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RESUMO 

 

Este trabalho investigou as estratégias desenvolvidas por famílias de diferentes classes 

sociais para a escolha de um estabelecimento de ensino para o ingresso dos filhos nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Nossa pesquisa teve como foco os pais de alunos 

do 2º ano do ensino fundamental da E. E. Aureliano Pimentel, situada no município de 

São João de-Rei. Buscamos investigar as possíveis razões que motivaram estas famílias 

a optarem por essa escola pública, tida como referência de qualidade pela comunidade 

local. A literatura ligada à sociologia da educação trouxe contribuições pertinentes aos 

estudos sobre as relações entre família e escola, e demonstrou que as famílias 

contemporâneas desempenham um papel bem mais significativo quando se trata de 

escolhas escolares para os filhos. Nesta pesquisa, conduzimos um estudo de caso. 

Nossos dados foram coletados a partir das análises das respostas de 107 questionários 

semiestruturados, que continham informações gerais dos pais, tais como endereço, 

bairro, estado civil, bem como a constituição das famílias e os dados socioeconômicos 

dos diferentes lares. Por fim, foram considerados também elementos sobre o processo 

de escolha da E. E. Aureliano Pimentel para a escolarização de seus filhos, presentes 

nos questionários. Nossas análises permitiram compreender alguns aspectos desta 

escolha pela instituição de ensino, como por exemplo: (i) as famílias apresentam 

diferentes formas de arranjos e de configurações familiares; (ii) estes pais tiveram uma 

significativa mobilização em busca de uma escola reconhecida para os filhos; (iii) os 

elementos envolvidos neste processo de escolha estão atrelados a ideias de sucesso 

escolar, social e profissional dos filhos; (iv) não parecem haver relações diretas entre as 

classes sociais de pertencimento das famílias pesquisadas com a opção dos pais pela 

E.E. Aureliano Pimentel. Em nossos dados, notamos que a escolha desta escola está 

relacionada a uma ideia disseminada e legitimada em boa parte da comunidade 

sanjoanense de que é uma instituição de qualidade para a escolarização dos filhos, 

perpassando as mais diferentes classes sociais. Nossos dados sugerem que esta 

“qualidade” foi sendo construída por meio de informações sobre os métodos de ensino, 

sua tradição e o prestígio da escola. Esta boa reputação também pode ser observada nos 

resultados do Ideb, bem como nas avaliações externas e internas.  

 

 

Palavras chave: estratégias nas escolhas escolares; concorrência por vagas; escola 

pública de excelência. 
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ABSTRACT 

 

This work investigated the strategies developed by families from different social classes 

to select a school for the children's enrollment in the initial years of Elementary School. 

Our research focused on the parents of students of the 2nd year of elementary school of 

E. E. Aureliano Pimentel, located in the municipality of São João del Rei. We sought to 

investigate the possible reasons that motivated these families to opt for this public 

school, considered as a reference of quality by the local community. The literature on 

the sociology of education has brought relevant contributions to studies on family-

school relations and has shown that contemporary families play a much more significant 

role when it comes to school choices for their children. In this research, we conducted a 

case study. Our data were collected from the analysis of the responses of 107 semi-

structured questionnaires, which contained general information about the parents, such 

as address, neighborhood, marital status, as well as the families' constitution and the 

socioeconomic data of the different households. Finally, we also considered elements on 

the process of choosing E. E. Aureliano Pimentel for the schooling of their children, 

present in the questionnaires. Our analyzes allowed us to understand some aspects of 

this choice by the educational institution, such as: (i) families present different forms of 

family arrangements and configurations; (ii) these parents had a significant mobilization 

in search of a recognized school for their children; (iii) the elements involved in this 

process of choice are linked to ideas of school success, social and professional success 

of the children; (iv) do not seem to be direct relationships between the social classes of 

the families surveyed in the parents' choice at E.E. Aureliano Pimentel. In our data, we 

note that the choice of this school is related to a widespread idea legitimized in a large 

part of the community of São João that is a quality institution for the schooling of the 

children, passing through the most different social classes. Our data suggest that this 

"quality" has been built by word of mouth advertising through information on teaching 

methods, its tradition and the prestige of the school. This good reputation can also be 

seen in IDEB's results, as well as external and internal evaluations. 

 

Keywords: strategies in school choices; competition for vacancies; public school of 

excellence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto que apresentamos tem como propósito produzir questionamentos sobre a 

escolha do estabelecimento escolar pelas famílias, de diferentes classes sociais, para 

seus filhos que ingressam no ensino fundamental. 

As famílias que participaram deste estudo escolheram a Escola Estadual 

Aureliano Pimentel do município de São João del-Rei, estado de Minas Gerais, 

localizada em um bairro bem próximo do centro da referida cidade, na qual a procura 

por vagas é extremamente concorrida, conforme podemos constatar através do cadastro 

escolar anual feito pela Superintendência Regional de Ensino. 

Neste sentido, estruturamos algumas perguntas que buscamos responder: (i) o 

que estas famílias buscavam? (ii) Por que diferentes famílias, de distintas classes sociais 

escolheram uma escola pública de ensino fundamental para matricular seus filhos? (iii) 

O que estes pais esperavam da escola que escolheram para os filhos?   

O interesse pela pesquisa surgiu em decorrência do trabalho que realizamos na 

Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei (SRE/SJDR), há trinta e três 

anos, como analista Educacional, na Diretoria Educacional (DIRE), na qual sou 

responsável pelo acompanhamento pedagógico de várias escolas. No exercício desta 

profissão, chamou-nos a atenção o fato de presenciarmos muitas famílias “disputando 

vagas” para terem direito a matricularem seus filhos na referida escola. 

A escolha de uma escola pública é um desafio enfrentado especialmente por 

algumas famílias de camadas populares que se veem cada vez mais envolvidas na difícil 

tarefa de conciliar as expectativas de sucesso escolar e, ao mesmo tempo, vislumbrar a 

possibilidade de um futuro promissor para os filhos após a escolarização. A escolha do 

estabelecimento de ensino não constituía, para muitos pais, um envolvimento direto 

(Nogueira et al, 2015), mas hoje, a percepção da importância da escolha pela família é 

evidente. A partir da década de 1980, fatores familiares ligados às condições 

socioeconômicas, afetivas, culturais, e a aquisição de certos capitais (BOURDIEU, 

1997), geraram, entre as famílias de diversas classes sociais, uma necessidade de 

participar ativamente da vida escolar dos filhos e de conseguir estabelecimentos 

escolares bem conceituados socialmente. 

