paradigmas de investigação.  

   Nesse arcabouço, é relevante mencionar as contribuições produzidas pela Nova 

História Cultural, que ao ampliar probabilidades de pesquisa, valorizou novas fontes, 

metodologias e sujeitos, permitindo a expansão das próprias produções em História e 

História da Educação.  

 Sendo assim, podemos afirmar que possibilitar a visibilidade das produções da 

linha de História da Educação do PPGE da Universidade Federal da Paraíba significa 

respeitar e valorizar o que já foi realizado, a fim de avançar.  
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2. As pesquisas e produção de conhecimento em História da Educação no 

PPGE – UFPB 
 

A fim de inventariar os trabalhos produzidos no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal da Paraíba na linha de História de Educação, 

fizemos o levantamento das dissertações e teses defendidas e publicadas no período de 

2007 (ano de criação do Programa)  a 2016 (atual), por meio da Plataforma Sucupira e 

Banco da Teses e Dissertações da UFPB. A análise  restringe-se aos resumos 

apresentados, por geralmente abarcarem o objeto de estudo, periodização, palavras-

chave, fontes e aporte teórico. No quadro a seguir poderemos visualizar uma síntese 

geral dos trabalhos que compõem este universo. 

QUADRO 1 - DISSERTAÇÕES PUBLICADAS NA LINHA DE PESQUISA 
EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA UFPB (2009 – 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS PUBLICADAS NA LINHA DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA  

 

 

 

ANO QUANTITATIVO 
PALAVRAS CHAVE 

(Mais utilizadas) 
RECORTE 

TEMPORAL 
METODOLOGIA 
(Mais utilizadas) 

FONTES 

 
2009 06 (Seis) 

História Oral – 04 

Nova História Cultural -02 Século XX e 
XXI (1924-

2006) 

História Oral; 
Análise do 
discurso; 
  

Entrevistas semiestruturadas  
Livros didáticos  
Documentos oficiais e não 
oficiais -legislação, , 
fotografias. 

 
2010 06 (Seis) 

Escola Nova - 02 

 

 

Historia Oral -04 

Século XX 
(1912-1964) 

Análise do 
discurso; 
História Oral; 
Análise 
documental; 
Análise 
bibliográfica. 

Jornais diversos- A União  
A Imprensa  
Legislação e outros 
documentos oficiais  
Arquivos  
Fotografias, Relatórios, 
Manuais. 

 
 

2011 
10 (Dez) 

Memória - 05 

História Oral – 03 

Revista do Ensino – 03 

Legislação – 02 

Alfabetizadoras - 02 

 
Século XX e 

XXI 
 

(1916-2006) 
 

Análise 
documental; 
Análise 
bibliográfica; 
História Oral; 
Análise literária; 
Análise do livro 
didático. 

Entrevistas e depoimentos 
Legislação  
Arquivos  
Bancos de dados  
Documentos oficiais e não 
oficiais  
Relatórios, Impressos 
educacionais,  

 
2012 11 (0nze) 

História Oral – 03 

Nova História Cultural -02 

Educação -03 

Mulheres-01 

Práticas -02 

Século XIX e 
XXI (1863-

2003) 

História Oral; 
Análise do 
discurso; 
Analise 
Documental; 
Analise 
Bibliográfica  
 

Entrevistas semiestruturadas  
Livros didáticos  
Documentos oficiais e não 
oficiais - legislação, , 
fotografias, biografias 

 
2013 08 (Oito) 

Educação -06 

Intelectuais -02 Século XIX e 
XX 

(1879-1985) 

Análise do 
discurso; 
História Oral; 
Análise 
documental; 
Análise 
bibliográfica. 

Jornais diversos- A União  
A Imprensa  
Legislação e outros 
documentos oficiais  
Arquivos  
Fotografias, Relatórios, 
Manuais. 
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Obras publicadas na linha de Pesquisa em História da Educação 

 

Observando a Metodologia das Dissertações  apresentadas na Quadro 1, vemos 

que em sua grande maioria foram  utilizadas pesquisas documentais e bibliográficas,  

com aportes da Nova Historia Cultural. Acreditamos que essa escolha metodológica  

tenha se dado devido a falta de  documentação escrita, organizada e sistematizada. 

