
PERFIL E MODOS DE ENSINAR: AS PRÁTICAS QUE 
CARACTERIZAM O DOCENTE DO PROEJA 

 
Leigh Maria de Souza 

Instituto Federal Goiano 
 

O presente trabalho tem como objetivo traçar o perfil e a prática docente dos docentes que 
atuam no PROEJA em uma escola que tradicionalmente oferta educação profissional, focando em 
especial a atuação, a formação, os conhecimentos e os desafios explicitados por esses profissionais 
sobre essa modalidade de ensino na Educação Profissional. Faz também uma reflexão sobre o modo 
de ensinar, ou seja, o habitus Professoral Bourdieu (1983a, 1983b, 1983c, 1983d, 1989, 1992, 1996a, 
1996b) que caracteriza o docente dessa modalidade. O Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA é 
um programa que oferece oportunidades educacionais na modalidade educação de jovens e adultos, o 
ensino médio à educação profissional técnica de nível médio que os habilite em uma profissão técnica 
de nível médio. A pesquisa realizada foi qualitativa e tem caráter descritivo por expor algumas 
características explicitadas pelos próprios sujeitos. A coleta de dados foi realizada por meio de 
questionários, observações e entrevistas com os docentes que atuam nessa modalidade. Centraram as 
indagações nos temas ligados a formação, tempo de atuação, formação especifica para essa 
modalidade, às trajetórias, ao fazer pedagógico e à origem social dos docentes. O resultado da pesquisa 
permitiu concluir: o conhecimento prático do docente constitui um conjunto de princípios, crenças e 
pensamentos, que sustenta e guia suas apreciações e decisões, tomadas com base na sua história, nas 
compreensões e interpretações e no estilo pessoal. Os dados revelam ainda a influência das 
experiências escolares, familiares, profissionais e sociais vivenciadas em momentos diferentes de suas 
vidas. Mediante tais fatos, constata-se que a formação e a prática pedagógica começam antes da 
entrada nos cursos de formação, passando pelos processos de socialização primária e secundária, 
estendendo-se ao longo da trajetória profissional, constituindo-se num habitus organizador e produtor 
de ações que é o mesmo, independente da modalidade que esta atuando.  
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1.INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja – implementado nas escolas da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica por meio do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 

2006. Esse programa oferece oportunidades educacionais na modalidade educação de jovens e 

adultos, o ensino médio à educação profissional técnica de nível médio que os habilite em uma 

profissão técnica de nível médio.  

Esta pesquisa é um recorte de uma pesquisai maior intitulada: “Desafios da Educação de 

Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, 

mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais” ii, que tem por objetivo identificar o perfil dos 



docentes que atuam no PROEJA do IF Goiano. Realizou-se o levantamento do perfil por meio de 

indagações de temas ligados a formação, tempo de atuação, formação especifica para essa modalidade, 

às trajetórias, ao fazer pedagógico, ou seja, a prática docente no Proeja, focando em especial, a atuação 

e os desafios explicitados por esses profissionais sobre essa modalidade de ensino na Educação 

Profissional.  Pretendeu-se por meio de uma base empírica mostrar materialmente, ou não, que ações 

didáticas, hexis corporal e postura moral/ética do docente em salas de aula do PROEJA, podem 

mesmo ser consideradas como as estruturas básicas dos modos de ser docente denominado habitus 

professoral, estudado por outros pesquisadores: Catani (1994), Silva (1999), Souza (2012).  

Os conceitos de habitus, campo, capital e de estratégia desenvolvido por Bourdieu (1983a, 

1983b, 1983c, 1983d, 1989, 1992, 1996a, 1996b) foram relevantes para os propósitos desta 

investigação. O que tornou possível relacioná-lo à questão da prática docente, obviamente sem abstrair 

o seu caráter relacional com os outros conceitos que fazem parte de sua teoria.  

Considerando essas reflexões, apresentaram-se algumas questões norteadoras com relação aos 

docentes que atuam no PROEJA: Qual o perfil do Docente que atua no PROEJA? Quais habitus 

mobilizam sua prática? Quais os fundamentos da cultura escolar que sintetiza o habitus professoral? 

Há especificidades em relação ao habitus, em se tratando da profissão docente na modalidade 

PROEJA? Quais concepções de ensino norteiam a constituição do habitus professoral nesse campo? 

 No delineamento da pesquisa de matriz metodológica qualitativa, foram utilizados como 

procedimentos para a base empírica, os instrumentos para coleta de dados: questionários, entrevistas e 

observações do trabalho realizado em sala de aula do Proeja em uma escola que tradicionalmente 

oferta educação profissional. Utilizou-se a análise de conteúdo para organização e categorização dos 

dados, que foram interpretados a partir dos pressupostos do método dialético. Além disso, foram 

usados cadernos de campo, nos quais se registram os acontecimentos tangenciais que ocorrem durante 

a coleta. Por acontecimentos tangenciais denominam-se falas, posturas e fatos que ocorrem na escola - 

de modo geral -, nos dias em que a observação foi realizada.  

O artigo se estrutura da seguinte forma: iniciamos apontando algumas considerações sobre a 

teoria de Bourdieu (1983a, 1983b, 1983c, 1983d, 1989, 1992, 1996a, 1996b) no que se refere à 

estruturação do habitus, campo, e capital desenvolvido por ele, em seguida apresentamos nossa 

metodologia, seguida das discussões e analises dos resultados obtidos.  