 Encontrar uma escola pública de qualidade também é uma conquista social, 

onde as famílias, principalmente de classes médias e elites, procuram na escola não 

somente o ensino acadêmico e o conhecimento científico, mas também um espaço para 
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o exercício da cidadania. A cidadania aqui é entendida como o acesso aos bens 

socioculturais, materiais e escolares que são buscados pelas famílias, considerando a 

melhoria do ensino público no Brasil e a expansão das políticas públicas voltadas para a 

educação. Segundo Maria Alice Nogueira (2011, p. 954), 

[...] Vários autores chamam a atenção para o fato de que uma série de 

reformas educacionais, implementadas a partir dos anos de 1980, em 

diferentes países, ampliou a possibilidade dos pais definirem, mesmo 

no interior da rede pública, os estabelecimentos escolares que desejam 

para seus filhos. 

 

Famílias diversas, tanto das camadas populares quanto das classes médias, e a 

“nova classe trabalhadora” Jessé de Souza (2010, p. 451), passam a discutir, avaliar e 

definir o estabelecimento escolar que venha ao encontro de seus anseios educacionais e, 

posteriormente, profissionais para os filhos. Para este autor, a busca dos pais por um 

estabelecimento de ensino privado também cresceu a partir da década de 1990 e início 

dos anos 2000, acompanhado do acesso a bens de consumo (antes somente destinados a 

classes médias e elites), decorrentes da melhoria das condições econômicas e políticas 

do país. Sendo assim, a melhoria da situação econômica brasileira acaba por intervir nos 

destinos educacionais dos filhos, uma vez que as famílias têm que optar por mantê-los 

(ou não) em redes privadas ou públicas de ensino.  

Nogueira (1998) afirma que os critérios utilizados pelas famílias no ato de 

escolha do estabelecimento escolar podem ser substancialmente de naturezas 

“diferentes” quando se analisam distintas classes sociais, ou até mesmo de uma família 

a outra no interior de uma mesma condição social. Para a autora, existem estratégias 

variadas de escolhas escolares, baseadas principalmente na proximidade da residência, o 

fato de outros irmãos já terem estudado (ou ainda estudarem) na escola, as condições de 

segurança, a disciplina do estabelecimento, entre outras. O que se percebe é que os pais 

pesquisam as características internas da escola, tanto físicas quanto pedagógicas, e 

levam em consideração também aspectos externos no processo de escolha. 

Bernard Lahire (1997) ainda acrescenta que, para que haja consistência na busca 

por uma determinada escola pela família, faz-se necessário a presença objetiva de um 

capital cultural familiar, e esse só faz sentido se for colocado em condições que tornem 

possível sua “transmissão”. A apreensão do capital cultural está relacionada às práticas 

sociais vivenciadas, quer seja na família (como socialização primária), quer seja na 

escola (socialização institucional), que se manifesta no “[...] estado incorporado, 

objetivado e institucionalizado”. Bourdieu (1998, p. 74) define o estado incorporado 
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como “uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da pessoa: um 

habitus”, ou seja, a maneira do agente social ver o mundo e, nele, suas próprias ações. 

Ainda segundo Bourdieu (1998), o Estado objetivado é o capital cultural materializado 

em bens culturais. Sendo assim há uma relação estreita entre capital cultural objetivado 

e capital econômico, que em função de sua materialidade pode ser diretamente 

transmitido, ao contrário do capital cultural incorporado. Porém, “[...] o que é 

transmissível é a propriedade jurídica e não (ou não necessariamente) o que constitui a 

condição da apropriação específica” (BOURDIEU, 1998, p. 77). 

Por último, o capital cultural institucionalizado é adquirido através de 

representações, tais como os certificados escolares, os diplomas etc., os quais Bourdieu 

(1999, p. 71) conceitua como uma “certidão de competência cultural”. 

Portanto, para construir competências e habilidades culturais, é necessário que se 

estabeleça um efeito de socialização, a partir do qual a criança, por meio da família, 

apropria-se e constrói o capital cultural. 

 
[...] O “capital cultural” existe apenas no estado incorporado, pelo que 

a sua “transmissão” ou “herança” dependem diretamente dos seus 

“portadores”: da sua relação com a criança, da sua capacidade em 

encarregar-se da sua educação, da sua presença ou, ainda, da sua 

disponibilidade para transmitir à criança certas disposições culturais 

ou para acompanhá-la na constituição das suas disposições (LAHIRE, 

1995, p. 89). 

 

As famílias que participaram desta pesquisa matricularam seus filhos no 1º ano 

do ensino fundamental em 2015 e, portanto, estavam cursando o 3º ano do ensino 

fundamental no primeiro semestre do ano de 2017. 

Delimitando os sujeitos investigados, foram selecionadas todas as turmas do 2º 

ano do ensino fundamental da escola que investigamos, que frequentaram o 2º ano do 

ensino fundamental em 2016. Entendemos que as famílias já tiveram um tempo 

razoável para avaliar as condições estruturais e pedagógicas do estabelecimento escolar. 

Foram, portanto, 107 (cento e sete) alunos distribuídos nas quatro turmas de 2º ano do 

ensino fundamental, frequentando as aulas no turno da tarde, assim distribuídos: 03 

turmas com 27 alunos cada uma, e uma turma com 26 alunos. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos pelo método do estudo de caso, 

uma vez que consideramos que as singularidades do contexto de investigação (a E.E. 

Aureliano Pimentel) configuram esta instituição com um caso especial de estudo se 

comparada às demais escolas do município. Apoiados neste referencial teórico-



17 

metodológico, tivemos como objetivo compreender as diversas dinâmicas empregadas 

pelos pais na procura por uma escola pública para os seus filhos no 1º ano do ensino 

fundamental. 

Robert K. Yin (2005, p. 23) caracteriza o estudo de caso como “[...] uma 

pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto natural, 

em situações em que as fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claramente 

evidentes, utilizando múltiplas fontes de evidência”. Sendo assim, trata-se de uma 

estratégia de pesquisa que visa a contribuir para o entendimento de fenômenos sociais 

complexos, tanto individuais quanto sociais, de grupo, políticos etc. 