Como lembra Jacques Le Goff, inspirado nos estudos dos fundadores da revista Annales 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando estes 
existem. Mas pode fazer-se [...] com tudo que a habilidade do 
historiador lhe permite utilizar para fabricar seu mel, na falta das 
flores habituais. Logo, com palavras. Sinos. Paisagens e telhas. [...] 
Numa palavra, com tudo o que, pertencendo ao homem, depende do 
homem, serve o homem, exprime o homem, demonstra a presença, a 
atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem. (LE GOFF, 
1997). 

Outro dado que nos chama a atenção é a periodicidade,  onde os recortes 
temporais mais utilizados se situam  nos Séculos XIX e XX, talvez devido ao ensino no 
Brasil, que no final do século XIX início do século XX passava por um processo de 
grandes mudanças. Poderíamos dizer que essa fase é marcada pelo período de transição 
entre os paradigmas das humanidades ditas clássicas e modernas. 

A partir de 1822 foram implantadas no Brasil e, particularmente, na 
Província da Parahyba do Norte, as Aulas Públicas mantendo, todavia, 
as mesmas características das Aulas Régias inspiradas nos ideais 
iluministas e da ilustração, seguindo de maneira geral as diretrizes 
propostas pelas reformas pombalinas. Entremeando o funcionamento de 
algumas Aulas Públicas, três legislações imperiais foram 
implementadas e deram as primeiras configurações para a estruturação e 
normatização da educação escolar brasileira: A Constituição de 1824, a 
Lei de 15 de outubro de 1827 e o Ato Adicional de 1834. Essas leis 
gerais já foram bastante analisadas por estudiosos e pesquisadores da 
história educacional brasileira, contudo, os seus desdobramentos nas 
províncias são pouco conhecidos”. (CURY&PINHEIRO, 2005) 

Vale ressaltar a escolha  de temas relacionados sobre a educação no Nordeste 
Brasileiro e o uso de Biografias de Professoras, sendo que esse último nos mostra a 
metamorfose que nossa educação passou e os desafios femininos a serem superados. 

No mais,  os temas  escolhidos nos mostram cada vez mais a tentativa de dar voz 
a personagens silenciados nas narrativas da História tradicional.  Não trazer á tona a 
história de lugares e personagens marginalizados pela sociedade também significaria 
reduzir  as trajetórias daquelas pessoas, sejam elas  professoras ou outros protagonistas 
que foram revolucionários no contexto da História da Educação Brasileira.  
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QUADRO 2 - DISSERTAÇÕES PUBLICADAS NA LINHA DE PESQUISA EM 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA UFPB  (2014 a 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levando-se em consideração os objetos de estudo das dissertações de história da 

educação do período hora apresentado (2014 – 2016),  é possível identificar ao menos 

cinco tendências investigativas, sendo que a primeira  se expressa por meio da História 

Oral, usa como aportes a Nova História Cultural e tem as memórias como fonte 

principal. Já a segunda tendência apresenta o predomínio de estudos que tem a imprensa 

e a legislação como fontes principais (sendo os jornais “A Imprensa” e “A União” os 

mais utilizados), voltando-se para o ideário da Escola Nova e recorte temporal que vai 

do século XIX ao século XXI. A terceira tendência volta-se para o regime militar e sua 

expressão na educação através da legislação. A partir das palavras-chave e títulos 

ANO QUANTIDADE 
PALAVRAS 

CHAVE 
(Mais utilizadas) 

RECORTE 
TEMPORAL 

METODOLOGIA 
(Mais utilizadas) FONTES 

 
2014 

 
05 (Cinco) 

História Oral – 03 
Livro Didático – 02 
Nova História 
Cultural – 03 
Educadoras – 01 
Regime Militar - 01 

Século XX (1906 
– 1988):  04 
 
Século XXI 
(2010 – 2012): 
01 

História Oral; 
Análise do 
discurso; 
Análise de livro 
didático. 
  

