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RESUMO

A presente pesquisa aborda a temática do retrato sociológico dos egressos do curso de Pedagogia e tem por objetivos construir o perfil 
socioeconômico e cultural dos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá e investigar suas percepções acerca da atuação 
profissional do Pedagogo. Para a realização da pesquisa foi utilizada a metodologia quantitativa, com a construção de um questionário fechado 
com dezenove perguntas que construam o perfil dos discentes e suas percepções acerca do curso. A análise dos dados é de natureza qualitativa, 
buscando, a partir dos dados e suas variáveis, construir o retrato sociológico dos alunos pesquisados. O questionário utilizado na pesquisa foi 
elaborado por este pesquisador e testado com os professores do curso de graduação em Pedagogia da Universidade Estácio de Sá campus 
Campos dos Goytacazes – RJ, em reuniões docentes. A pesquisa encontra-se em fase inicial, tendo sido iniciada em fevereiro de 2019. A primeira 
etapa da pesquisa foi realizada com os alunos do 1º, 2º e 3º períodos de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. O recorte temporal desses 
períodos acadêmicos se dá com o intuito de capturar ainda a primeira impressão dos discentes acerca da profissão de pedagogo, sem que a 
trajetória em períodos mais avançados do curso tenham, a partir das bases teóricas discutidas em sala, construído uma nova – e técnica –
percepção acerca do fazer profissional pedagógico. Durante os meses de março, abril e maio do corrente ano foram entrevistados 107 
graduandos em Pedagogia, 81 do campus Campos dos Goytacazes e 26 do campus Cabo Frio. A pesquisa levanta a hipótese de que adesão ao 
curso é uma escolha utilitarista, que os estudantes do curso de Pedagogia são alunos de classe trabalhadora, de baixo poder econômico e capital 
cultural, e que, em grande parte, escolhem o referido curso pelo relativo baixo custo de sua mensalidade, relativa alta absorção de 
empregabilidade e possibilidade de cursar Ensino Superior à noite, não precisando abrir mão da jornada de trabalho, seja na docência através de 
formação em nível médio ou outras profissões. Qual o perfil socioeconômico e cultural do graduando em Pedagogia? Quais as percepções desses 
estudantes sobre a prática profissional do Pedagogo? Essas são questões que a pesquisa visa investigar. Por se tratar de uma pesquisa que 
recentemente terminou a fase de coleta de dados, ainda não há conclusões científicas.
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