Nesse sentido, o emprego do estudo de caso pode ser adequado quando se deseja 

trabalhar com condições contextuais. No entanto, como o fenômeno e o contexto nem 

sempre se apresentaram de forma clara em situações reais, outras variáveis técnicas se 

fizeram necessárias para a coleta de dados e sua análise. 

Segundo Bernadete Angelina Gatti (2007, p.10), 

 
[...] Para o pesquisador, não existem dogmas, verdades reveladas e 

absolutas, vale dizer não há conhecimento absoluto. Os 

conhecimentos são sempre relativamente sintetizados sob certas 

condições ou circunstâncias dependendo das teorias, dos métodos, das 

temáticas que o pesquisador escolhe para trabalhar. Mas essas sínteses 

devem ter consistência e plausibilidade. 

 

As famílias que participaram desta pesquisa são as responsáveis pela matrícula 

de seus filhos no primeiro ano do ensino fundamental da E.E. Aureliano Pimentel, 

localizada no Bairro das Fábricas, no município de São João del-Rei, Minas Gerais. Ao 

longo de nosso trabalho na Superintendência Regional de Ensino, notamos que há, no 

início de cada ano letivo, um número muito alto de pais que buscam matricular seus 

filhos nesta escola.   

Definido o objetivo da pesquisa, inicialmente fizemos um levantamento 

bibliográfico com o intuito de identificar autores que abordaram o tema “escolha do 

estabelecimento escolar pelas famílias”. Após o levantamento bibliográfico, foi 

realizada uma revisão bibliográfica inicial que deu sustentação ao desenvolvimento 

deste texto. 

A terceira etapa da pesquisa foi a elaboração do questionário para identificação 

do universo de famílias que matricularam seus filhos na Escola Estadual Aureliano 

Pimentel. A aplicação deste instrumento de pesquisa aconteceu no mês de junho do ano 

seguinte à matrícula, ou seja, no ano de 2016. Um critério adotado na escolha das 
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famílias para participar da pesquisa foi ter matriculado os filhos no início do ano letivo 

de 2015, e com isso, ter uma maior probabilidade, em virtude do tempo recente, de 

emitir suas opiniões sobre a escolha desta instituição. Delimitar a população é preparar 

o terreno no qual o trabalho de campo será realizado; nesse sentido, foram identificadas 

107 famílias. 

A quarta etapa consistiu na distribuição de 107 questionários às famílias 

(ANEXO A), que tinham, na época, os filhos cursando o 2º ano do ensino fundamental. 

O questionário foi estruturado com 17 questões objetivas, divididas em três categorias, a 

saber: 

1ª - informações gerais dos pais, tais como nome, endereço, data de nascimento, estado 

civil, local de residência, profissão dos pais e raça da criança; 

2ª - constituição e dados socioeconômicos da família; 

3ª - processo de escolha da escola para matrícula dos filhos. 

 

 Também constam no questionário duas questões abertas, a fim de indagar as 

famílias sobre o que esperavam da escola em que estudam seus filhos, e o porquê de 

terem escolhido esta escola especificamente. Ainda sobre o questionário, é relevante 

destacar que as questões foram minuciosamente elaboradas, de modo a evitar “efeitos 

nas respostas”, como apontado por Solange Simões e Maria Aparecida Machado Pereira 

(2007). Isso acontece quando o modo como a pergunta é apresentada, seu formato, a 

sequência com que aparece e outros artifícios acabam por induzir certas respostas. 

 Após a entrega do questionário, os alunos foram orientados a solicitar aos seus 

pais ou responsáveis que o respondessem em um prazo de cinco dias e os devolvessem à 

professora da classe. 

 A tabela a seguir mostra o número de questionários enviados e devolvidos por 

sala: 

Tabela 1 - A dinâmica dos questionários 
Turma Questionários 

entregues N / % 

Questionários 

devolvidos N / % 

Questionários 

respondidos N / % 

2º ano TA 27 

 

17 

 

14 

 

2º ano TD 27 

 

21 

 

18 

 

2º ano TE 27 

 

22 

 

16 

 

2º ano TR 26 

 

19 

 

13 

 

Total 107 

100% 

79 

73,8 % 

61 

57 % 

Fonte: cálculo com base na população total de 107 famílias.  
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Vencido o prazo estipulado para a entrega dos questionários, os mesmos foram 

devolvidos à regente de turma e recolhidos pela pesquisadora, que baseada nas 

respostas, agrupou-os, categorizou-os e indexou-os em um banco de dados do Microsoft 

Access, que permitiu otimizar o entrecruzamento e a posterior análise dos dados da 

presente pesquisa. Este software possibilita certo controle e manipulação de dados do 

questionário, uma vez que possui diversos filtros de análises (como ordenação 

numérica, alfabética, quantitativo de respostas dadas, entre outros).  

 Para tal operacionalização, foi considerado um universo de 61 questionários 

válidos. Quanto aos demais questionários, alguns não foram devolvidos ou foram 

devolvidos sem respostas, e outros foram descartados por não apresentarem dados e 

respostas consistentes para a análise (vide Tabela 1). 

Após a indexação das respostas no referido programa, partimos para a análise de 

dados que será apresentada no Capítulo 3 desta pesquisa.  

A utilização do questionário proporcionou-nos a compreensão do mundo dos 

investigados, suas expectativas em relação à escolha do estabelecimento escolar para os 

filhos, contribuindo muito para a interpretação dos contextos que pretendemos 

investigar. 

Dessa forma, organizamos este texto em três capítulos. O primeiro intitulado 

Configurações familiares na contemporaneidade e suas relações com a escolha da 

escola, e traz uma reflexão sobre os diversos arranjos familiares e a relação família-

escola. Apesar de cada universo não se constituir de forma homogênea, estabelecem-se 

relações de convivência, normas e direitos, bem como são tomadas decisões de ordem 

privada e pública. Família e escola são instituições distintas, mas ao mesmo tempo 

interrelacionais, hierárquicas e seletivas, sendo que nelas, tal como destaca Bourdieu 

(1987), há a “reprodução cultural e social”, ocasionando desigualdades, estratificação 

social e escolar. 

No segundo capítulo, discutimos as condições de escolha do estabelecimento 

escolar pelas famílias, com o título A dinâmica das famílias na escolha da escola dos 

filhos. Nele, levantamos aspectos relacionados às estratégias utilizadas por pais, de 

diversas classes sociais, quando se deparam com o momento da escolha do 

estabelecimento (público ou privado), para os filhos. 