Entrevistas 
semiestruturadas (03); 
Livros didáticos (02); 
Documentos oficiais e 
não oficiais -legislação, 
PPP, fotografias, fichas 
de alunos (01)  

 
2015 

 
13 (Treze) 

Escola Nova - 03 
Imprensa – 02 
José Baptista de 
Mello – 02 
Educação – 02 
Gênero – 01 
Regime Militar – 01 
Educadoras - 01 

Século XIX 
(1864-1889):  03  
 
Século XX 
(1906-2000):  09 
 
Século XX e 
XXI (1993- 
2011) :  01 

Análise do 
discurso; 
História Oral; 
Análise 
documental; 
Análise 
bibliográfica. 

Jornais diversos: 06  
A União (03),  
A Imprensa (03),  
O Publicador (02); 
Legislação e outros 
documentos oficiais (05); 
Arquivos (05); 
Fotografias, Relatórios,  
Correspondências  e 
Manuais, (01) 

 
 

2016 

 
10 (Dez) 

até o mês de 
agosto 

Memória - 05 
História Oral – 03 
Revista do Ensino – 
03 
Legislação – 02 
Alfabetizadoras – 02 
Regime Civil Militar 
– 01 
Escola Nova – 01 
Gênero – 01 
Mulher - 01 

Século XIX 
(1855-1889): 01 
 
Século XX 
(1911-1986): 07 
 
Século XXI 
(2003-2010): 01 
 
Século XX e 
XXI  
(1942-2013): 01 

Análise 
documental; 
Análise 
bibliográfica; 
História Oral; 
Análise literária; 
Análise do livro 
didático. 

Entrevistas e 
depoimentos (05) 
Revista do Ensino (03) 
Legislação (03) 
Arquivos (02) 
Bancos de dados (02) 
Jornal A União (02) 
Documentos oficiais e 
não oficiais (02) 
Relatórios, Impressos 
educacionais, Literaturas, 
Correspondências (01). 
 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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identificamos ainda os estudos de gênero evidenciados dentre os demais objetos, o que 

se apresenta como uma quarta tendência. Por fim, a quinta tendência se alastra por  

objetos de estudos diversos que compreendem  livros didáticos, manuais pedagógicos, 

educação católica, infância, literatura e outros. 

 No universo das dissertações defendidas entre 2014 e 2016 encontram-se os 

recortes temporais diretamente relacionados aos objetos estudados. O período mais 

contemplado situa-se na temporalidade dos séculos XX e XXI, tendo como recorte 

temporal mais estudado os anos entre 1906 e 2000. O segundo mais discutido foi o dos 

anos de 1855 a 1889;  o terceiro se iniciou por volta de 1911 e seguiu até 1986; o quarto 

aparece a partir de  2010 aos dias atuais (2016),  e o último distribui-se em 

temporalidades diversas. No entanto, mesmo apresentando o interesse maior dos 

pesquisadores pelo século XX, é possível perceber uma mudança significativa quando 

se realizam estudos mais refinados, permanecendo uma certa “libertação da delimitação 

temporal”. Como corroboram os recortes temporais colocados, estes estabelecem muito 

mais relação com os objetos de estudo pesquisados do que com os movimentos sócio-

políticos ou econômicos por quais passam a sociedade.   

  As fontes documentais (orais, impressas e manuscritas) mais utilizadas nas 

dissertações aqui analisadas podem ser classificadas como originárias de entrevistas e 

depoimentos, arquivos públicos e pessoais (fotografias, memórias, revistas pedagógicas, 

correspondências, fichas de alunos, relatórios, literaturas, diários de classe, textos 

didáticos), documentos oficiais (legislação, arquivos, banco de dados, impressos 

educacionais, planos e projetos educacionais) e imprensa (jornais, revistas, livros).   

