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Resumo 
Esta abordagem se propõe a problematizar um dos aspectos identitários mais cristalizados 

em torno do ser-professor na contemporaneidade: o status diferenciado do professor-pesquisador 

frente ao professor “que somente ensina”, aqui referido como professor-docente. Mais do que 

opiniões situadas na contramão das projeções pós-modernas para o exercício da docência, as 

hipóteses aqui construídas emergem de análises preliminares de discursos circulantes na mídia e na 

academia sobre a valorização/desvalorização da profissão docente no Brasil. Discursos retomados a 

partir do dispositivo teórico e analítico da Análise do Discurso francesa (Pêcheux, Orlandi, 

Coracini, entre outros nomes). Portanto, sem entrar na discussão sobre as precárias condições de 

trabalho e renda do professor brasileiro, propomos que aqui se analise, sobretudo no âmbito da 

formação de professores, os efeitos de sentido produzidos a partir dos discursos sobre ensino e 

pesquisa praticados no interior da academia. Desde outra perspectiva, propomos que o crescente 

desinteresse das novas gerações pela sala de aula do ensino básico nas escolas brasileiras deva ser 

compreendido também a partir do funcionamento dos discursosacadêmicos de sobrevaloração do 

professor-pesquisador frente ao professor-docente; discursosque reproduzimos no interior de 

nossas práticas acadêmicas e que - ainda que não tenhamos consciência disto - reverberam nas 

escolhas acadêmicas/profissionais dos egressos das licenciaturas e, em última instância, naprópria 

oferta de ensino das escolas brasileiras. 

 

 

Abstract 
This approachintends to problematize one of the most crystallized identity aspectsaround 

thebeing-teacher nowadays:the differentiatedstatusof the teacher-researcherfacing theteacher that 

"only teaches” here referred  asteacher-teacher. Morethanopinionslocatedin the oppositeof 

postmodernpractice of teaching, the assumptions built hereemerge frompreliminary 

analyzesofdiscourses circulatingin the media andin academia about the appreciation/depreciation of 

theteaching profession inBrazil. Discourses revised by theoretical and analytical device of the 

French Discourse Analysis (Pêcheux, Orlandi, Coracini, among other names). So, without getting 

into an argument about theprecarious working situationand income of the Brazilian teacher, we 

propose to analyse here, especially in the context of teacher education, the effects of meaning 

generated from the prevailing discourses on education and research within the academy. 

Fromanother perspective, we propose thatthe declining interestof new generations in basic 

education teaching in Brazilian schoolsshouldalso beunderstood fromthe operation of 

theacademicdiscoursesofovervaluationteacher-researcheragainstteacher-teacher;discourses that we 

reproducewithin ouracademic practicesand that-stillwe are not awareof it-reverberatein 
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academic/professional undergraduates choices and, ultimately, in the supplyofeducationin 

Brazilianschools. 

 

 

Apresentação 
Nossa atuação no âmbito da formação de professores nos coloca diante de algumas questões 

incontornáveis. Uma delas diz respeito ao perfil dos egressos dos cursos de licenciaturas e o rumo 

profissional/acadêmico que tomam, uma vez concluídos os estudos superiores. Para onde se 

dirigem osdocentes recém-formados com quem compartilhamos consecutivos semestres de 

formação? Qual vem a ser a nossa participação, enquanto docentes do ensino superior, nas escolhas 

profissionais e acadêmicas destes egressos? O que nos causa mais satisfação: saber que nossos 

alunos mais promissores optaram pelo ensino nas salas de aula do ensino básico ou que priorizaram 

as atividades de pesquisa e produção acadêmica no interior de nossas universidades? 

Respostas simples não dariam conta da complexidade do quadro em que se inserem estas 

questões. O desinteresse pela carreira docente no Brasil tem atingido até mesmo aqueles que 

optaram pelas licenciaturas, realidade que não pode ter suas causas resumidas às precárias 

condições de renda e salário da classe docente brasileira. Nesse sentido, propomos que o crescente 

desinteresse das novas gerações pela sala de aula do ensino básico nas escolas brasileiras deva ser 

compreendido também a partir do funcionamento dos discursos acadêmicos de sobrevaloração do 

professor-pesquisador frente ao professor-docente; discursosque tendemos a reproduzir no interior 

de nossas práticas acadêmicas. 

Duas proposições iniciais nos parecem necessárias. A primeira diz respeito ao fato de que, 

enquanto mestres destes potenciais docentes, funcionamos como garotos(as)-propaganda da 

profissão docente, interlocutores privilegiados nos processos de decisão sobre a carreira a 

seguir.Nossos discursos sobre a profissão docente - ainda que não tenhamos consciência disto - 

reverberam nas escolhas acadêmicas/profissionais dos egressos das licenciaturas e, em última 

instância, na própria qualidade da oferta de ensino das escolas brasileiras. Uma segunda 

proposição, de ordem estatística e inequívoca, diz respeito ao crescente desinteresse das novas 

gerações universitárias pela carreiradocente1, realidade que endossaalgumas opiniões pessimistas 

sobre o futuro da oferta de professores no Brasil2. 