 

II - REFERENCIAL TEORICO 

 

Dentro de uma perspectiva de investigação, que buscou compreender a escola como 

portadora de cultura que lhe é própria, relacionou-se à investigação dos docentes do PROEJA, como 



portadores de um habitus específico, traduzida no modo de ensinar no exercício dessa função, por eles 

incorporada, que por sua vez diz respeito à análise das relações estabelecidas na escola e para além 

dela. Dentre os autores que fornecem um quadro analítico e explicativo dos processos culturais tem-se 

em Bourdieu uma notável contribuição, sobretudo, pela amplitude alcançada por suas ideias e 

categorias de análise social. 

Para Boudieu (2007) o habitus: 

“e um sistemas de posições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes, quer dizer, enquanto princípio de geração e de estruturação de práticas 
e de representações que podem ser objetivamente 'reguladas' e 'regulares', sem que, por isso, 
seja o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor a 
visada consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-las e, 
por serem tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser o produto da ação combinada de um 
maestro" (BOURDIEU apud MICELI, 2007: XL). "(...) sistema de disposições duráveis e 
transferíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como 
uma matriz de percepções, apreciações e ações, e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas que permitem 
resolver os problemas da mesma forma e graças às correções incessantes dos resultados 
obtidos, dialeticamente produzidas por estes resultados" (ibid.: XLI). 

 

As disposições, estilos de vida, maneiras e gostos incorporados constituído ao longo da vida e 

cujas características dependem das representações instituídas socialmente. O habitus é a história 

incorporada, ficando, ao longo dos anos, inscrita no cérebro e nos corpos de cada pessoa; O habitus é a 

síntese dos modos pelos quais apreciamos o mundo e nele agimos objetivamente, fazendo 

classificações e escolhas.  O habitus professoraliii é a síntese visível dos modos de ser e estar, no ofício 

docente, dentro de um determinado campo, constituído como um espaço social, que possui estrutura 

própria e relativamente autônoma, em relação a outros espaços sociais e que tem uma lógica própria de 

funcionamento, estratificação e princípios que regulam as relações entre os agentes sociais. 

Nesse sentido, este artigo discute a relação entre os conceitos de habitus e de campo em 

Bourdieu, refletindo acerca da relação entre o campo da educação profissional e a prática docente que 

formou e conformou o campo do Proeja, em que esse docente atua, o que o influenciou em sua 

trajetória, e que também foram por ele influenciadas, o que permitiu reconstruir historicamente, pela 

via do estudo das trajetórias individuais, traços da dinâmica dos campos da Educação Profissional e do 

Proeja.   

 Portanto, os dados apresentados nessa pesquisa foram analisados valendo-se do aporte teórico 

presente em Bourdieu (2003), sobretudo, no que se refere à estruturação do habitus o que permitiu 

caracterizar as experiências pessoais, acadêmicas e profissionais vivenciadas dentro do ambiente 

escolar consideradas referências indeléveis à estruturação do habitus professoral, bem como para a 

atuação em sala de aula. 

 Silva (2005), referenciado em Bourdieu, investigou como futuros docentes das séries iniciais, 



oriundos do curso de magistério concebiam a disciplina didática presente no currículo que os formava 

e como acreditavam “que se aprendia para ensinar na sala de aula” (p.153). Nessa investigação a visão 

das estudantes prevalecia a afirmativa recorrente no senso comum do domínio da pratica sobre a teoria, 

isto é, a maioria afirmava que aprenderia ministrar aula no momento em que estivesse exercendo a 

docência, isto é, na pratica. A autora conclui que é na prática que se aprende a ensinar e neste exercício 

é que se desenvolve o habitus professoral. Silva (2003). Para ela “o desenvolvimento desses habitus se 

dá independentemente da formação didática específica e relaciona-se precariamente com a 

metodologia dos modelos de ensino disponíveis na literatura, que são ensinados na sala de aula dos 

cursos que preparam docente” Silva (2005, p.158).   

Souza (2012) investigou os aspectos constitutivos do habitus professoral dos docentes da 

Educação Profissional agrícola, e concluiu que os fundamentos da cultura escolar sintetizam o habitus 

desse profissional. Para autora, os “desdobramentos históricos reforçam a ideia de que há uma relação 

inseparável entre a trajetória histórica da instituição e a cultura da escola” e contatou os elementos 

históricos que predominam sobre a estrutura escolar desse tipo de educação, e que, ainda hoje, estão 

presentes no interior da Escola.  

E ressalta ainda, a relevância da experiência profissional no desenvolvimento da docência e de 

como esta se constitui nas especificidades do campo da educação profissional definidor na atuação 

docente. “Essa cultura foi assimilada na relação dialética entre agentes e estruturas, portanto, é produto 

das incorporações de valores e sentidos ao longo da prática profissional, que delimita “em jeito de ser 

docente” e as concepções sobre a docência”. (Souza,2012,p.206) 

Partindo de outro lugar teórico, de outra abordagem da prática docente, Tardif (2000, p.10) 

denomina “epistemologia da prática profissional”, a qual compreende o estudo do conjunto de saberes 

- englobando conhecimentos, competências, habilidades e atitudes - realmente utilizado pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as tarefas.  Saberes que “são 

mobilizados e construídos em situação de trabalho” (Tarde, 2000, p.17), os quais podem refletir as 

categorias conceituais e práticas dos próprios docentes, que são construídas no e por meio do trabalho 

cotidiano, nas situações concretas e complexas da prática (idem, p.13). 