 Quando recorremos aos títulos das dissertações4  visando uma  análise temática, 

torna-se possível observar renovações operadas no âmbito dos estudos recentes. Os 

temas voltados para as histórias de vida de professoras paraibanas e para os estudos de 

gênero se apresentam em maior número, demonstrando serem estes os de maior 

interesse dos pesquisadores atualmente. Poucos trabalhos vislumbram a permanência de 

temas tradicionais da pesquisa em história da educação, tais como políticas educacionais 

ou ideias pedagógicas. Cabe aqui levantar a hipótese de que tais temas podem estar 

sendo analisados com bases em perspectivas diferentes daquelas utilizadas 

                                                           
4 Neste quadro optamos por não incluir os títulos das dissertações  pela disponibilidade limitada de 
espaço. Contudo, consideramos importante observar os novos temas de interesse dos atuais pesquisadores 
da linha de História de Educação do PPGE  da UFPB. 
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anteriormente, o que significa uma mudança de enfoque e abordagens teórico-

metodológicas. 

  

QUADRO 3 - TESES PUBLICADAS NA LINHA DE PESQUISA EM HISTÓRIA 

DA EDUCAÇAO DA UFPB NO PERÍODO DE 2012 A 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conforme fica evidenciado na Quadro 3, temos um número pequeno de teses, 

porém significativo considerando o período dessas produções, e não contabilizando as 

que estão em desenvolvimento. São então, de 2009 a 2016, contabilizadas 19 teses 

defendidas.  

Ano Quantitativo 
Palavras- Chave (mais 

utilizadas) 
Recorte 

Temporal 

Metodologia 
(Mais 

Utilizadas) 
Fontes 

2009 - 
- - - - 

2010 - 
- - - - 

2011 - 
- - - - 

2012 2 (duas) 

Ensino secundário, Lyceu, 
Pacto Imperial, modernização. 
Internatos, História da 
Educação, Instituições 
Católicas. 

Século XIX  
(1836-
1884) 
Século XX 
(1891-
1937) 
 

- Análise 
Documental 

Documentos 
escritos; 

2013 5 (cinco) 

-Ensino 
Profissionalizante/Educação 
Profissional; - Instituições 
Escolares/Educacionais. 
 

Século XX 
(Entre 
1909- 1985) 

Análise 
Bibliografica. 

Memória; 
 

2014 6 (seis) 

-Educação Católica; História da 
Educação; Educação Católica. 
 

Século XX 
(Entre 
1911-1998) 

História de 
Vida; 
Biografia; 
Estudo de 
Caso. 

Memória; 
História de 
Vida; 
 

2015 6 (seis) 

- Preceitos médicos-
higiênicos/Higiene; História da 
Educação; História das 
Instituições Escolares. 

Século XIX 
(1849-
1886) 
Século XX 
Entre (1913 
a 1984) 

Pesquisa 
Qualitativa; 
Análise do 
Discurso; 
Documentos 
Oficiais; 
História Oral. 

Documentos; 
Documentos 
Orais; 

2016 - 
- - - - 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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 Podemos verificar no tocante aos recortes temporais a predominância dos 

trabalhos voltados para o século XX, embora reconheçamos que várias teses 

contemplaram estudos do século XIX. Cabe ressaltar, que em 4 (quatro) teses não 

constam  no título o recorte temporal, o que nos parece estranho, já que se referem a 

trabalhos de pesquisas que necessariamente deviam já no título identificar o recorde 

temporal que se propõe a estudar, ainda mais sendo do campo da História da Educação. 

 Em linhas gerais, evidenciamos a diversidade das temáticas trabalhadas por essas 

teses, assim como nas dissertações produzidas entre 2009 a 2016, o que nos faz concluir 

ser uma marca registrada da linha História da Educação a abertura para os mais 

diferentes temas, objetos, problemáticas, etc.  

 Considerando os anos em que nos detemos a fazer o mapeamento das teses, 

podemos afirmar que, como o quadro acima demonstra, houve um aumento gradativo 

da produção de tese por ano. 

 Podemos destacar ainda que apesar de existir nessas produções, várias abordagens 

metodológicas e fontes (tanto escritas como orais), temos o predomínio de trabalhos que 

se afirmam estarem no âmbito das pesquisas qualitativas. Ganham destaques as teses 

que tem como metodologia a História Oral, porém, observamos que são os trabalhos 

bibliográficos que sobressaem. 