No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia utilizada na pesquisa, e a 

caracterização da E.E. Aureliano Pimentel, bem como as análises das respostas das 

famílias ao questionário, obedecendo-se às três categorias a saber: 
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1ª) Informações gerais; 

2ª) Dados sócioeconômicos; 

3ª) Processo de escolha da escola. 
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CAPÍTULO I 

 

1. CONFIGURAÇÕES FAMILIARES NA CONTEMPORANEIDADE E SUAS 

RELAÇÕES COM A ESCOLHA DA ESCOLA 

 

 

As composições familiares sempre foram variadas em suas estruturas, mas temos 

observado um número significativo de modificações na configuração das familiares ao 

longo dos tempos. Há um discreto declínio das famílias nucleares – compostas por pai, 

mãe e filhos – e um aumento de arranjos distintos de famílias, com as mais variadas 

configurações. Neste século XXI, deparamo-nos com uma constituição bem diferente de 

construções domésticas, tal como afirma Susie Helena Araújo Ferreira e Sylvia 

Domingos Barrera (2010, p. 464): 

 
[...] Assim, ao longo do tempo, a instituição familiar tem se 

modificado, assumindo novas configurações, sendo que, atualmente, 

podemos observar diferentes modelos de família coexistindo na 

sociedade contemporânea: nuclear-tradicional, recasadas, 

monoparentais, homossexuais, etc. Entretanto, o modelo nuclear-

tradicional ainda está muito presente no ideário da sociedade como um 

todo, fazendo com que novas formas de organização familiar que se 

afastam do mesmo sejam consideradas muitas vezes como exemplos 

de “desorganização” ou “desestruturação” familiar, passíveis de 

influenciar negativamente o desenvolvimento moral e escolar de seus 

membros, preconceito esse que é mais presente nas formas de 

organização familiar das camadas populares. 

 

Muitos fatores contribuíram para a reestruturação das famílias, tais como 

mudança em seu tamanho (diminuição radical da prole); busca de trabalho por parte das 

mães que necessitavam complementar a renda econômica familiar; aumento do número 

de famílias somente compostas por mães (pais separados, pais que não assumem os 

filhos); retorno de muitas mães (com vários filhos) para a casa de suas mães por falta de 

condições financeiras para o sustento da família; entre outros.  

Associado a estes fatores, vemos o emergir de famílias homoafetivas, compostas 

por parceiros do mesmo sexo, que adotam crianças ou já as possuíam quando 

constituíram seu novo lar. Há ainda novos arranjos com famílias que se recompõem, 

formando outras estruturas domésticas, levando seus filhos para esta nova relação, bem 

como encontrando outros filhos por lá. 

O que se observa é que as famílias passaram a se organizar de modos distintos, 

por razões e sentimentos múltiplos, o que interferiu significativamente em seu “habitus” 
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(Bourdieu, 1990), repercutindo tanto positiva quanto negativamente na vida das crianças 

e em sua realidade cultural e social  

Para este autor, o indivíduo é entendido como um agente ativo e criativo, mas 

que também sofre a determinação de estruturas sociais, sendo parte delas. A 

objetividade da sociedade e a subjetividade do indivíduo (relação entre sujeito e 

sociedade) constituem seu habitus. Esse conceito se configura por meio do acúmulo de 

disposições adquiridas pelo indivíduo durante a vida, e com elas produz práticas 

individuais e coletivas. Logo, “[...] o processo de construção dos habitus individuais 

passa a ser mediado pela coexistência de distintas instâncias produtoras de valores 

culturais e referências identitárias” (SETTON, 2002, p. 60). Setton (2002, p. 60) ainda 

complementa: 

 
[...] Proponho considerar a família, a escola e a mídia no mundo 

contemporâneo como instâncias socializadoras que coexistem numa 

intensa relação de interdependência. Ou seja, instâncias que 

configuram hoje uma forma permanente e dinâmica de relação. 

 

Nesse sentido, a família, juntamente com outras instâncias sociais, tem um papel 

fundamental na transmissão do capital cultural aos indivíduos, inserindo-os nos espaços 

sociais, culturais e econômicos. (BOURDIEU, 1990). 

Willian Corsaro (2011, p. 256) atribui três tipos de mudanças na estrutura da 

família que afetaram negativamente as crianças. São elas: 

 

1)  Aumento do número de famílias nas quais ambos os pais trabalham; 

2)  Crescimento drástico do número de divórcios; 

3)  Crescente número de famílias monoparentais. 

 

 Com o aumento de famílias monoparentais, houve uma procura cada vez maior 

por parte de mães que precisaram buscar no mercado de trabalho condições de 

subsistência. Andy Fields (2003) afirma que 70% das mulheres norte americanas que 

tinham filhos em idade escolar, no ano 2000, precisaram deixá-los aos cuidados de 

sujeitos não parentais. O ápice dos divórcios aconteceu, nos EUA, por volta dos anos 

1980, tendo como principais fatores o ingresso da mulher no mercado de trabalho, o 

desgaste familiar, as pressões econômicas, entre outros. 

No Brasil, entretanto, a história das famílias de camadas populares evidencia que 

raramente as mães conseguem se dedicar inteiramente aos cuidados para com seus 
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filhos, uma vez que têm que sair para trabalhar. “No início do século XX, 42% das 

mulheres pobres já trabalhavam, sendo seus filhos cuidados por avós ou outras pessoas” 

(FONSECA, 1989, p. 71). Atualmente, nas famílias pobres, a tarefa materna de 

cuidadora ainda é dividida entre membros da rede familiar mais ampla ou com vizinhos 

da comunidade (SARTI, 1995). Porém, muitas vezes, é o filho mais velho quem toma 

conta dos irmãos menores (AMAZONAS et al., 2003).  

Para muitas famílias de classe média, a mudança dos filhos de uma escola 

particular para uma escola pública pode significar a oferta de um ensino mais 

empobrecido e menos valorizado para o ingresso em universidades e em profissões 

qualificadas. Estigmatizam-se as escolas públicas enfatizando que são desorganizadas e 

oferecem perigo aos filhos, já que nelas estudam alunos oriundos de camadas populares 

ligados à violência, drogas, armas, indisciplina, e outros problemas sociais advindos do 

contexto escolar atual. Nogueira (2013, p.119) relata a visão negativa dos pais em 

relação às escolas públicas: “[...] os depoimentos revelam um enorme consenso: o 

primeiro e maior problema da escola pública, aos olhos destes pais, é que ela não 

oferece garantias mínimas de segurança aos alunos”. 

