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RESUMO 

Este artigo objetiva refletir sobre as visões de docentes de mestrados da UEFS 
a respeito da relação ensino-pesquisa em suas práticas pedagógicas. O quadro 
teórico amparou-se na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1987). 
Trata-se de pesquisa qualitativa, cujos sujeitos foram cinco docentes dos mestrados 
em História, Cultura e Poder; Desenho, Cultura e Interatividade; e Ensino, Filosofia e 
História das Ciências. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada para coleta de dados, 
tratados com a análise de conteúdo de tipo temática (BARDIN, 1977). Evidenciou-se 
que é fundamental para o desenvolvimento de uma docência de qualidade a relação 
ensino e pesquisa, contudo há uma dicotomia entre a pesquisa e a prática docente. 
 
Palavras-chave: Ensino. Pesquisa. Representações sociais.  

 
ABSTRACT 
 
This article aims to reflect on the views of the master's degree teachers from 
UEFS about the relationship between teaching and research in their 
pedagogical practices. The theoretical framework was sustained by the Theory of 
Social Representations (MOSCOVICI, 1987).This is a qualitative research, whose 
subjects were five masters’ degree teachers in History, Culture and Power; Design, 
Interactivity and Culture; and Education, Philosophy and History of Science. It was 
used a semi-structured interview for the collection of data, the thematic review of 
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contents was utilized for the data’s treatment (BARDIN, 1977). It was evidenced that 
it is essential for the development of a quality teaching the relation between teaching 
and research, however, there is a dichotomy between the research and the teaching 
practice. 
 
Keywords: Teaching. Research. Social Representations. 
1 INTRODUÇÃO  

 
A discussão sobre a relação ensino e pesquisa na universidade atualmente 

tem sido tema de debates de diversos estudiosos da área da educação (CHAUÍ, 

2000; PIMENTA, 2005; CUNHA, 2007; RIBEIRO, 2009). Estes autores sinalizam que 

a prática da investigação nesse tipo de instituição colabora para a sua qualidade, se 

articulada ao ensino e à extensão no fazer da universidade (DEMO, 1997 e 1998).  

Consideramos, portanto, esse debate sobre a relação ensino e pesquisa  

pertinente, pois, poderá contribuir para as reflexões sobre a formação proporcionada 

pelos cursos de pós-graduação stricto sensu, mais especificamente os mestrados da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), aos sujeitos que atuam ou irão 

atuar como docentes no ensino superior. Devido a importância da temática, diversos 

pesquisadores têm se debruçado sobre ela (GATTI, 1998; PIMENTA, 2005; CUNHA, 

2007; VEIGA, 2008). 

O estudo baseia-se em princípios da Teoria das Representações Sociais 

(TRS), pois buscamos entender como nos diz Moscovici (1987, p. 28), como “os 

homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa 

ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação”. A investigação 

pauta-se nessa teoria, pois visa destacar a fala dos seus sujeitos, através de suas 

visões sobre a relação entre o ensino e a pesquisa, entendendo-os como 

mediadores do processo educativo, caracterizado, assim, como fenômeno 

eminentemente social, e, por isso, humano.  

A escolha da TRS para esse estudo se deu pelo fato desta ter se tornado 

importante para a análise das questões educacionais, particularmente, da qualidade 

do ensino superior, o que será de fundamental importância para entendermos o 

papel da pesquisa na prática pedagógica de docentes de mestrados da UEFS 

(CUNHA, 2007 & RIBEIRO, 2009).  

O trabalho pautou-se nos escritos de Moscovici (1987); Abric (1994b) e 

Jodelet (2001). Além disso, utilizamos dos seguintes conceitos: pesquisa (DEMO, 
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1997 & 1998; PIMENTA, 2005) e prática educativa (ZABALA, 1998; BEHRENS, 

2003; LIBÂNEO, 2005).  

A partir do exposto, o presente artigo buscou compreender as visões de 

docentes de mestrados da UEFS sobre a relação ensino-pesquisa no contexto 

da sala de aula. Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por uma pesquisa 

descritiva de abordagem qualitativa. Os dados da investigação foram coletados e 

produzidos através de entrevista semi-estruturada (MARCONI e LAKATOS, 1999; 

SZIMANSKY, 2004).  