                                                           
1Uma abordagem mais detalhada sobre o desinteresse dos jovens brasileiros pela docência pode ser 

encontrada na pesquisa: Atratividade da carreira docente no Brasil, Fundação Victor Civita, 2009. 
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/pdf/relatorio-final-atratividade-carreira-docente.pdf. 
Acessado em: 8/04/2014  

 
2 MEC (Ministério da Educação, Brasil). RELATÓRIO CNE/CEB: Escassez de professores no Ensino 

Médio: soluções estruturais e emergenciais. Brasília, DF, 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf. Acessado em: 8/04/2014 
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Relacionar estas duas realidades, apontando um vínculo estreito entre elas, além de sugerir 

que o que se diz, enquanto docentes do ensino superior,pode ter lugar no interior dos discursos de 

desvalorização das tarefas de ensino frente à pesquisa, são reflexões levadas a termo no interior 

deste ensaio. 

Trazendo as considerações para o campo teórico-analítico da Análise do Discurso de 

orientação francesa (PÊCHEUX, 2010), trata-se de identificar o funcionamento de discursos que, 

muito embora se apresentem como discursos de valorização docente, articulam as categorias 

professor-pesquisador e professor-docentede modo a produzirem sentidos no âmbito dos discursos 

de desvalorização docente. Tal funcionamento, considerado o tratamento da materialidade à luz do 

referencial teórico-analítico empregado, torna-se apreensível a partir de gestos de interpretação que 

se seguem às leituras do senso-comum, invariavelmente impregnadas de sentidos 

naturalizados/evidentes(ORLANDI, 2005). 

Portanto, os objetivos da presente abordagem abarcam a problematização de um dos aspectos 

identitários mais cristalizados em torno do ser-professor na contemporaneidade: o status 

diferenciado (discursivamente construido) do professor-pesquisador frente ao professor “que 

somente ensina”, aqui referido como professor-docente, bem como uma revisão discursiva e 

ideológica da sobreposição naturalizada no meio acadêmico das atividades de docência e pesquisa, 

ou seja, o consenso sobre o que sugere uma simbiótica relação docência-pesquisa no tocante à 

identidade docente. 

Neste sentido,e a título de hipóteses, propomos que o que estaria em funcionamento, para 

além do evidente discurso de valorização e cientificidade da carreira docente, seria um 

desdobramento de discursos de desvalorização da tarefa de ensino frente à tarefa de pesquisa. 

Sobreposição de tarefas (ensino+pesquisa) que, na prática, funcionaria como condicionante da 

elevação salarial e de status profissional do professor, com desdobramentos sobre a escolha 

profissional/acadêmica dos egressos das licenciaturas. 

Um breve levantamento informal junto aos alunos dos períodos finais do curso de 

licenciatura em Letras3 serviu para fortalecer algumas hipóteses aqui levantadas. Um número cada 

vez maior de egressos desejaria investir na pesquisa e na titulação necessárias para ingressar 

diretamente na docência de ensino superior, evitando assim as salas de aula de ensino básico, 

campo de docência “resumido ao ensino” sobre o qual incidem as piores condições de trabalho, 

status e salário, em um processo que retroalimenta os discursos de desvalorização da profissão 

docente no país. Dentre os alunos academicamente mais destacados, cabe enfatizar, a decisão pela 

                                                                                                                                                                                
 
3Refiro-me a conversas que tenho tido com grupos de alunos da UPE (Universidade de Pernambuco, 

Brasil), onde ministro disciplinas no curso de licenciatura em Letras desde 2009. 
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pós-graduação com vistas à pesquisa + docência universitária é ainda abertamente incentivada 

pelos professores.  

Não há nada de ilegítimo na preferência destes egressos ou mesmo no incentivo dos 

professores. Entretanto, há de refletir-se sobre esta realidade em relação àquela que constitui 

função primeira dos cursos de licenciatura, sobretudo das universidades públicas: garantir à 

população uma educação de qualidade através da formação de docentes altamente capacitados e 

motivados para a tarefa de ensino em todos os níveis. A maioria dos alunos de mestrado e 

doutorado que recebem bolsas de auxílio de órgãos de fomento federais para seus estudos 

avançados afirma que não pretende dedicar-se ao ensino nas escolas de ensino fundamental e 

médio, uma vez obtida a titulação. São verbas públicas que não servirão, em primeira instância, às 

demandas urgentes de professores para os alunos do ensino básico brasileiro. 

 

 

Relação ensino-pesquisa: um breve olhar sobre a práxis discursiva do docente de 

nível superior 
Nos últimos anos, disseminou-se a aceitação no meio acadêmico da sobreposição das 

funções de docência e pesquisa, aqui identificados como efeitos de sentido dos naturalizados 

discursos sobre a pesquisa e o ensino (GRIGOLETTO, 2005). Ainda que nãonos seja possível 

identificar o exato momento sócio-histórico-político em que a figura do professor universitário 

passou a coincidir com a  figura do professor docente + pesquisador (dois em um), há de 

considerar-se este fato um divisor de águas nos processos identitários docentes (CORACINI, 

2003). 