Escolher um estabelecimento de ensino compatível com o nível socioeconômico, 

que fique próximo do domicílio, que se destaque nos resultados das avaliações externas, 

e que tenha uma trajetória social de sucesso escolar, talvez sejam alguns dos 

motivadores para que famílias de diversos níveis sociais e configurações busquem uma 

escola pública para os filhos iniciarem sua trajetória escolar. O capítulo III desta 

pesquisa abordará as estratégias e motivos da escolha da E.E. Aureliano Pimentel pelas 

famílias. 

 

1.1 Família e escola: conflitos, tensões e relações 

 

O interesse dos pesquisadores pela questão família e escola cresceu mais a partir 

da década de 1970, quando as pesquisas começaram a atribuir um caráter científico a 

esta relação (DURHAM, 1980). Diversos campos do conhecimento, tais como 

Psicologia, Antropologia, História e Psicanálise, passaram a pesquisar a temática 

família-escola e suas relações amistosas e conflituosas (estabelecidas entre o espaço 

doméstico e o escolar). Dentro do campo da Sociologia da Educação, os estudos de 

Pierre Bourdieu têm um destaque especial, na ampliação e no refinamento das bases 
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teóricas, e na compreensão e na interpretação de fenômenos ocorridos nas instâncias 

familiar e escolar. 

Família e escola não se constituem como universos homogêneos, uma vez que se 

distinguem entre si com relação às suas estruturas, regras, configurações etc. Ao mesmo 

tempo, família e escola estabelecem congruências sociais, que segundo Göran Therborn 

(2006, p.12), “[...] definem direitos e obrigações dos membros e limites entre eles e os 

não membros”. 

Maria Alice Nogueira, Geraldo Romanelli e Nadir Zago (2013), no livro 

intitulado “Família & escola: novas perspectivas de análise” trazem, por meio da 

coletânea de vários artigos, reflexões sobre o interior das famílias, suas singularidades, 

suas dinâmicas, e as interferências sociais e de classes que ajudam a explicar o 

emaranhado de nexos e tensões incorporados às instâncias familiar e escolar, bem como 

as desigualdades advindas destas relações. 

A família possui características peculiares e comuns às diversas configurações 

onde se estabelecem relações afetivas, protetivas (que pressupõem cuidados com 

alimentação, vestuário, saúde), mas também orientações de valores, socialização e 

inserção dos filhos no ambiente escolar. Assim como os arranjos familiares, as escolas 

possuem características comuns e gerais, estruturando-se em um ambiente supostamente 

organizado em suas estruturas físicas, espaciais, hierárquicas e de poder, tanto de 

gestores quando de professores e especialistas, que são claramente observados em seu 

interior. Nesses ambientes, as trocas sociais entre os alunos, professores e a comunidade 

escolar acontecem amplamente, de forma comum e espontânea. Como afirma Romanelli 

(2013, p. 35), “[...] essas formas de sociabilidade, próximas, solidárias e também tensas 

e competitivas entre pares ora podem contribuir positivamente para o sucesso de 

percursos escolares, ora atuam de modo negativo”.  

As relações família-escola são conturbadas (atitudes relacionadas a 

comportamentos diversos, relações interpessoais, de ordem escolar e familiar), e 

demonstram que, apesar de existir uma correlação entre elas, com formas de 

sociabilidade intensa, há divergências de normas, afetividade e modos distintos de 

arranjos. Se a instituição familiar se configura não somente como unidade de 

reprodução biológica (conceito genérico), mas também como responsável pela 

apresentação social de seus entes, deparamos-nos com a escola, uma das primeiras 

esferas sociais externas à família e que se torna uma das primeiras instituições sociais 

que a criança frequentará. Assim, em meio a estas transformações, a família busca 
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encontrar, no estabelecimento educacional de seu filho, oportunidades de acesso e um 

percurso escolar que garanta qualidade na oferta de conhecimentos, vislumbrando tanto 

a continuidade de seu estudo até a universidade quanto à preparação para o mundo do 

trabalho. Segundo Dessen (2007, p. 22): 

A integração entre escola e família tem despertado, recentemente, o  

interesse dos pesquisadores (Davies, Marques & Silva, 1997; 

Marques, 2002; Oliveira & cols., 2002), principalmente no que se 

refere às implicações deste envolvimento para o desenvolvimento 

social e cognitivo e o sucesso escolar do aluno. 

  

Escola e família, então, estabelecem-se como instituições distintas (LAKATOS 

apud MARCONI, 1990), mas, ao mesmo tempo, entrelaçadas em sistemas complexos, 

hierarquizados e seletivos se considerarmos as classes sociais, as categorias das escolas 

(em se tratando de redes públicas ou particulares), e na própria matrícula do aluno em 

escolas próximas de seu domicílio (critério de zoneamento). 

 Existe uma diferença entre a educação veiculada no espaço escolar e a educação 

que ocorre fora dele, especialmente na família. Para Raquel Souza Lobo Guzzo (1990), 

etimologicamente, a palavra educar significa desenvolver capacidades morais, 

intelectuais e físicas, atribuições que a priori são de responsabilidade da família. Ana 

Mercês Bahia Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Trassi Teixeira (1990, p. 238), 

por sua vez, colocam a função da família como necessariamente garantir uma educação, 

para que os filhos “[...] tenham uma moral e valores compatíveis com a cultura em que 

vivem”. A responsabilidade da educação, tradicionalmente denominada primária, ou 

seja, aquela ligada à determinação de papéis sociais, normas e comportamentos, cabe 

inicialmente à família, fazendo com que os filhos usufruam e compartilhem de padrões 

sociais estabelecidos por determinada sociedade. “Um dos seus papéis principais é a 

socialização da criança, isto é, sua inclusão no mundo cultural mediante o ensino da 

língua materna, dos símbolos e regras de convivência em grupo, englobando a educação 

geral e parte da formal, em colaboração com a escola” (POLONIA & DESSEN, 2005, 

p.304). Escola, por sua vez, conforme aponta Demerval Saviani (2005), tem relação 

com a ciência e não com o senso comum, possibilitando e garantindo ao aluno o acesso 

ao saber culturalmente sistematizado por áreas de conhecimento.  