Para o tratamento dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo de tipo 

temática, conforme Bardin (1977), a qual nos possibilita compreender em 

profundidade as representações sociais dos estudantes sobre o objeto em estudo.  

Os sujeitos da investigação constituíram-se de cinco docentes dos cursos de 

mestrado em História, Cultura e Poder; Desenho, Cultura e Interatividade; e Ensino, 

Filosofia e História das Ciências, da UEFS, escolhidos a partir daqueles que se 

dispuseram, voluntariamente, a participar da pesquisa. 

Ressaltamos que esta produção está articulada a uma pesquisa mais 

abrangente, intitulada “Qualidade do ensino: representações de estudantes sobre a 

relação entre ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional docente”, 

desenvolvida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Pedagogia Universitária 

(NEPPU/UEFS), realizada com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).  

 
 
2 A PESQUISA NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO 
 
 

Demo (1998) defende que o profissional competente na atualidade precisa 

responder constantemente às seguintes expectativas: o trabalho com a pesquisa, na 

busca constante pelo conhecimento relativo à profissão; a atualização permanente, 

participação em eventos, cursos, entre outros; o retorno à universidade, em busca 

de formação continuada; a autoavaliação, capacidade de refletir e questionar sua 

prática; a avaliação para o desenvolvimento de uma melhor docência; a visão ampla 

que exige formação geral e propedêutica; e o trabalho de equipe. 

Nesse sentido, percebe-se que há atualmente a necessidade, na 

universidade, do desenvolvimento de uma prática pedagógica com base na 
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pesquisa, a fim de que os professores possam enfrentar os desafios de um mundo 

complexo, ou seja, mundo caracterizado pela constante transformação dos 

fenômenos educacionais.  

 

Para a realização de tal tarefa, o docente precisa perceber, segundo Chauí 

(2001 apud PIMENTA 2005, p. 200), que a 

[...] investigação de algo, lança-nos na interrogação, pede reflexão, 
crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção e 
criação. É um trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e 
dizer o que ainda não foi pensado nem dito, uma visão compreensiva 
de totalidades, ação civilizatória contra a barbárie social e política, 
em que a reflexão, a crítica, o exame de conhecimentos instituídos 
possibilitam sua mudança e sua superação.  
 

Dessa maneira, para a filósofa, a prática da pesquisa na universidade exige 

uma formação do professor para atender a essa nova demanda de ensino advinda 

da sociedade da informação, que tende a diversificar e complexificar ainda mais o 

conhecimento, tendo o docente que responder reflexivamente a essa nova 

tendência.  

Além disso, conforme Demo (1997, p. 36),   

A pesquisa deve ser vista como processo social que perpassa toda a 
vida acadêmica e penetra na medula do professor e do aluno. Sem 
ela, não há como falar de universidade, se a compreendermos como 
descoberta e criação. Somente para ensinar, não se faz necessária 
esta instituição e jamais se deveria atribuir esse nome a entidades 
que apenas oferecem aulas. Ainda que esse tipo de oferta possa 
existir em seu devido lugar, não pode ser misturada com aquela 
instituição que busca a sua principal razão de ser na pesquisa. Na 
ciência, o primeiro princípio é pesquisa.    
   

A partir da reflexão do autor, percebemos que, quando nos remetemos à ideia 

de universidade em relação às outras Instituições de Ensino Superior (IES), 

deveremos destacar como característica primordial a indissociabilidade entre ensino 

e pesquisa, fator sem o qual não existira a universidade. Daí decorre a importância 

dos docentes desta instituição buscarem uma formação continuada que vise a 

prática de pesquisa, através de programas de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), para que consigam responder à complexidade do exercício 

da docência no ensino universitário. 

 

3 A PRÁTICA EDUCATIVA NA UNIVERSIDADE ATUAL  
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O objetivo desta seção é caracterizar os dois modelos de prática educativa 

mais discutidos na literatura (ZABALA, 1998; BEHRENS, 2003; LIBÂNEO, 2005) e 

que tem guiado as ações dos docentes, conscientes ou inconscientemente, nos 

contextos da sala de aula em todos os níveis de ensino.   