  Contudo, no quadro podemos visualizar a diversidade, pois encontramos teses 

que utilizaram como metodologia ou abordagem de pesquisa: a análise do discurso; o 

estudo de caso; história de vida, biografia, etc. Como também o uso das fontes: 

utilização da memória, documentos oficiais, assim, documentos orais e escritos. 

 Em resumo, podemos afirmar que esse levantamento indica que as teses 

contemplam temas variados a partir de fontes e metodologias diversas.  

 Assim, queremos discutir um pouco a seguir sobre uma das fontes que se destacou 

nas teses: o uso da memória ou dos documentos orais como fontes. É verdade que 

muitos outros elementos se destacaram também, mas obviamente não teremos como 

tratar de todos nesse texto. 

 Como mencionado anteriormente, com a Nova História Cultural surgem novas 

perspectivas de produção do conhecimento quando se possibilitou novas formas de 

construção da escrita da história através de novos objetos, fontes, sujeitos. Deixando de 

lado a história tradicional, dando lugar a uma historiografia que considera as versões das 

pessoas comuns, não apenas a história dos “grandes heróis”. 
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 Destarte, é nesse contexto que a memória se fundamenta e ganha novos olhares, e 

assim, com a nova história toda atividade humana pode ser vista como fonte de 

pesquisa. 

Nesse sentido, a memória é considerada uma fonte importante para a escrita, 

conservação e preservação da história. A memória apresenta-se como uma possibilidade 

de trabalho que tem contribuído com a historiografia da educação.  

Nas palavras de Cambi (1999): 

 

[...] A história é o exercício da memória realizado para compreender o 
presente e para nele ler as possibilidades do futuro, mesmo que seja de 
um futuro a construir, a escolher, a tornar possível. A memória torna-
se assim a categoria importante do fazer história [...] (CAMBI, 1999, 
p. 35).  

 

 Deste modo, memória e história se relacionam. Em que a memória enquanto 

uma categoria importante não só contribui com o “fazer histórico” como faz parte dele. 

 Sabemos que nas sociedades pré-letradas a transmissão de muitas culturas e 

preservação da história de muitos povos se dava oralmente, e daí, a memória sempre foi 

à base. 

 Porém, houve momentos na historiografia em que os documentos escritos 

sufocaram e se colocaram acima dos documentos orais, o que ocasionou por parte de 

muitos historiadores a rejeição a fontes que não fossem oficiais e escritas. Felizmente, 

atualmente essa questão já foi superada no sentido de que muitas têm sido as produções 

que consideram os documentos orais fundamentais, e, portanto, trabalham com a 

memória.  

 Essa superação também se deve ao fato de que hoje em dia se tem a consciência 

das fragilidades das fontes, sejam elas quais forem, inclusive as oficiais. 

 Enfim, ressaltamos um pouco sobre a memória, mas muitas fontes que antes não 

eram vistas como tal, hoje são usadas e consideradas de estrema importância para a 

historiografia da educação. Fontes das quais podemos identificar nas produções 

realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFPB). 

Podemos verificar no tocante aos recortes temporais a predominância dos trabalhos 

voltados para o século XX, embora reconheçamos que várias teses contemplaram 

estudos do século XIX. Cabe ressaltar, que em 4 (quatro) teses não constam  no título o 
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recorte temporal, o que nos parece estranho, já que se referem a trabalhos de pesquisas 

que necessariamente deviam já no título identificar o recorde temporal que se propõe a 

estudar, ainda mais sendo do campo da História da Educação. 

 Em linhas gerais, evidenciamos a diversidade das temáticas trabalhadas por essas 

teses, assim como nas dissertações produzidas entre 2009 a 2016, o que nos faz concluir 

ser uma marca registrada da linha História da Educação a abertura para os mais 

diferentes temas, objetos, problemáticas, etc.  

 Considerando os anos em que nos detemos a fazer o mapeamento das teses, 

podemos afirmar que, como o quadro acima demonstra, houve um aumento gradativo 

da produção de tese por ano. 

 Podemos destacar ainda que apesar de existir nessas produções, várias abordagens 

metodológicas e fontes (tanto escritas como orais), temos o predomínio de trabalhos que 

se afirmam estarem no âmbito das pesquisas qualitativas. Ganham destaques as teses 

que tem como metodologia a História Oral, porém, observamos que são os trabalhos 

bibliográficos que sobressaem. 