 Portanto, considera que os saberes da experiência formam um conjunto de representações a 

partir das quais os docentes interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática e 

constituem a cultura docente em ação. Os saberes da experiência seriam aqueles resultantes do 

cotidiano da docência, no conhecimento do meio onde atua que surgem e são validados pela 

experiência. Ou seja, considera o docente como um profissional que adquire e desenvolve 

conhecimentos a partir da prática e no confronto com as condições da profissão. O saber da 

experiência é um saber oriundo da prática e sobre a prática, no entanto, esse estudo difere do que 



alguns autores identificam por conhecimento prático.  

Nesta perspectiva, ao problematizar o saber docente Tardif (1991), identifica e define quais os 

saberes que intervêm na prática pedagógica. e conclui que os docentes se utilizam, em grande medida, 

dos saberes da experiência. Saberes específicos desenvolvidos por eles, que se fundam nos 

conhecimentos cotidianos e no conhecimento do espaço. São saberes práticos que “incorporam-se à 

vivência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber fazer e de saber ser” 

(TARDIF, 1991, p. 220).  

Esses saberes são adquiridos a partir da atribuição de significados às diversas situações 

vivenciadas e interiorizadas, que o docente projeta suas próprias ações em sala de aula; expressam 

concepção de ensino, valores, juízos e realizam julgamentos, interpretam, compreendem e, pois 

somente assim serão capazes de modificar, adequar ou reafirmar as escolhas por determinada postura e 

sobre sua interação com os jovens e adultos. 

 A articulação entre habitus e prática docente foi objeto, igualmente, de reflexão de Perrenoud 

(1993), que por sua vez, compreende o habitus como um conjunto de disposições duradouras e 

transponíveis, que, integrando as experiências passadas, funcionam, em cada momento, como uma 

matriz de percepções, apreciações e de ações, e que torna possível a concretização de tarefas 

infinitamente diferenciadas, graças às transferências de esquemas que permitem resolver problemas da 

mesma natureza.  

Para o autor, a transformação das práticas passa pela transformação do habitus. E alerta para a 

necessidade de se observar mais atentamente o habitus professoral, e de se verificar suas condições de 

produção. Para ele "reconhecer a parte do habitus na ação pedagógica é, seguramente, dar um passo 

em direção ao realismo na descrição de como os docentes exercem seu ofício" PERRENOUD, (2001, 

p.170).  

O docente, no processo de socialização, vai constituindo um sistema de disposições – atitudes, 

inclinações para perceber, sentir, fazer, e pensar a vida social – as quais são internalizadas, funcionando 

como princípios inconscientes de ação, percepção e reflexão que se torna referência para interpretar, 

perceber e compreender as percepções dos esquemas do espaço social, que existe na forma de 

estruturas sociais externas e como estruturas sociais incorporadas. Essa prática docente aproxima-se 

em seus fatores constituintes e em suas consequências, do que denominamos habitus professoral. O 

habitus é o mediador entre o social e o individual, entre exterioridade e interioridade numa relação 

dialética, concebido como princípio estruturador das ações e escolhas dos agentes. Nesse sentido, a 

realidade social estruturada e estruturante e o habitus uma “interiorização do exterior" BOURDIEU 

(1983).    

Tanto o habitus (sistema de disposições), como os bens econômicos ou culturais incorporados 



ou objetivados estão relacionados ao espaço social mais amplo, levando em consideração a capacidade 

dos agentes em mobilizar os capitais específicos, apropriados para aquele espaço. Os agentes tem 

atividade estruturante e não reagem mecanicamente a estímulos, mas respondem a um mundo cujo 

sentido eles mesmos ajudaram a construir. E respondem com um sistema de esquema incorporado e 

adquirido em um espaço social estruturado.  

Conforme argumenta (Ortiz,1983c), objetivismo e subjetivismo são perspectivas parciais, 

uma vez que o sentido das estruturas sociais externas independe da consciência e da vontade dos 

agentes e o subjetivismo vivido pelos agentes que representam, sentem, pensam, creem sob o modo o 

qual a estrutura está depositada (disposições duráveis), que as guiam nas suas respostas às solicitações 

do seu espaço social.  

O docente do PROEJA mesmo tendo um estilo pessoal, uma trajetória individual diferente 

dos demais, acaba cedendo às condições sociais, a exterioridade das construções sociais, tendendo a se 

identificar com o estilo e distinção partilhada pelo grupo social. Portanto, a coexistência de distintas 

instâncias de socialização, configura um campo da socialização diversificado que atua como um 

sistema em construção, em constante transformação e, portanto, adaptável aos estímulos externos. No 

âmbito dessas discussões, esse estudo relacionou o habitus com os saberes utilizados pelos professores, 

analisando seus limites e possibilidades na realização das práticas pedagógicas dentro do Proeja, 

compreendidas como fruto de um contexto e de uma trajetória responsável pela sua produção e 

manutenção na escola.  

 

III _ METODOLOGIA  

 

Constituíram como campo de pesquisa, um campus do IF Goiano e os sujeitos da pesquisa, os 

docentes que atuam no PROEJA. Para tanto, a investigação desenvolveu-se numa perspectiva 

qualitativa dos estudos culturais, adotando-se para a coleta de dados a pesquisa bibliográfica, 

questionários, entrevistas e observações nas localidades onde os agentes trabalham. De modo a 

entender as percepções dos docentes sobre seus saberes em ação; sobre seu próprio processo interno de 

formação, no contexto das ações e interlocuções estabelecidas na escola. Por meio dos questionários, 

das entrevistas e observações sobre o processo vivido, captar os múltiplos sentidos de cada um sobre o 

que representou este espaço de formação em sua trajetória.   