Historicamente, a função docente desenvolveu-se de forma prática e esteve 

atrelada a um poder externo à categoria. Todavia, nos tempos atuais, a prática 

educativa desse profissional é considerada um fazer ordenado voltado para um ato 

educativo, que exige um método na ação humana, quer dizer é uma ação que exige 

planejamento, interação, avaliação e, finalmente, a reflexão crítica e o 

(re)planejamento dessas ações (ZABALA, 1998).  

Em meio à realidade em que se dá o fazer do docente, existem dois tipos de 

práticas pedagógicas, de acordo com Behrens (2003): uma pautada no modelo 

conservador e outra numa concepção emergente.  

O modelo conservador de ensino enfatiza o método indutivo, baseado em 

aulas expositivas, demonstrações e sistematização da matéria de forma sequencial, 

desvinculada das outras disciplinas do corpo do curso e da realidade, sendo o 

docente o centro do processo de ensino e um modelo a ser seguido pelos 

estudantes.  

Nesse modelo, segundo Cunha (2007, p. 21),  

A representação comum inclui a aula como a ocupação de um 
espaço delimitado, num tempo predefinido, em que o docente expõe 
a matéria de ensino e os alunos, atentos e silenciosos, tomam nota 
em seus cadernos. A condição da ocupação do tempo é a evidência 
da responsabilidade do docente; contam pouco o sentido desse 
tempo e o significado, para os alunos, da experiência com o 
conhecimento. A perspectiva disciplinar é rigorosamente preservada 
e a dimensão cognitiva é valorizada com exclusividade. Mesmo que 
sejam anunciados outros valores, a avaliação objetiva quantifica os 
produtos, sem muita preocupação com os processos. Melhor aluno é 
o que com mais fidedignidade reproduz as afirmativas do docente ou 
a informação do livro ou da apostila.   
   

Segundo o excerto, a aula universitária no modelo de ensino tradicional, em 

algumas universidades, é marcada por aspectos meramente objetivos, seja no 

momento do ensino, seja na avaliação. É dada ênfase ao produto final em 

detrimento do processo, sendo o docente o único responsável pelo bom andamento 

do trabalho educativo. Assim, o professor mostra-se autoritário, severo e guarda 

uma significativa distância em relação aos estudantes, impondo-lhes disciplina e 
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uma atitude passiva e obediente, com base em um sistema rígido de controle, de 

premiações e de punições, impedindo a comunicação entre os discentes nas aulas.  

O segundo modelo de prática educativa é baseado na concepção emergente, 

que parte do pressuposto que o estudante, sujeito ativo, participa da construção do 

conhecimento, sendo o papel do docente garantir o processo de aprender, provocar 

desequilíbrios, no sentido piagetiano (apud RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1988), e 

desencadear reflexões, através de situações problemas e desafios a serem 

superados pelos estudantes. Nesse tipo de prática, o docente desenvolve sua 

autoridade a partir da interação, do respeito e do estabelecimento de uma relação 

horizontal entre os sujeitos do processo educativo (MIZUKAMI, 1986; RAMOZZI-

CHIAROTTINO, 1988; BEHRENS, 2003; CUNHA 2005; LIBÂNEO, 2005).  

No modelo de prática educativa emergente a aula na universidade se constitui 

um momento propício para a aprendizagem e para a construção de conhecimentos, 

sendo que o docente e os estudantes interagem na constituição dessa relação que 

visa gerar aprendizagens em ambos os sujeitos.    

Segundo esse modelo, para Zabala (1998, p. 16),  

A estrutura da prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua 
justificação em parâmetros institucionais, organizativos, tradições 
metodológicas, possibilidades reais dos docentes, dos meios e 
condições físicas existentes, etc. Mas a prática é algo fluído, fugidio, 
difícil de limitar com coordenadas simples e, além do mais, 
complexa, já que nela se expressam múltiplos fatores, ideias, 
valores, hábitos pedagógicos, etc. 
 

Conforme o excerto, a prática docente revela-se complexa, pois envolve 

muitos fatores, desde aqueles ligados às questões teórico-conceituais, até aqueles 

ligados aos aspectos pessoais dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem.   

