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Resumo: O presente texto, com apoio na teoria de Pierre Bourdieu visa a discutir como o projeto de extensão “A 

dimensão didática no trabalho docente: as relações entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar” tem se 

constituído como um microcosmo social com sistemáticas, objetivos e modus operandi próprios, desde sua 

primeira edição em 2012. A participação ativa, estudos, articulação teórico-prática e possibilidades de permear 

diferentes campos contribui no processo de formação docente, a partir da reflexão de suas crenças e na 

incorporação e constituição de habitus, centralmente por parte dos licenciandos atuantes, mas que emergem e 

contribuem no habitus dos demais membros partícipes. As narrativas e síntese produzidas, principalmente pelos 

licenciandos, têm revelado esse movimento de tornar-se agente no campo educativo, com a significação de 

crenças e aquisição de modos de agir fundamentados na ação consciente a partir desses espaços. E, ainda, tal 

ação extensionista contribui para a aquisição de capital cultural incorporado enquanto investimento para si 

mesmo e seu processo formativo. 
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NOME DO PROJETO 

Projeto de extensão “A dimensão didática do trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas deste projeto destinam-se aos egressos e licenciandos da 

UEPG e aos professores e equipes pedagógicas das escolas públicas de Educação Básica do 

município de Ponta Grossa/PR, além das docentes coordenadoras e supervisoras deste projeto. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escolas públicas de Educação Básica de Ponta Grossa/PR e as dependências da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), campus Central. Em 2020, as atividades do 

referido projeto estão se desenvolvendo de forma remota, por meio de encontros virtuais. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de extensão intitulado “A dimensão didática do trabalho docente: as relações 

entre ensinar, aprender, pesquisar e avaliar” justifica-se pela relevância das experiências 

compartilhadas entre a escola e a universidade. Essas articulações são vivenciadas nas escolas 

públicas de Educação Básica de Ponta Grossa/PR pelos licenciandos, egressos e professoras 

da UEPG. Privilegia-se o regime de colaboração participativa no qual os acadêmicos de 

diferentes licenciaturas acompanham as aulas dos professores das escolas parceiras, em 

contato direto com as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas no cotidiano docente. 

Todas essas ações oportunizam a construção de saberes didáticos e pedagógicos de forma 

reflexiva, possibilitando a ressignificação de suas crenças (doxa) na construção de um habitus 

docente e o aprimoramento de capital cultural por todos os participantes.  

OBJETIVOS 
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Dentre os objetivos do projeto, destacamos: possibilitar oportunidades para discussão 

e reflexão entre os acadêmicos de diversas licenciaturas da UEPG, aliando os conhecimentos 

e vivências dos professores da Educação Básica, por meio da mediação das professoras 

supervisoras desse projeto; e socializar vivências e experiências, promovendo a interação 

dialógica entre Universidade e Escola, relacionadas à construção de um habitus docente e do 

aprimoramento do aprendizado da Didática. 

METODOLOGIA 

A participação colaborativa compõe a metodologia que orienta as ações desse 

projeto de extensão. O diálogo entre os participantes no qual todos têm vez e voz para se 

posicionarem, apresentando seus argumentos sobre as questões para estudo e discussão. Ela é 

realizada por acadêmicos de diferentes licenciaturas desta instituição e em escolas públicas de 

Educação Básica de Ponta Grossa/PR, em diferentes níveis de ensino, desde a Educação 

Infantil, passando pelos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, até o Ensino Médio.  

Todos os acadêmicos que participam das atividades extensionistas nas escolas 

parceiras são acompanhados pelos professores regentes das turmas. Como forma de registro, 

esses licenciandos elaboram narrativas, nas quais destacam os aspectos significativos sobre as 

situações de ensino observadas e vivenciadas. As narrativas também apresentam o potencial 

de articulação entre as impressões dos acadêmicos com os referenciais do campo didático-

pedagógico, especialmente no que diz respeito à dimensão humana no ato de ensinar e 

aprender.  De acordo com Oliveira (2011), elas propiciam o desenvolvimento de um exercício 

de reflexão sobre as experiências vividas, que auxiliam o autor na compreensão sobre as 

possíveis causas e consequências de suas ações e pode favorecer a criação de novas 

estratégias que decorrem do movimento de ação, reflexão e ação sobre a prática pedagógica. 

As atividades do projeto de extensão também se compõem de encontros de estudos 

realizados com todos os participantes, dentre estes: os licenciandos, professores da Educação 

Básica e as professoras coordenadoras e supervisoras do projeto. Nesses, é possível 

intercambiar suas impressões, vivências e experiências e conhecimentos, destacando 

experiências exitosas sobre uma formação docente humanizadora. Importante salientar que 

nesse momento de pandemia de Covid-19, esses encontros têm se realizado de forma remota. 
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Como proposta de registro e oportunidade de reflexão, após os encontros mensais, 

os licenciandos, em especial, são incentivados a produzir uma síntese, ressaltando reflexões 

oriundas das discussões em grupo, contribuindo para uma formação docente reflexiva e 

problematizadora, identificando questões que emergem da concretude da prática pedagógica.  

RESULTADOS 

O projeto de extensão “A dimensão didática do trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar” encontra-se em atividade desde o ano de 2012, estando, 

portanto, em sua quinta edição.  Este projeto tem como foco o campo da Didática e da 

formação de professores, tanto no aspecto de formação inicial, referindo-se aos licenciandos, 

mas englobando também os professores da Educação Básica e do Ensino Superior, 

responsáveis pela supervisão e orientação das atividades. 