Os dados para traçar o perfil dos sujeitos investigados foram obtidos por meio da aplicação de 

um questionário que continha 20 questões fechadas e abertas que giravam em torno de gênero, faixa 

etária, formação inicial e continuada; tempo de atuação no PROEJA; questões relacionadas ao 

trabalho no proeja; aspectos ligados à trajetória e a situação escolar atual. Para analise dos dados, 



agrupamos em categorias como: trajetória, formação inicial e continuada, analises feita a partir das 

contribuições sociológicas de Bourdieu.  

O questionário foi respondido por 100% dos professores que atuam no PROEJA, ou seja, os 

28 docentes que atuavam no momento do levantamento dos dados. A amostragem por meio das 

entrevistas alcançou 17 docentes dos 28, que atuam no PROEJA que representou 43,39% dos 

docentes. As entrevistas atingiu um universo de 17 entrevistados e foram individuais, em 

profundidade, as questões feitas para os docentes foram estruturadas em seis aspectos distintos, porém, 

inter-relacionados. Questões relacionadas à trajetória familiar; à trajetória escolar; ao próprio trabalho e 

à trajetória nessa escola. E, também, possibilidades ou não de mudanças; satisfação com a carreira 

docente e com a escola, realizadas com objetivo de identificar a produção de habitus no PROEJA.  

A pesquisa, de natureza qualitativa, decorre do entendimento de que tal abordagem aproxima 

o investigador do ambiente natural dos sujeitos da pesquisa, possibilitando a coleta e a compreensão 

mais precisa dos dados necessários para a construção do objeto em estudo. Assim, pode-se afirmar 

que o objetivo da investigação qualitativa é “compreender o processo mediante o qual as pessoas 

constroem significados e [descrevem] em que consistem estes mesmos significados” (Bogdan e 

Bilklen, 1994, p. 70).  

De acordo com Bogdan e Bilklen (1994), as imagens, as falas e as sensações dos agentes 

entrevistados contemplam o sentido atribuído ao objeto em questão. Este tipo de estudo envolve um 

processo de escuta dos agentes, incorporando elementos materiais e simbólicos da realidade objetiva e 

subjetiva em que estão inseridos.  A esse tipo de pesquisa, a recorrência específica sinaliza que aqueles 

que a fazem acreditam na força das influências que o contexto social exerce sobre as ações do agente 

que nele atuam. Advém, então, a necessidade de buscar compreender essas ações em seus nexos com 

o ambiente natural de atuação dos agentes investigados, pois tais “ações podem ser [mais bem] 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência” (Bogdan e Bilklen, 

1994, p. 39).  

A análise das representações – metodologia - permitiu revelar os sentidos que os agentes 

constroem em sua prática social e histórica, neste caso com a estruturação do habitus expresso por 

meio da linguagem e das ações. Pretendeu-se desvelar e entender o conteúdo das entrevistas 

realizadas, tendo por referência os valores, conceitos e crenças nele implícitos e explícitos, sobre o 

modo de ser docente e das atividades no PROEJA.  

E Importante ressaltar as dificuldades encontrada durante a investigação na instituição. Uma 

delas foi que, apesar de todos os professores responderem ao questionário, algumas questões ficaram 

sem respostas. A outra foi na realização das entrevistas, poucos se dispuseram a atender a solicitação, o 

mesmo ocorreu em relação à observação das aulas.    



 

IV- DESENVOLVIMENTO  

 

A partir da analise dos dados levantados por meio de questionários, entrevistas e observações 

foi possíveis identificar o perfil dos professores que atuam no PROEJA, ora apresentado. A Instituição 

pesquisada conta com espaço físico adequado, um quadro de docente qualificado (es doutores, mestres 

e especialistas), entre licenciados de várias areas, técnicos e bacharéis da area de informática. Apresenta 

uma infraestrutura adquada a uma Educação Profissional, o que permitiu expor alguns aspectos do 

habitus professoral, fundamentais para a compreensão dessa atividade profissional.  

O corpo docente da instituição, no momento do levantamento dos dados, era composto por 

(86) oitenta e seis docentes, efetivos e dois substitutos. Destes docentes, 28 ministravam aula no curso 

técnico em informática integrado ao ensino médio na modalidade educação de jovens e adultos, que 

representa 32.6 % do total de docentes, este foi o universo pesquisado. Quanto ao gênero, possui um 

maior número de docentes masculino superior ao feminino, que corresponde a 60.72% e 39.28% 

femininos, confirmando a exceção na educação profissional quanto ao número superior de docentes 

masculino em relação ao feminino. De todo o quadro docente do PROEJA, somente cinco docentes 

são graduados, os demais pós-graduados. Com relação à faixa etária dos docentes pesquisados o maior 

percentual encontrado situa-se na faixa etária de 40 a 49 anos correspondendo 41%; em segundo lugar 

de 30 a 39 anos, que corresponde a 24%. Entre os que possuem mais de 50 anos encontramos 16%. O 

grupo corresponde à faixa etária menor de 29 anos atingiu o percentual de 19%. Dentre os pesquisados 

nenhum se apresentou com menos de 24 anos. 