Nessa perspectiva,  

entender a intervenção pedagógica exige situar-se num modelo em 
que a aula se configura como um microssistema definido por 
determinados espaços, uma organização social, certas relações 
interativas, uma forma de distribuir o tempo, um determinado uso de 
recursos didáticos, etc., onde os processos educativos se explicam 
como elementos estreitamente integrados nesse sistema (ZABALA, 
1998, p. 16-17).    
  

Essa intervenção pedagógica, anunciada por Zabala (1998), está amparada 

no modelo de prática educativa emergente já anunciado, pois, a aula universitária é 
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tratada como o lócus onde acontece o processo de ensino-aprendizagem e a 

relação docente-estudante.   

 
 
 
 
 
4 VISÕES DE DOCENTES DE MESTRADOS DA UEFS SOBRE A RELAÇÃO 

ENSINO E PESQUISA 

 

A discussão sobre a relação do ensino com a pesquisa tem sido tema 

recorrente quando se discute sobre a prática pedagógica do professor universitário, 

pois acredita-se que essa relação indissociável entre esses elementos constitui-se 

como um dos fatores que garantem a qualidade da docência no ensino superior.  

Isto pode ser percebido no depoimento a seguir quando um dos entrevistados 

diz que:  

Essa ligação entre ensino e pesquisa é fundamental na atividade do 
docente. Porém, temos muitos resquícios de uma educação 
tradicional, centrada na transmissão de conteúdos, sendo o aluno 
mero receptor. Então, isso inibe o processo de pesquisa do aluno 
porque ele não se reconhece como pesquisador; e o docente 
pesquisador deve instigar o aluno a pesquisar senão o objetivo do 
ensino não é alcançado. Há um afastamento muito grande entre a 
prática docente e a pesquisa, entre a aprendizagem dos alunos e a 
pesquisa. Há uma grande dificuldade de se entender o que é 
pesquisar e de se realizar a pesquisa. [...] Sem pesquisa é 
impossível realizar o ensino e a aprendizagem (PARTICIPANTE 
MW1). 

 
Pode-se inferir, portanto, que a relação ensino-pesquisa é fundamental para o 

desenvolvimento de uma docência com mais qualidade. Porém, existe uma 

dicotomia entre esses elementos, por conta, dentre outras razões, da história da 

educação brasileira, marcada pelo modelo de ensino conservador, amplamente 

difundido em nossa sociedade. Ainda segundo o depoimento, existe também um 

afastamento entre a investigação e a prática docente, pois diversos professores que 

desenvolvem pesquisas não conseguem articulá-las com a sua prática pedagógica. 

No entanto, Pimenta (2005, p. 196) afirma que  

[...] O método de ensino ou o ato de ensinar tem especificidade 
própria e não comporta modelos preestabelecidos com etapas a 
serem seguidas. Ademais, por sua complexidade e temporalidade, 
exige um processo de reflexão sistemática e, portanto, de pesquisa 
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por parte daqueles que pretendem efetivá-lo com competência e 
seriedade.  
 

A partir dessa lógica apontada por Pimenta (2005), reitera-se que ensinar é 

um fenômeno complexo que envolve questões que a pesquisa por si só não dá 

conta, pois se ensina o que já foi produzido e pesquisa-se o que ainda está por 

produzir. Esta é uma das diferenças básicas entre esses elementos, porém para 

garantir a qualidade do ensino universitário é necessário articular o ensino e a 

pesquisa na prática educativa dos docentes universitários (SAVIANI, 1985; TUBINO, 

1997; SOUZA SANTOS, 2004; PIMENTA, 2005).  

No que se refere à diferenciação entre o ensino e a pesquisa, um dos 

entrevistados afirma:  

[...] A pesquisa pode revelar novas facetas de velhos temas que vêm 
sendo trabalhados e que são consolidados do ponto de vista de um 
certo conhecimento com o material bibliográfico adotado. Então, para 
mim, há articulação entre ensino e pesquisa quando eu trago para a 
sala de aula a revelação de que determinados conhecimentos que 
nós não temos podem permitir a gente questionar o papel que os 
sujeitos tiveram em sua época. [...] Então, parece-me que é 
indissociável essa relação e por isso eu percebo essa relação entre 
ensino e pesquisa, inclusive porque é o que eu tento exercitar na 
minha prática de sala de aula (PARTICIPANTE MR5).  
 