Família e escola, apesar de suas especificidades, possuem convergências e 

objetivos comuns. Ambas as entidades compartilham o objetivo de preparar as crianças 

e os jovens para o convívio social e para a inserção no mundo do trabalho, bem como de 

estimular a continuidade dos estudos, levando os jovens a uma atitude e um olhar crítico 
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perante as situações que se apresentam. Como afirma Paulo Freire (1980, p. 34), uma 

“Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de 

que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que está 

pedagogia se fará e refará”. Ambas atuam como agentes socializadores e possuem a 

tarefa de educar para a vida e a cidadania. A escola fornece aos alunos o saber 

historicamente construído, legitimando uma ordem social e cultural, ao passo que, à 

família, cabem as tarefas de socializar os filhos e transmitir-lhes a herança cultural, as 

atitudes, os valores e as crenças.  

A criança adquire visibilidade (CORSARO, 2011), e além das relações de ordem 

familiar, estabelece vínculos com a instituição escolar, interagindo com ela e com outros 

setores sociais. As mudanças no interior das famílias, e também as transformações no 

sistema de ensino, têm propiciado esta proximidade, considerando que a escola interfere 

em territórios familiares e vice-versa. A importância de se conhecer o mundo infantil, 

suas relações familiares e suas culturas, correlacionando este conhecimento ao da 

escola, é preocupação de Romanelli (2013, p. 44): 

 

[…] a necessidade de diálogo entre crianças e escolas, investindo-se 

na formação de educadores atentos para a pluralidade de situações 

escolares e voltados a estudar a infância em sua diversidade para 

reorientar políticas públicas e construir uma proposta fundada não na 

oposição entre onipotência escolar e incompetência dos alunos, 

destacando que a educação é mais do que a escola, não se podendo 

ignorar o contexto social em que essa se situa.  

 

Desse modo, pesquisas (LAREAU, 1987; LAHIRE, 1997; NOGUEIRA; 

ROMANELLI & ZAGO, 2000; THIN, 2006; VIANA, 2007) apontam uma influência 

positiva no desempenho escolar daqueles filhos cujos pais são participativos e atuantes 

nos processos decisórios das escolas. O envolvimento dos pais na escolha de uma escola 

que proporcione a seus filhos uma melhor atuação social e educacional, e 

consequentemente sucesso no mundo do trabalho, torna-se uma necessidade para 

atender a um dos anseios da contemporaneidade. 

Portanto, um questionamento emerge desta discussão e instiga a seguinte 

pergunta: diferentes classes sociais resultam em diferentes percursos escolares?  

Écio Antônio Portes e Ricardo Alexandre da Cruz (2003) descrevem, em sua 

pesquisa, o caminho escolar percorrido por um negro que se tornou professor da 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Os autores apresentam 
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as dificuldades e os preconceitos escolares pelos quais “Rubino”, o sujeito da pesquisa, 

passou:  

[...] A possibilidade e a impossibilidade de se cursar uma trajetória de 

longo curso (como por exemplo, a chegada ou não ao ensino superior) 

se apoiam e se consubstanciam em um conjunto de estratégias (que 

podem ser de classe, familiares, pessoais etc., não necessariamente 

conscientes, mas ajustadas a determinados objetivos) que dão 

sustentação a essa aventura (PORTES & CRUZ, 2003, p. 156). 

 

A séria questão da estratificação social se manifesta também em ambientes 

escolares que, em níveis mais avançados de ensino (como no ensino médio e no 

superior, por exemplo), direcionam alunos pobres para carreiras com menores salários e 

funções mais simples e com menor status profissional. De acordo com Carla Alexandra 

da Silva Fernandes (2011, p.13),  

 

[...] são, também, as famílias provenientes das classes sociais mais 

favorecidas que detêm os recursos necessários para procederem a bons 

investimentos e a realizarem boas escolhas, quer seja pela maior 

facilidade financeira de realizar esse investimento, quer seja pelo 

conhecimento e experiência escolar acumulados e sustentados por 

uma rede de relacionamentos sociais que lhes permite esse contato 

mais próximo com o sistema educacional.  

 

É relevante considerar a associação entre a origem social dos sujeitos e a 

educação, uma vez que o acesso à educação formal (escolar e universitária) é distribuído 

de forma desigual para pobres e não pobres, constituindo grupos socialmente 

discriminados. 

O sociólogo Pierre Bourdieu (1987) traz a discussão da “reprodução” para o 

campo da educação, e estabelece a relação entre a reprodução cultural e a reprodução 

social. Para o autor, a reprodução cultural se constitui enquanto processo social, no qual 

as culturas são reproduzidas pelas gerações, utilizando-se, por exemplo, as escolas e 

outras instituições na transmissão de ideias culturais das classes dominantes. Já a 

reprodução cultural envolve sociedades e culturas (com suas características estruturais), 

que são reproduzidas, ocasionando certo volume de mudanças. 

            Já no ano de 2008, as pesquisas de Nogueira (baseadas em Bourdieu), se voltam 

à compreensão da herança cultural familiar e de suas consequências para a trajetória 

escolar de seus membros. Como o capital cultural pressupõe apreensão de significados, 

esse encontra, nas primeiras relações familiares, terreno fértil para formações de 

esquemas sociais que, posteriormente, também servirão para a apropriação da cultura 
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escolar. Logo, as relações familiares constituem-se em esferas de produção e 

reprodução das desigualdades, passando a fazer parte da subjetividade de seus entes de 

forma “incorporada” (NOGUEIRA, 2002). O sistema escolar, por sua vez, distingue 

aqueles menos providos deste capital, reproduzindo as diferenças já evidenciadas e 

aumentando os obstáculos para alunos das camadas populares.  

Portanto, para Bourdieu (1987), a reprodução das desigualdades pela escola é 

recorrente, uma vez que as diferenças entre as classes tendem a se manter, mesmo com 

a expansão da oferta de escolarização a indivíduos de camadas populares. Romper com 

esta circularidade de reprodução se torna um desafio para as escolas, nos dias atuais, 

principalmente no que tange a assumir um papel social diferente. 