  Contudo, no quadro podemos visualizar a diversidade, pois encontramos teses 

que utilizaram como metodologia ou abordagem de pesquisa: a análise do discurso; o 

estudo de caso; história de vida, biografia, etc. Como também o uso das fontes: 

utilização da memória, documentos oficiais, assim, documentos orais e escritos. 

 Em resumo, podemos afirmar que esse levantamento indica que as teses 

contemplam temas variados a partir de fontes e metodologias diversas.  

 Assim, queremos discutir um pouco a seguir sobre uma das fontes que se destacou 

nas teses: o uso da memória ou dos documentos orais como fontes. É verdade que 

muitos outros elementos se destacaram também, mas obviamente não teremos como 

tratar de todos nesse texto. 

 Como mencionado anteriormente, com a Nova História Cultural surgem novas 

perspectivas de produção do conhecimento quando se possibilitou novas formas de 

construção da escrita da história através de novos objetos, fontes, sujeitos. Deixando de 

lado a história tradicional, dando lugar a uma historiografia que considera as versões das 

pessoas comuns, não apenas a história dos “grandes heróis”. 

 Destarte, é nesse contexto que a memória se fundamenta e ganha novos olhares, e 

assim, com a nova história toda atividade humana pode ser vista como fonte de 

pesquisa. 
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Nesse sentido, a memória é considerada uma fonte importante para a escrita, 

conservação e preservação da história. A memória apresenta-se como uma possibilidade 

de trabalho que tem contribuído com a historiografia da educação.  

Nas palavras de Cambi (1999): 
 

[...] A história é o exercício da memória realizado para compreender o 
presente e para nele ler as possibilidades do futuro, mesmo que seja de 
um futuro a construir, a escolher, a tornar possível. A memória torna-
se assim a categoria importante do fazer história [...] (CAMBI, 1999, 
p. 35).  

 Deste modo, memória e história se relacionam. Em que a memória enquanto 

uma categoria importante não só contribui com o “fazer histórico” como faz parte dele. 

 Sabemos que nas sociedades pré-letradas a transmissão de muitas culturas e 

preservação da história de muitos povos se dava oralmente, e daí, a memória sempre foi 

à base. Porém, houve momentos na historiografia em que os documentos escritos 

sufocaram e se colocaram acima dos documentos orais, o que ocasionou por parte de 

muitos historiadores a rejeição a fontes que não fossem oficiais e escritas. Felizmente, 

atualmente essa questão já foi superada no sentido de que muitas têm sido as produções 

que consideram os documentos orais fundamentais, e, portanto, trabalham com a 

memória. Essa superação também se deve ao fato de que hoje em dia se tem a 

consciência das fragilidades das fontes, sejam elas quais forem, inclusive as oficiais. 

 Enfim, ressaltamos um pouco sobre a memória, mas muitas fontes que antes não 

eram vistas como tal, hoje são usadas e consideradas de estrema importância para a 

historiografia da educação. Fontes das quais podemos identificar nas produções 

realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE/UFPB). 

  

3. Considerações Finais 

 A partir de uma análise geral das tabelas construídas a partir das pesquisas 

produzidas e, mais diretamente das metodologias utilizadas, inferimos uma pluralidade 

de enfoques e modalidades historiográficas da História Cultural (que lança mão de 

estudos filosóficos, sociológicos e antropológicos para melhor explicar seus objetos de 

estudo) como a corrente historiográfica mais utilizada pelos pesquisadores. 

 Por fim, proferimos que é notório o crescimento da Linha de Pesquisa em História 

da Educação, que se mostra efetivamente consolidada no programa de pós-graduação 

em educação da Universidade Federal da Paraíba. Contudo, ainda percebemos lacunas a 
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serem preenchidas no que tange a construção da história das escolas rurais da Paraíba, 

história comparada e história das pedagogias, como também contrastar esta produção 

acadêmica regional com os trabalhos desenvolvidos em âmbito da história da educação 

nacional. 
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