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RESUMO

A ampliação do acesso à educação superior, a multiplicação de instituições de ensino e a qualidade das mesmas, são repercussões que merecem atenção no campo

educacional. Nesta perspectiva que se insere a pesquisa em andamento, no sentido de assegurar as discussões sobre o processo de escolha do ensino superior e o interesse

pela docência.O objetivo principal da investigação é analisar em quais condições se deu o processo de escolha do curso superior voltado para a Pedagogia (FAE/UEMG) e as

perspectivas que as(os) licenciandas (os)têm sobre o ofício, considerando se, de fato, vislumbram esse destino profissional. As leituras de Bourdieu (1983, 1996, 2008) sobre a

noção de habitus e a influência do capital no processo de escolha do curso superior e, consequentemente, o interesse pela profissão docente, deram suporte para essa

discussão. Outros teóricos se tornaram referências para este trabalho, no que diz respeito aos distintos processos de socialização que interferem na escolha das

carreiras:Nogueira(2004,2012), Zago (2006), Gatti (2009,2010),Vargas(2010). Dentre os instrumentos utilizados para a coleta de dados, foi aplicado um questionário, pré-testado

e elaborado com a intenção de obter informações que possam colaborar na caracterização do perfil socioeconômico dos estudantes concluintes do curso de Pedagogia em 2016,

incluindo dados sobre idade, sexo, escolaridade dos pais, trajetórias escolares, atuação profissional. Numa primeira análise, dos 37 alunos respondentes, incluindo os turnos da

manhã e da tarde, 21 graduandos disseram que têm interesse pela profissão correspondente. Já em relação ao interesse em seguir a profissão escolhida, 20 licenciandos

afirmaram que pretendem atuar como professor da educação infantil ou séries iniciais. Salienta-se, ainda que, a escolha do curso superior está ligada diretamente com a

admiração ou gosto pela profissão docente, experiências positivas durante a trajetória escolar. 
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