Segundo a fala do participante, existe uma relação indissociável entre o 

ensino e a pesquisa na sua sala de aula, pois ele tenta propor atividades didáticas 

que possibilitem aos estudantes o contato com a investigação para depois 

socializarem o conhecimento produzido. Assim, a pesquisa contribui para a melhoria 

do ensino porque possibilita certa instrumentalização ao docente que serve para ele 

questionar os aspectos teóricos, bem como os fatos ou dados que foram divulgados 

amplamente como verdades absolutas ao longo do processo científico moderno.  

Para a melhoria da qualidade da função precípua da universidade, o ensino, 

Pimenta (2005) esclarece que é preciso propiciar aos docentes o domínio de um 

conjunto de métodos e técnicas que os auxiliem no entendimento do seu campo de 

saber específico através da realização de pesquisas, proporcionar o 

desenvolvimento da autonomia do estudante sobre os estudos, contribuir para 

aguçar a percepção dos professores em perceber que o processo ensino-

aprendizagem está intimamente relacionado com a atividade investigativa, 

possibilitar-lhes elementos que levem a reflexão sobre o ato educativo, suscitar a 

importância da transformação da atitude docente de transmissor de conteúdos 
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acríticos para o de construtor de conhecimentos, integrar atividades de ensino e de 

pesquisa facilitando aprendizagens, avaliar para compreender a própria atividade 

pedagógica, e promover situações de aprendizagem a partir do contexto sócio-

cultural dos estudantes.       

Para atingir esses princípios, é preciso que a pesquisa esteja articulada ao 

ensino, pois como nos diz esse depoente,  

[...] Depois que eu me pós-graduei e venho desenvolvendo 
pesquisas, existe uma preocupação em conscientizar os meus 
alunos da importância da pesquisa para a formação deles [...]. A 
gente adquire conhecimentos metodológicos, dialoga com outros 
autores, fortalece o nosso discurso porque quando pesquisamos 
vamos além da limitação de um autor, avançamos no conhecimento 
e fica mais fácil para formar novos socializadores das nossas 
pesquisas com outros projetos e trabalhos na própria prática 
profissional dos estudantes. [...] (PARTICIPANTE MG3). 

  
Conforme a fala desse entrevistado, a pesquisa tem contribuído para a 

melhoria de sua docência na universidade, pois possibilita o contato com a produção 

do conhecimento e, também, tende a provocar melhorias nos saberes sobre as 

teorias e sobre a vida pessoal dos estudantes que já se encontram no exercício da 

docência, possibilitando a ampliação desses conhecimentos.  

Corroborando com a importância da investigação, Cunha (2007, p. 19) 

assegura que 

A pesquisa tem sido uma das alternativas encontradas para subsidiar 
a mudança das práticas da educação superior. Distanciando-se da 
racionalidade técnica, os encaminhamentos investigativos têm 
procurado compreender as trajetórias docentes, por meio da análise 
do contexto histórico e político de sua produção. Foram privilegiados 
os espaços de produção de sala de aula e o modo como o docente 
vem construindo seus saberes sobre a docência. 

 
Essa perspectiva visa a articulação do ensino com a pesquisa na busca de 

rupturas com a postura tradicional de ensino, ou como nos coloca Cunha (2007, p. 

19), “a pedagogia universitária se faz em diálogo. Este envolve o conhecimento 

específico e o conhecimento pedagógico, num exercício pessoal que requer respeito 

e humildade”. 

Essa articulação pode ser evidenciada na prática a partir da leitura do 

depoimento a seguir:   

Sim. Tanto é que nas minhas aulas eu sempre ensino aquilo que foi 
produzido: eu trago textos, artigos de revistas de docentes 
pesquisadores, tanto nacional, quanto internacional, daquilo que foi 
feito em pesquisa e extensão e, também, das minhas pesquisas na 
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medida do possível. [...] Eu sempre puxo nas disciplinas que eu 
ensino a discussão a partir dos resultados das pesquisas que eu vou 
desenvolvendo e que eu vou apresentando para os alunos 
(PARTICIPANTE MM4).  