Dos docentes participantes da pesquisa 71.4% são licenciados e 28,6% são bacharéis e 

Tecnólogos da área de Informática. Deste universo, 07% obtiveram o curso superior a menos de seis 

anos; 37% de 06 a 15 anos e 56% tem de 16 a 25 anos de formados. Sobre o trabalho o PROEJA, a 

maioria apontou que trabalha a menos de 10 anos, e que não tiveram formação especifica pra atuar na 

EJA. 83% dos docentes se reportam à experiência como fonte de aprendizado para atuar na EJA e 

17% citaram participação em cursos de capacitação, seminários e oficinas. Dados que confirmam a 

constatação de outros pesquisadores: os docentes não são preparados pra atuar na EJA e iniciam o 

trabalho sem a devida formação, o que mostra que os gestores ainda não perceberam a importância da 

formação especifica para essa modalidade de ensino. Porém, são unanimidade em reconhecem a 

importância da formação diferenciada para atuar no PROEJA. Em relação ao processo de formação 

inicial, 70% dos docentes consideraram que a mesma lhes permitiu lidar, de maneira favorável, com as 

situações que costumavam enfrentar no dia a dia com os jovens adultos.  



Dentre as múltiplas possibilidades de análises, a partir dos temas de cada uma das entrevistas, 

fizeram-se algumas escolhas de acordo com os objetivos da presente investigação. Uma destas 

escolhas foi destacar, das diferentes entrevistas, os comentários dos docentes acerca do contexto 

histórico, como egressos da escola e hoje docentes do PROEJA. A partir dessas falas, procurou-se 

compreender o entrelaçamento das histórias singulares dos docentes na constituição do habitus 

professoral.  

 Perguntados sobre o conjunto de características necessárias para compor o perfil de que atua 

com jovens adultos assinalaram em primeiro lugar: por serem alunos diferenciados, exigem um 

trabalho diferenciado, conforme alerta Arroyo (2006), a necessidade de compreender as 

especificidades desses alunos diferentes das crianças e com outras demandas de escolarização. O 

domínio de conteúdo (apontado por todos) e uma sólida formação cultural geral; A questão do 

domínio de conteúdos tem centralidade na fala dos docentes, porém, deixaram claro que só o conteúdo 

não garante o bom andamento do trabalho de ensinar, apesar da convicção de que o domínio 

epistemológico da área de conhecimento é essencial. Eles compreendem que saber ensinar não se 

resume domínio de conteúdo, pois é necessário dominar as diferentes formas de organizar os conceitos 

e princípios básicos de uma disciplina, bem como reconhecer a validade desses conteúdos.  

Os docentes citam a importância de compreender e saber chegar até os alunos, da necessidade 

de autocontrole (referindo se ao equilíbrio psicológico), para estabelecer um bom relacionamento, além 

de conseguir administrar as questões pessoais que surgem no dia a dia. Nesse sentido apontaram: 

Necessidade de compreender os alunos; ter capacidade de refletir sobre a prática para gerar 

mudanças; manter-se atualizado e aberto às inovações, e na sequência, ter uma formação profissional 

bem consolidada e, finalmente, postura ética. (dados da entrevista)  

Enfatizaram que as características indicadas não são “ensinadas”, durante a formação inicial, 

mas aprendidas em outros espaços. As competências profissionais complexas compõem-se de 

elementos que transcendem o sentido técnico da competência profissional, porém, é essencial para um 

agir consciente e comprometido socialmente. Intuitivamente, estão presentes nos depoimentos, 

aspectos específicos que compõem a profissão, no modo como, cotidianamente desenvolvem as 

formas de exercer a docência, reconhecer, por exemplo, a necessidade de formação contínua e a 

responsabilidade de contribuir para a transformação da sociedade, ou até do próprio mundo. Dessa 

forma, conclui-se que o saber docente é produto de múltiplas interações decorrentes da trajetória de 

vida de cada um, dos sistemas de ensino e instituições escolares, de teorias do campo educativo e 

científico, bem como do coletivo profissional. 

São docentes que ao desenvolver sua função, atuam com um perfil heterogêneo, com um 

público de faixa etária bastante abrangente, acolhendo desde o adolescente, o adulto e até membros da 



terceira idade. Sujeitos que trazem consigo sua condição de excluídos da escola regular, baixa estima 

motivada pela repetência e exclusão social, baixo capital escolar e as características de seu grupo social 

de origem. Como define Oliveira, (1999) o seu lugar social: “a condição de 'não crianças', a condição 

de excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais.” (Oliveira, 1999). 

Para atender esses publico jovem adulto, dessa modalidade, a escola deve ser um espaço de 

sociabilidade, de transformação social e de construção de conhecimentos. Indicado na fala do: “nossos 

alunos adultos só se empenham em processos de aprendizagem que tragam para a sala de aula 

assuntos sobre os quais eles se interessam ou que estejam relacionados com o seu universo.” (Prof.02-

entrevista); Portanto, conhecimentos sustentados na perspectiva daqueles que aprendem saberes 

diversos e que tenham especialmente um significado, pois são alunos trabalhadores, que buscam o que 

acham necessário ao acréscimo do seu aprendizado.  

Nesse sentido, Arroyo(2006), afirma: (...) Formar profissionais capazes de construir  uma 

teoria pedagógica que se enriqueça com os processos de jovens adultos(p.26). Pois, os alunos do 

PROEJA precisam ser vistos “(...) sujeitos que tem voz, que tem interrogações, que participam do 

processo de formação; logo, não pode ser a mesma pedagogia, o mesmo pensamento pedagógico” Em 

um contexto geral, percebe-se que a maioria dos professores reconhecem as especificidades desses 

alunos, porém a pesquisa identificou que muitos ainda, não percebem a necessidade de uma pratica 

pedagógica diferenciada.  De certo modo, eles demonstraram, nas argumentações, terem capacidade 

de compreender o que ensinam, e que relação tinha com sua experiência, e com a vida cotidiana dos 

alunos, e qual a validade histórica e social em uma instituição que atende jovens e adultos que 

procuram a educação profissional. 

