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Resumo 

A pesquisa teve como objetivo analisar a contribuição da 

produção historiográfica, privilegiando as pesquisas que 

abordam a temática da educação pública. Para o 

empreendimento da análise da produção científica foram 

consideradas pesquisas, dissertações e teses 

produzidas no período de 2014 a 2019. O levantamento 

sobre a produção científica realizada teve como foco a 

categoria História das Instituições Escolares, sendo 

cumpridas as seguintes etapas: levantamento da 

produção científica nos Programas de Pós-Graduação; 

leitura do material para identificação da temática 

selecionada; organização e síntese dos dados em 

quadros e tabelas. A partir do material levantando 

constatou-se que há um grande interesse dos 

historiadores sobre a compreensão a respeito da 

educação pública, com foco nos estudos a respeito dos 

princípios liberais, história dos intelectuais e história da 

política educacional. 

 

Introdução  

As pesquisas educacionais direcionadas para a 

produção historiográfica têm mostrado a importância do 

estudo sobre a história das instituições escolares. Mais 

do que reconstruir sua trajetória, os pesquisadores 

procuram analisar os elementos que influenciam e que 

sofrem influências dessas instituições. Nesse aspecto, 

uma historiografia totalitária focaliza e apreende a 

instituição escolar na sua complexidade interna e na sua 

relação externa com diversos agentes.  

Este estudo teve por objetivo analisar a contribuição da 

produção historiográfica, privilegiando as pesquisas que 

abordam a temática da educação pública. Nessa 

produção foram analisadas as pesquisas, dissertações e 

teses. As fontes apontadas se desvelam como um 

potencial revelador das imbricações existentes entre o 

estado, trabalho e educação.  

Material e Métodos 

Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, os 

procedimentos metodológicos adotados consistiram nas 

seguintes etapas: 

1) levantamento da produção científica nos Programas 

de Pós-Graduação no país, no período de 2014 a 2019; 

2) leitura do material para identificação da temática 

selecionada e seleção das produções pertinentes ao 

tema; 

3) organização e síntese dos dados em quadros e 

tabelas; 

4) elaboração do banco de dados com os seguintes 

indicadores: instituição, nome do(a) autor(a), título, ano 

de obtenção, palavras-chave, nome do(a) orientador(a), 

área de conhecimento e nível; 

5) leitura analítica das informações obtidas e elaboração 

do texto. 

Resultados e Discussão 

Foram alcançados os seguintes resultados a partir do 

levantamento da produção historiográfica: 

- levantamento e revisão bibliográfica a respeito do tema 

“Educação e Escola Pública” prevendo o delineamento e 

fundamentação teórica necessária para embasamento 

do eixo metodológico; 

- atualização do Centro de Documentação da Educação 

Brasileira, on-line – que tem como objetivo reunir, 

organizar e divulgar fontes primárias e secundárias 

referentes à História das Instituições Escolares, em 

especial dos acervos particulares e arquivos públicos. 

 

Conclusão  

Os avanços da pesquisa histórica vislumbram uma 

expansão dos objetos da história da educação, que 

antes não eram contemplados nos estudos da área. 

Com este alargamento, muitas temáticas emergiram nas 

pesquisas e tornaram-se recorrentes nas investigações 

realizadas por grupos de pesquisas e por pesquisadores 

ligados à pós-graduação.  
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