O documento elaborado pela Política Nacional de Extensão Universitária (2012), 

enquanto orientador das concepções e atividades desenvolvidas neste projeto, indica que: 

 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 

outros setores da sociedade. 

 

Assim, ao se compreender as atividades deste projeto de extensão como a 

constituição e o fortalecimento de um campo de estudos em duas áreas específicas – Didática 

e formação de professores -, as contribuições de Pierre Bourdieu mostram-se interessantes 

para se analisar as propostas desenvolvidas neste projeto.  

Para Bourdieu (2002), a sociedade é composta por vários campos e cada um deles 

apresenta suas próprias regras, normas e hierarquia articulando-se uns aos outros, onde os 

agentes pertencentes ao eles buscam desenvolvimento na sua pirâmide hierárquica. Dessa 

forma, a Educação poderia ser considerada um campo, a Didática um outro, cada escola 

também pode ser compreendida como outro microcosmo social, e assim por diante. Alguns 

campos possuem maior visibilidade, prestígio e poder, enquanto outros são considerados 

menos expressivos. De qualquer forma, para o autor, as relações entre os campos são 

dinâmicas e são representadas pelas ações dos agentes (BONNEWITZ, 2003). Assim, neste 

projeto de extensão, considera-se que há a construção de um campo, ainda em processo de 

consolidação, uma vez que ele já possui uma trajetória, objetivos e sistemáticas próprias. 
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Seguindo essa perspectiva, podemos problematizar as ações dos sujeitos, no caso aqui, 

representados por todo o coletivo que participa deste projeto extensionista – licenciandos, 

professores da Educação Básica e professoras do DEPED/UEPG – a partir do conceito de 

habitus, também desenvolvido por Pierre Bourdieu. Para ele, a formação de um habitus 

engloba a conformação de certos comportamentos, gostos, preferências, atitudes, estilos, entre 

outros aspectos, que são comuns para determinado grupo, em certo espaço de tempo e de 

campo (BOURDIEU, 2002; 2004). Em relação ao referido projeto de extensão, o habitus 

desenvolvido estaria voltado para o trabalho em equipe, à articulação teoria-prática, à troca de 

experiências, vivências e olhares entre todos os envolvidos nas ações que fazem parte deste. 

Bourdieu (2004) também destaca a importância de se compreender as regras do jogo, 

de estar imerso na realidade social em que se atua, no caso aqui discutido, as escolas parceiras 

do projeto, cada uma com suas especificidades. Sobre isso, o sociólogo francês ressalta que 

durante o processo de conformação de um habitus, sempre há espaço para a criação, a 

invenção, a atualização (BOURDIEU, 2002; 2004). Ele ainda enfatiza que o desenvolvimento 

de um habitus não significa que as coisas já estão estabelecidas e são imutáveis, pois os 

agentes apresentam o potencial de modificar o que já está posto, imprimindo suas 

personalidades e toques pessoais em tudo que é realizado. (ORTIZ, 2003).  

Bourdieu (2004) destaca ainda, as vantagens de os agentes se manterem abertos para 

novas possibilidades e novas formas de compreensão sobre o que se tem contato, procurando 

romper com os parâmetros já estabelecidos. Isso vale, por exemplo, para a postura, ou o 

habitus em processo de construção pelos licenciandos juntamente com a ressignificação de 

crenças sobre a docência, a partir dos momentos em que eles se encontram nas escolas 

parceiras, acompanhando as aulas dos professores que participam do projeto. Além disso, este 

autor também valoriza o trabalho de campo como essencial para a configuração de um 

determinado habitus, aqui, no caso, o habitus de professor, com vistas ao desenvolvimento da 

Didática em prol da aprendizagem significativa dos alunos (BOURDIEU, 2004). 

Assim, a partir de todas as atividades que compõem o referido projeto, possibilita-se a 

construção, ao longo do tempo, do capital cultural de todos os partícipes. Sobre isso, Bourdieu 

(2004) explica que o capital cultural compreende todas as formas de aquisição de 

conhecimentos, tanto os apropriados por meio do sistema escolar, mas também pela 

transmissão familiar, contato com livros, obras de arte, eventos culturais, cursos, palestras, 
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entre outros ambientes e atividades. Aqui, ressaltamos a construção do capital cultural 

incorporado promovido pelo contato com as escolas parceiras, a partir das vivências em sala 

de aula com os professores da Educação Básica. O exercício reflexivo emergente nas 

narrativas e sínteses e a riqueza de discussões coletivas promovidas pelas reuniões de estudos 

do grupo e revela alguns dos “princípios de consciência em predisposições e propensões e em 

características físicas como linguagem corporal, posturas, entonações e escolhas” (MOORE, 

2018, p. 141). Assim, além de refletir sobre suas crenças, modos de ser, estar, fazer e sentir 

(habitus) também se adquire pela via extensionista um capital cultural incorporado, enquanto 

investimento pessoal sobre si mesmo e sua profissão. (BOURDIEU, 2007). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão “A dimensão didática do trabalho docente: as relações entre 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”, em atividade desde 2012, tem como campo de atuação 

a Didática e a formação de professores. Procurou-se ressaltar que, a troca de experiências 

entre Universidade e Escola, as ações desenvolvidas por este projeto de extensão podem 

colaborar para a construção de um habitus docente e para o aprimoramento do capital cultural 

entre todos os participantes, envolvendo, portanto, os licenciandos, egressos, professores da 

Educação Básica e professoras do Ensino Superior. 
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