Assim, estruturas familiares, disposições dos filhos para o estudo, capitais 

(social e cultural), aspectos socioculturais associados a recursos materiais (acessíveis ou 

não), permitem compreender as desigualdades escolares e a delicada relação entre 

família e escola, e também inferir sobre trajetórias escolares ascendentes. 

No capítulo que se segue, abordaremos as estratégias utilizadas pelas famílias de 

diversas classes sociais quando precisam escolher uma escola pública na qual seus 

filhos possam estudar no 1º ano do ensino fundamental. Discutiremos, também, a 

disputa por uma vaga na Escola Estadual Aureliano Pimentel da cidade de São João del-

Rei entre as famílias. 
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CAPITULO 2 

 

2.  A DINÂMICA DAS FAMÍLIAS NA ESCOLHA DA ESCOLA DOS FILHOS 

 

No capítulo anterior, refletimos sobre a relação família-escola, ligada ou não às 

diversas classes sociais, bem como sobre as inter-relações entre os segmentos familiar e 

escolar, que apesar de distintos, podem convergir em vários pontos, constituindo-se 

como parceiros no processo de escolarização dos filhos. Neste capítulo, nosso olhar se 

debruça em pesquisas que elucidam como as famílias de diversas classes sociais 

decidem pela escola na qual seus filhos estudarão. 

 Dentre as relações entre diferentes classes socais e a escolha do estabelecimento 

escolar, chama-nos a atenção o fato de que, a partir dos anos 1980 (BALLION, 1982), 

os pais de classes médias e também de camadas populares, expandiram as 

possibilidades de opção por uma melhor escola para os filhos. Eles foram estimulados 

principalmente pela concorrência de mercado e pelo acesso aos resultados acadêmicos 

de diferentes espaços educativos, públicos e privados. No entanto, esta decisão 

crescente da família em busca de uma escola que atenda às necessidades escolares de 

sua prole não é somente um estímulo do Estado, ou de empresas privadas, mas uma 

vontade dos próprios pais, que cada vez mais têm acompanhado as transformações nas 

estruturas das escolas e também das famílias, intensificando o investimento na 

escolarização dos filhos. 

 Sobre este assunto, Cristina Gomes da Silva (1999, p. 71) considera que 

  

[...] os pais, dependendo da sua condição de origem, veem a escola 

como o veículo promotor da mobilização e/ou permanência sociais. 

Assim, para as famílias desfavorecidas, os diplomas escolares que a 

escola proporciona são a garantia de futuras posições sociais 

privilegiadas e de melhores condições de vida, enquanto para as 

famílias de classes favorecidas, os diplomas asseguram os privilégios 

já alcançados, querendo estas permanecer em posição de vantagem em 

relação às outras famílias, como símbolo de distinção social. 

 

Todo este movimento fez com que houvesse um aumento nas pesquisas sobre a 

escolha da escola pelas famílias e, consequentemente, uma enorme contribuição para a 

área da Sociologia da Educação. 

Segundo Nogueira (2005), as condições para a escolha variam de um meio social 

a outro. Escolas privadas, com prestígio consolidado, são privilégios de poucos 
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segmentos sociais. No entanto, até mesmo a escolha de estabelecimentos públicos 

implica gastos com transportes diários (quando a escola é mais distante), o que acaba 

por determinar a preferência das famílias menos abastadas por escolas próximas ao 

domicílio.  

Sendo assim, apresentamos, a seguir, com base na literatura da área, alguns dos 

fatores e estratégias adotadas por pais e familiares, de classes sociais distintas, na hora 

de optarem por estabelecimentos públicos ou privados para o percurso escolar dos 

filhos, na tentativa de garantir-lhes um futuro promissor. 

 

2.1 Lutas concorrenciais por vagas nas escolas pública e privada: desigualdades de 

ofertas 

 

A democratização da escola pública no Brasil admite a escolarização como um 

direito de todos. Pensando neste princípio, a expansão de vagas, com a oferta de uma 

educação de qualidade e gratuita, tornam-se essenciais e devem ser estruturadas pelo 

poder público e implementadas pelas políticas públicas educacionais brasileiras.  

Entretanto, para os pais, matricular os filhos em uma escola pública significa 

participar de processos de seleção e exclusão social. Fazer escolhas por 

estabelecimentos de ensino, nesse sentido, constitui um desafio a ser enfrentado. São 

consideradas questões ligadas a uma escolarização exitosa dos filhos, ao mesmo tempo 

em que é preciso que a instituição esteja em conformidade com questões econômicas 

das famílias. 

Segundo Maria Teresa Esteban (2007, p.11), “[...] a escola apresenta-se com sua 

ambivalência, posto que, mesmo quando oferece as mesmas oportunidades a todos, 

exclui”. Vista enquanto espaço de diversidade, rica em oportunidades de crescimento 

humano e social, a escola, muitas vezes, desconsidera esses valores e acaba por 

privilegiar determinados alunos (com melhores desempenhos escolares ou de classes 

sociais mais favorecidas), o que, consequentemente, interferirá nos critérios de escolha 

da escola por alguns pais.  A mesma autora, ao se referir à escola, admite que 

 

[...] suas práticas cotidianas estão constituídas por relações ancoradas 

no discurso da igualdade de procedimentos e na ocultação da 

desigualdade de direitos, de modo que, ao colocar o foco na busca da 

igualdade, a identifica com a homogeneidade, produzindo 

invisibilidade sobre a tensão igualdade/diferença que caracteriza a 

dinâmica escolar (ESTEBAN, 2007, p. 11). 
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A escola é construída por meio de práticas sociais diversificadas, repletas de 

dinâmicas (afetivas, econômicas, materiais etc.), que se alicerçaram em uma luta da 

classe trabalhadora. Segundo Carlos Roberto Jamil Cury (2002, p. 245), em pesquisa 

intitulada Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença, “[...] todo o 

avanço da educação escolar além do ensino primário foi fruto de lutas conduzidas por 

uma concepção democrática da sociedade em que se postula ou a igualdade de 

oportunidades ou mesmo a igualdade de condições sociais”. 

  Para Esteban (2007, p. 12), 

 
[...] A escola está constituída por desejos opostos por ser lócus de 

produção e legitimação de conhecimentos, valores e práticas sociais; 

espaço tramado com os sujeitos e processos que ali se entrecruzam, se 

interpelam, se interpretam, enfim, dialogam e se confrontam nos 

espaços liminares de suas várias fronteiras. 