Se entre os colegas professores universitários a queixa é recorrente: não é possível dedicar-se 

concomitantemente - com a mesma qualidade de atenção, tempo e resultados – às tarefas de ensino 

e pesquisa4; não é comum que se questione os sentidos que atravessam a naturalização deste 

acúmulo de papéis, seus atravessamentos ideológicos e suas implicações pragmáticas. O somatório 

de papéis e atribuições passou a funcionar, ainda que inconscientemente, como uma ressignificação 

da práxis educativa do professor-docente, em um movimento que funcionaria como uma espécie 

derestituição do status docenteperdido5. 

                                                           
4A pesquisa, tal qual se utiliza no interior deste ensaio, não se refere propriamente à postura 

questionadora e curiosa frente aos fenômenos observados/vividos. Esta postura constitui princípio educativo 
inerente à práxis do educador (DEMO, 2005) e dela ninguém deve prescindir. A pesquisa a qual nos 
referimos insere-se no conjunto de atividades sistemáticas e academicamente orientadas que visam a 
produção de conhecimentos e, via de regra, uma titulação acadêmica. 

5 Guedes (2006), em obra incluída nas Referências deste ensaio, oferece uma breve retomada das 
principais mudanças de status e imagens docentes desde a chegada dos jesuítas ao Brasil até a 
contemporaneidade. 
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Não nos causa surpresa, por exemplo, que um médico não se veja impelido a acumular as 

funções de médico e pesquisador em saúde. Concordamos, supomos, que seu trabalho de 

atendimento aos pacientes constitui tarefa suficientemente complexa e exigente para que ele divida 

seu tempo e atenção em pesquisas, relatórios e publicações. Espera-se, isso sim, que ele esteja 

altamente familiarizado com as pesquisas desenvolvidas em sua área, atualizado nas últimas 

descobertas e sempre disposto a estudar, ler e participar de congressos a fim de aprimorar a atenção 

ao paciente. Em outras palavras, em saúde, tanto o fazer médico quanto a pesquisa médica 

constituem locidistintos de atuação; gozam de prestígio e o status sociocultural destes profissionais 

é inquestionável. Um médico, até onde se observa em nosso meio, não se sentirá impelido a 

acumular as duas áreas de atuação para sever valorizado em sua função. 

Quando reproduzimos que “não se concebe a ideia de que um professor não seja também 

pesquisador” e que “o professor que pesquisa agrega valor à sua profissão” reverberamos, sem que 

tenhamos consciência disto, que a docência não constitui tarefa suficientemente valiosa e 

complexa. O mesmo ocorre com as os sentidos atribuídos ao professor “que só ensina”: algo lhe 

falta. Afinal, ele não “ensina”, ele “só ensina”.  

 

 

Onde queremos chegar 
Parece pertinente, em primeiro lugar, reconhecer que as atividades de ensino e de pesquisa 

não compartilham o mesmo status e que, para que se valorize o ensino convém que se lhe agregue 

“um valor” (uma nova função), a saber, a pesquisa. Preparar – através do estudo-e ministrar aulas 

de qualidade deveriam ser reconhecidas como tarefas suficientemente complexase relevantes para 

que deixemos de nos referir ao professor-docente como aquele que “só ensina”, como se a este lhe 

faltasse competência intelectual para evoluir ao status  de pesquisador.  

Sugerimos que se invista – e agora nos voltamos para a formação de professores -em 

discursos que valorizem o professor enquanto expert no ensino dos temas relacionados a sua área 

da ciência, estudioso e profundo conhecedor daquilo que os pesquisadores têm publicado; 

valorizado em sua práxis ao ponto de retroalimentar e validar as pesquisas que outros docentes 

realizam, os chamados pesquisadores. Queremos ver uma nova classe de professores 

docentesatualizados, empoderados em seu espaço de atuação, respeitados e ouvidos pela academia, 

sem que para isso tenham que acumular funções.Antes, que possam optar pelo ensino ou a 

pesquisa, sem prejuízo de reconhecimento profissional ou acadêmico. 

Os discursos docentes de valorização das tarefas de ensino, sobretudo nas séries do ensino 

básico, deve ser recorrente durante os anos de graduação dos potenciais futuros professores. Há de 

considerar-se, com a devida ênfase, a possibilidade de estimularmos nossos mais brilhantes alunos 

graduandos das licenciaturas a ingressarem com ânimo e competência na tarefa de ensino básico 
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das escolas brasileiras. Paralelamente a esta contribuição, é fundamental que nos somemos aos que 

lutam por melhorias nas condições de trabalho e renda para o conjunto da classe docente e que 

mantenhamos sob estrito controleos discursos acadêmicos potencialmente capazes de promovera 

desvalorização da tarefa de ensino frente à pesquisa, bem como aqueles que conferem status 

superior ao professor-pesquisador frente ao professor-docente, equivocadamente referido como 

aquele que “só ensina”. 
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