  Como esse estudante já vem com uma experiência de vida e de trabalho, cabe ao levar em 

conta essa bagagem, ao preparar suas aulas para atender a peculiaridade de cada um dos seus 

educandos. Pois, são pessoas com relações de vínculo com o grupo social do trabalho e comunidade, é 

membro ativo em suas famílias e possui vivências, saberes e reflexões, assim como estruturas 

cognitivas peculiares provocadas pelas experiências de vida. Afirma Oliveira (1999):“provavelmente, 

maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios processos de 

aprendizagem.” (Oliveira, 1999). 

 Esses docentes, ao interagirem na instituição de ensino de Educação Profissional, 

vivenciaram circunstâncias que tinham estreita relação com a constituição de seu habitus professoral. 

Situações estas que envolviam questões pertinentes à passagem pela escola na infância; formação 

profissional para Educação Profissional; exercício da profissão nesta especialidade, em que, através das 

mesmas, haviam internalizado esquemas, que compunham um estilo, o qual traduz um modo de ser 

docente, na atualidade.  



 Para o enfrentamento das situações que envolvem o contexto educativo ao compartilharem o 

habitus, os docentes utilizaram seus esquemas de ação, percepção e pensamento para avaliar e decidir 

quais saberes seriam selecionados, combinados, mobilizados de acordo com a pertinência do trabalho 

com o adulto. Os professores desenvolvem certos saberes para melhor se adaptarem às suas condições 

de trabalho com os Jovens Adultos. Para além dos saberes da formação profissional, dos saberes 

disciplinares e dos saberes curriculares, os professores desenvolvem uma série de saberes incorporados 

nas suas trajetórias. Nas situações inusitadas, que exigem uma tomada de decisão, muitas vezes ele 

acaba reproduzindo padrões de prática de seus professores da infância, do repertório da experiência 

escolar, nem sempre consciente.  

 Mesmo que os professores não tenham mencionado suas experiências escolares como fatores 

que influenciaram sua prática, quando perguntados diretamente sobre isso, percebe-se nas suas 

lembranças que, de forma indireta essas experiências foram também fatores determinantes. São 

experiências que ajudaram na constituição do seu habitus professoral. Nesse aspecto, evidencia um 

modo próprio de pensar e agir, enquanto docente do PROEJA, um exemplo que pode ser mencionado, 

colocadas por todos os professores de informática, foi quanto à importância dada à utilização da “aula 

pratica” no desenvolvimento do módulo/disciplina. “Em minhas aulas tendo a trabalhar com aulas 

praticas, o adulto aprende mais, pelas minhas experiências com processo de ensino que tive”. 

(Prof.09-entrevista). A partir das falas destacadas, pode-se compreender que há uma tendência à 

valorização do “fazer”, o que não representa exclusividade deste coletivo de trabalho, uma vez que 

outros docentes da mesma modalidade de ensino também fazem recorrência a este fato.   

 Na sua prática, o docente mobiliza e produz um conhecimento que é igualmente visto como 

teoria, sempre inacabado, que se fundamenta nas experiências vividas no cotidiano da docência. Os 

docentes, como sujeitos do conhecimento, possuem saberes específicos ao seu oficio, não somente 

aplicam saberes dos outros, mas também produzem, exercitam seus próprios saberes. Percebeu-se uma 

referência muito grande à aula prática como mencionado. Prevalece uma visão centrada na separação 

entre teoria e prática, com ênfase na total autonomia de uma em relação a outra. Desse modo, “ao 

negar a teoria como parte necessária do processo de autonomia que se pretende implantar, pode-se 

reduzir, em lugar de elevar, as reais possibilidades de reflexão crítica do” (MIRANDA, 2004, p. 23). 

 Percebeu-se, por parte de alguns docentes, o interesse em mudar a cultura do fazer na 

educação profissional e estabelecida no PROEJA, a investigação possibilitou apreender a angústia que 

sentiam, principalmente, em relação ao modo de intervir mais criativamente e tornarem as aulas mais 

significativas e interessantes para adultos trabalhadores do curso noturno até como forma de driblar o 

sono e o cansaço. Segundo eles a estratégia utilizada para tornar os conhecimentos mais significativos 

era, por exemplo, os conteúdos do mundo do trabalho. 



 Nas observações, evidenciou-se que um dos esquemas de ação que repetiu com várias aulas 

observadas, as aulas foram predominantemente expositivas, seguida de realização de exercícios, que 

contava com participação dos estudantes. Faziam uso preferencialmente livros-texto ou apostilas, 

utilizando os recursos audiovisuais adequados nas atividades de ensino-aprendizagem. O que nos 

remete à noção de habitus. Certamente, o modelo de aula, que a maioria dos docentes internalizou, foi 

aquele em que o docente expõe o conteúdo, que depois é fixado por meio de exercícios, para garantir a 

fixação. 