 
A fala desse participante demonstra que existe relação entre ensino e 

pesquisa na sua sala de aula, porque ele socializa e discute os resultados de suas 

pesquisas com os estudantes. E, ainda, coloca o discente em contato com as 

produções de pesquisas científicas sobre a área de conhecimento específica do 

componente curricular ministrado por ele e elaboradas por outros pesquisadores.    

Segundo Demo (1995, p. 54), a competência esperada para o docente 

desenvolver a postura de socializador dos conhecimentos constitui-se na:  

Capacidade de pesquisa, para corresponder desde logo ao desafio 
construtivo de conhecimento; o que transmite em aula tem que fazer 
parte do processo de construção do conhecimento, assumir tessitura 
própria em termos de mensagem, configurar componente de projeto 
autônomo criativo e crítico; elaboração própria, para codificar 
pessoalmente o conhecimento que consegue criar e recriar, 
favorecendo a emergência de projeto pedagógico próprio; teorização 
das práticas, para constantemente inovar as práticas pelo recurso à 
fundamentação alternativa do conhecimento; formação permanente, 
para se manter na vanguarda do conhecimento e da inovação, 
atualizando sempre, e oferecer aos alunos a orientação mais 
avançada possível; manejo da instrumentação eletrônica, para 
aprimorar a transmissão de conhecimento, socializar de modo mais 
amplo e atraente o saber disponível, e, sobretudo, economizar tempo 
e oportunidade para construir. 

 
Conforme o autor, a pesquisa possibilita a melhoria do ensino, pois ajuda na 

postura do docente frente ao saber que deve ensinar, podendo gerar rupturas em 

relação à prática educativa do docente amparada no modelo de ensino conservador, 

bem como possibilita o contato dos seus estudantes com produções científicas que 

vão além de uma simples busca interessada do docente em livros ou artigos. 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
Conforme afirmamos anteriormente, com o objetivo de compreender as 

visões construídas por docentes de mestrados da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS) sobre a relação entre ensino e pesquisa em suas 

práticas pedagógicas, realizamos este estudo de abordagem qualitativa.  
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O intuito foi o de contribuir para aclarar as discussões no que se refere à 

questão da qualidade do ensino superior, enfatizando o papel do docente 

universitário nos tempos atuais, procurando saber sobre as influências da pesquisa 

em sua prática pedagógica no contexto da sala de aula.  

Ao realizarmos o presente estudo, podemos perceber que a relação ensino-

pesquisa, na visão dos sujeitos, é fundamental para o desenvolvimento de uma 

docência com mais qualidade, pois a relação indissociável entre esses elementos 

contribui para a reflexão dos docentes no momento de propor, na sala de aula, 

atividades didáticas que possibilitem aos estudantes o contato com a pesquisa para 

depois socializarem o conhecimento produzido.  

Outra vantagem da pesquisa percebida na análise dos dados é que ele 

possibilita uma instrumentalização ao docente que o ajuda a questionar os aspectos 

teóricos, bem como os fatos ou dados que foram divulgados amplamente como 

verdades absolutas no campo das ciências.  

Conforme algumas falas, a pesquisa pode contribuir para a melhoria do 

ensino, também, quando possibilita o contato com a produção do conhecimento, o 

que provoca a melhoria da prática profissional dos estudantes, para sua formação 

acadêmico-profissional e pessoal e, ainda, para a ampliação do conhecimento no 

campo científico.  

Em síntese, e no que se refere à questão da categoria “relação ensino e 

pesquisa”, os entrevistados revelaram que esta é fundamental para o 

desenvolvimento de uma docência com mais qualidade. Porém, existe um 

afastamento entre a pesquisa e a prática docente, pois diversos profissionais que 

desenvolvem pesquisas não conseguem articulá-las com a sua docência, o que 

decorre, dentre outras razões, da história da educação brasileira, marcada pela 

difusão nas escolas e universidades do modelo de ensino conservador.  
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