Por sua vez, esses docentes se colocaram sempre disponíveis para orientação extraclasse, 

demonstrando domínio de conteúdo das disciplinas por eles ministradas. O tipo de avaliação utilizada 

com frequência era principalmente por meio de provas escritas discursivas. O conjunto de posições 

sociais de um determinado campo está vinculado com um conjunto de práticas ou de bens 

relacionalmente definidos. Tais posições sociais são relacionadas às disposições (habitus) e as tomadas 

de posição (escolhas) que os agentes realizam nos diferentes campos (BOURDIEU, 1996).  

Foram poucas as aulas com metodologias diferenciadas, interativas que permitissem ao aluno 

construir o conhecimento e não apenas “recebê-lo”. Embora, esses professores tenham demonstrado 

ter consciência de que alguns recursos metodológicos não funcionam e, por isso, precisam ser 

mudados. Entretanto, ao enfrentar dificuldades a tendência é voltar aos esquemas de ação já 

conhecidos, já que é mais confortável ou até mesmo para se proteger da situação. Não se quer dizer 

com isso que esse esquema não funcione ou não deva ser utilizado. O problema é reduzir todas as 

aulas, unicamente, a ele. 

 De qualquer forma, ficou evidente a predominância de esquemas metodológicos como 

exposição de exercícios, decorrentes do próprio habitus ritualizado pelo docente. Alguns docentes da 

área técnica reportaram que foi somente no exercício da docência que começaram a perceber que 

ensinar é sempre um exercício complexo. Eles demonstraram dificuldades em perceber as diferenças 

entre o saber acadêmico e o saber escolar, ou da necessidade de transposição didática necessário a 

qualquer prática pedagógica que tenha como objetivo primordial a aprendizagem dos alunos.  

A contextualização dos conteúdos se torna então "a arma mais poderosa a favor da 

transposição didática (Geraldo, 2011 p.39)" e a linguagem pode servir como mediadora entre o 

conhecimento científico e o conhecimento escolar, cabendo ao proporcionar aos seus alunos uma 

aprendizagem sem sofrimento.  

 Os docentes licenciados relataram que o curso de graduação proporcionou-lhes a 

instrumentalização teórica profissionalizante, principalmente, os saberes disciplinares que compunham 

o currículo do curso. No entanto, afirmaram que essa formação pedagógica foi insuficiente. Todos 

afirmaram que aprenderam na prática, foi no cotidiano da sala de aula que assimilaram formas de 



tornar a atividade docente mais adequada. Perceberam os impasses na formação e identificaram que os 

cursos que preparam docentes necessitam incorporar a escola e as situações reais que nela ocorrem, 

desde o período de formação para a profissão e não apenas ao término do curso. Os docentes 

enalteceram a “prática” como fonte de aquisição de saberes, procedimentos e técnicas que os auxiliou 

na construção da docência, mas todos sem exceção ressaltaram a teoria pedagógica como necessária 

na construção da docência.  

As observações permitiu perceber o domínio de esquemas de pensamento e ação que 

sustentam o cotidiano da ação docente, por meio do habitus. Ao redimensionar o planejamento da 

aula, criando situações novas e procurando garantir a compreensão por parte da turma, o que mostra 

que o habitus não é totalmente congelado. Pois, a atividade docente supõe uma constante relação 

dialética entre habitus e o contexto, sendo o planejamento docente, somente um instrumento que 

norteia e permeia a atividade pedagógica. As praticas e representações não são totalmente 

determinadas, nem totalmente livres. Isto significa que “O habitus é uma estrutura interna sempre em 

via de reestruturação” (BONNEWITZ, 2003, p.79). 

 Dentro de uma organização do tempo, perpassa certa rotina diária das atividades que 

compõem a cultura da instituição escolar, no sentido de nortear a atividade docente. Percebeu-se que, 

em geral, diante dos alunos, as propostas de atividades ganhavam novos contornos, porque se 

tornavam objetos de compreensão e interpretação, implicando intervenções e explicações. O docente 

constrói uma rotina no processo de apropriação dos modos de fazer docente, da experiência e na 

evolução de sua atividade profissional. Fazia parte da rotina do trabalho dos docentes: a organização da 

turma para realização das atividades; esclarecer dúvidas; responder às perguntas sobre assuntos em 

estudo, ajudar na localização dos textos no livro.  Portanto, no trabalho docente, a rotina é parte 

integrante da atividade pedagógica, ressignificada todos os dias.  

 Nesse processo, o uso do tempo é componente fundamental na configuração da aula; nos 

vários momentos necessários de explicações; comentários; propostas de ação; resolução de tarefas; 

intervenções e correção. No fazer docente, tendo no  habitus, os esquemas sustentáveis para tais 

condutas, preocupam em buscar alternativas para tornar as aulas mais interessantes, aproveitando o que 

os adultos já sabiam, mas se viam eles próprios, tendo a necessidade de atualização e estudo sobre o 

que ensinavam.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 

O habitus é uma estrutura-estruturante, se constitui em um conhecimento prático adquirido 

nos jogos sociais que o agente participa. A incorporação do social é constituidora do habitus, que por 



sua vez, é princípio gerador de escolhas, esquemas de classificação, apreciação e divisão de mundo 

conforme a posição no espaço social. A formação docente é produto tanto das aprendizagens 

referentes às disciplinas específicas do currículo de formação, como também de práticas de 

socialização que perpassa a trajetória do docente, efetivam-se, entre outras instâncias, na família na 

escola e no interior dos cursos de formação. O trabalho docente relaciona-se a uma iniciação dos 

futuros docentes aos saberes pedagógicos, relativos a uma determinada cultura escolar, tendo em vista 

a estruturação de um habitus professoral (CATANI, 1994). 

 O processo de constituição hábito professoral vê-se, neste sentido, marcado por aspectos 

múltiplos e complexos que incluem, por exemplo, representações formuladas pelos agentes ao longo 

de suas trajetórias de vida particulares. 

  
[...] funcionam como operadores práticos através dos quais as estruturas 
objectivas de que são o produto tendem a reproduzir-se nas práticas 
[“determinadas pelas condições de produção passadas e antecipadamente 
adaptadas às suas exigências objectivas” (do habitus e da posição social) 
(BOURDIEU, 1980, p. 159). 
 

 O docente, quando assume uma sala de aula, já traz toda uma bagagem de conhecimentos, 

valores e experiências, produto de um processo histórico estruturado e organizado, a partir de 

esquemas classificatórios que é o seu capital cultural, incorporado e objetivado, através de seu habitus e 

que interferirá na sua prática pedagógica (BOURDIEU, 1998). 

 O espaço de atuação no campo escolar Proeja possibilita a interação com outros agentes, 

constituído por relações sociais hierárquicas. Esse docente exerce a docência da mesma forma que em 

outras modalidades, ou seja, não foi percebida uma especificidade em relação ao hábito professoral, 

em se tratando do docente na modalidade PROEJA. Na pesquisa, partiu-se do pressuposto de que 

esses docentes, ao transitarem nos campos acadêmicos de sua área de conhecimento, na licenciatura ou 

no bacharelado, na interação com seus pares e com seus alunos, no trabalho cotidiano, constroem 

conhecimentos incorporados ao seu capital cultural, revelado por meio de seu habitus, que formam e 

transformam sua prática pedagógica em qualquer modalidade.  

O habitus, como construção cultural, foi adquirido na socialização que se iniciou nos 

primeiros contatos desse docente com o grupo social de seu convívio como a convivência familiar e 

teve continuidade nos diferentes espaços que o docente perpassou na sua trajetória de sua vida, 

portanto, o habitus é o produto da trajetória individual, da experiência histórica coletiva do grupo e da 

interação entre essas experiências.  

Assim, os docentes do Proeja, “incorporam um habitus gerador (disposições adquiridas pela 

experiência) que variam no tempo e no espaço” Bourdieu, (2004, p.19). Esse se encontra entre o 

inconsciente-condicionado e o intencional-calculado. Não é destino: preserva uma margem de 



liberdade ao agente, conferida pelas regras dominantes no campo em que se insere. Ele contém as 

potencialidades objetivas, associadas à trajetória da existência social dos agentes, que tendem a se 

atualizar, isto é, são reversíveis e podem ser aprendidas. 

Pesquisar sobre a docência e suas trajetórias é em qualquer tempo, trabalhar com um contexto 

muito anterior a pratica no dia a dia do PROEJA.  E perceber que o docente consegue mobilizar uma 

série de saberes durante o exercício da profissão por que o exercício da docência alimenta-se, 

fundamentalmente, dos saberes oriundos da trajetória de vida, da formação profissional para o 

magistério e da prática que o docente realiza, fazendo com que o seu trabalho torne-se um espaço e 

território de aprendizagem. Nesse sentido é preciso levar em conta o período de formação e a trajetória 

de vida de cada um desses docentes, o que os trouxe, para o exercício da docência, especialmente, na 

Educação de jovens Adultos.  

Portanto, o saber docente é um saber histórico-social, porque o que ensina ou a maneira como 

ensina evoluem com o tempo e com as mudanças sociais. Presente nas práticas que caracterizam o 

habitus professoral: nos modos de ensinar.  Mediante tais fatos, constata-se que a formação e a prática 

pedagógica começam antes da entrada nos cursos de formação, passando pelos processos de 

socialização primária e secundária, estendendo-se ao longo da trajetória profissional, constituindo-se 

num habitus organizador e produtor de ações que é o mesmo, independente da modalidade que esta 

atuando.  
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i  A pesquisa busca estabelecer diálogos entre a produção dos Programas de Pós-Graduação em educação da UFG, UFES, 
UnB e gestores e profissionais da escola básica envolvidos com as políticas e ações da EJA nas diferentes configurações de sua 
oferta, assumida pelas redes públicas nos sistemas municipais, estadual, distrital e federal e suas relações com o mundo do 
trabalho. 
ii Projeto OBEDUC-CAPES nº 13.769.  
O projeto tem como centralidade o fortalecimento, consolidação e aprofundamento das pesquisas no 
âmbito da EJA integrada à educação profissional, realizadas a partir da rede constituída pelo Edital nº 
3/2006 Proeja Capes-Setec. Busca estabelecer diálogos entre a produção dos Programas de Pós-
Graduação em educação da UFG, UFES, UnB e gestores e profissionais da escola básica envolvidos com 
as políticas e ações da EJA nas diferentes configurações de sua oferta, assumida pelas redes públicas nos 
sistemas municipais, estadual, distrital e federal e suas relações com o mundo do trabalho.  
 
iii Segundo Silva (2005), Vem sendo feito um esforço para esclarecimento e o delineamento do conceito 
de "Habitus docenteal”, desde o fim da década dos anos de 1980, mas somente no final dos anos de 1990 
conseguiu alcançar uma estrutura teórica mais estável. SILVA, A. M. M., da Silva, Marilda. (2005). O 
habitus docenteal: o objeto dos estudos sobre o ato de ensinar na sala de aula. Revista Brasileira de 
Educação, maio-ago; p. 152-163. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