 

A busca de diferentes famílias por escolas para os filhos se intensificou a partir 

da década de 1980, em países como Austrália, Estados Unidos, Chile, Nova Zelândia, 

entre outros. Nesses lugares, foi adotada a concorrência e o papel do mercado.  

 
[...] os pais foram estimulados a comparar e a escolher a escola 

pública que consideravam melhor para os seus filhos, servindo-se para 

isto, entre outras coisas, de informações padronizadas, geradas pelos 

órgãos públicos, concernentes ao modo de organização e aos 

resultados acadêmicos dos diferentes estabelecimentos de ensino 

(NOGUEIRA, 2011, p. 954). 

 

Apesar de as oportunidades de escolarização serem distribuídas por meio do 

poder público (controlador e mantenedor das atividades escolares), é preciso considerar 

que a flexibilização das escolhas paternas de uma escola para os filhos não se deve 

somente a ações do Estado (que desobrigaram a matrícula de alunos próximos ao 

domicílio), mas também por uma motivação econômica, geográfica, e até mesmo no 

sentido de optarem por estabelecimentos que ofereçam uma perspectiva de sucesso no 

mundo do trabalho.  

As escolas, por suas vezes, também tiveram que disputar matrículas de alunos 

com outras escolas, estabelecendo uma espécie de competição por vagas, que trariam 

aumento no envio de recursos financeiros para a instituição e melhoria na remuneração 

de professores e gestores (NOGUEIRA, 2011, p. 954). 

Então, como se dá este processo de escolha? Existe algum tipo de regulação?
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Marluce Souza de Andrade (2015), em sua pesquisa, utilizou um questionário 

para 160 pais de alunos do 6º ano do ensino fundamental (100 de escolas públicas 

estaduais e 60 de escolas particulares), e entrevistou 8 famílias de cada rede (pública e 

privada) da cidade de Duque de Caxias - RJ. Em sua investigação sobre o processo de 

escolha do estabelecimento de ensino pelas famílias, a pesquisadora levou em conta os 

motivos, as expectativas em relação às etapas de escolarização dos filhos, e as 

concepções apresentadas por eles sobre o ensino ministrado na escola escolhida. Nos 

depoimentos dos entrevistados, foram identificados três tipos de motivadores para as 

escolhas dos pais: 

[...] escolhas de ordem pragmática (proximidade, estrutura física da 

escola e custo das mensalidades), escolhas voltadas para melhoria de 

vida e ascensão social (qualidade e prestígio da escola, longevidade 

escolar e qualificação para o trabalho) e escolhas voltadas para a 

transmissão de valores morais e éticos (respeito ao próximo, 

submissão às regras, e cordialidade) (ANDRADE, 2015, p. 03). 

 

Com relação às escolhas de ordem pragmática, Andrade (2015) verificou, em 

suas entrevistas, que condições financeiras desfavoráveis para a compra de materiais, o 

pagamento de mensalidades e o transporte escolar eram os maiores empecilhos nas 

escolhas, bem como a falta de tempo para acompanhar os filhos em escolas distantes de 

sua residência.  

O segundo quesito exposto por Andrade (2005, p. 07) diz respeito às “escolhas 

direcionadas para a melhoria das condições de vida e a mobilidade social”, as quais, sob 

o ponto de vista da autora, representam as principais razões para que pais escolham 

escolas públicas ou privadas. Esta “melhoria”, para muitos pais, está relacionada ao 

sucesso, à prosperidade e à aquisição de bens materiais (YACCOUB, 2011). A 

conquista de um emprego (NERI, 2010) e a longevidade escolar (VIANA, 2000) 

também foram citados como fatores de melhoria de condições de vida, assim como a 

oferta de um ensino diferenciado proporcionado por escolas com “reputação” 

socialmente legitimada, tornando-se um atrativo para pais que esperam que os filhos 

tenham maiores possibilidades de êxito escolar (COSTA, 2011). 

Para Andrade: 

 
[...] O prestígio da instituição escolar entre vizinhos, amigos e 

familiares é uma das motivações para escolha da escola pública, a 

longa trajetória da instituição e história de egressos bem sucedidos, 

atraem pais pelo sentimento de confiança na unidade escolar 

(ANDRADE, 2015, p. 08). 
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O capital social, definido por Bourdieu (1980, p.146) como “[...] um conjunto de 

recursos atuais ou potenciais que estão vinculados a um grupo por sua vez constituído 

por um conjunto de agentes que, não só são dotados de propriedades comuns, mas 

também são unidos por relações permanentes e úteis”, torna-se um suporte para as 

famílias que têm poucas informações sobre a escola e se apoiam em depoimentos de 

vizinhos e da própria comunidade para eleger uma instituição de prestígio e boa 

reputação. “Essa reputação se constrói fundamentalmente pelo perfil do alunado 

atendido” (COSTA, 2011, p. 254).  

Outro fator que acirra a concorrência entre as escolas é o fato de que algumas 

delas apresentam um contingente de alunos com histórico de longevidade escolar, ou 

seja, que permanecem no sistema escolar por longo período de tempo, o que acaba por 

atrair pais que desejam que os filhos cheguem ao nível superior de ensino.  

O terceiro e último fator elencado por Andrade (2005, p. 13) se refere à “[...] 

escolha para a transmissão de valores morais e éticos”. A escola muitas vezes se vê 

frente a um grande desafio de assumir as atribuições, que são próprias das famílias, 

como as que se referem à construção de concepções éticas, morais e religiosas
1
.  

Souza (2010, p. 326) ressalta a importância da religiosidade na formação social 

do indivíduo: “[...] a religião funciona como motivação, como forma de levar adiante a 

vida, apesar dos sucessivos reveses, como mecanismo regulador das relações 

interpessoais”.  

Famílias que valorizam mais as questões religiosas privilegiam, em suas 

escolhas, escolas confessionais (privadas), uma vez que acreditam que as mesmas 

possam suprir as carências religiosas de seus filhos. “Valores religiosos ou pedagógicos, 

aspiração ao êxito escolar e social, desejo de seletividade nos relacionamentos sociais, 

entre outros fatores, incidem fortemente sobre a escolha” (NOGUEIRA, 1998, p. 49). 

Seguindo por esta mesma linha de pesquisa, com relação à disputa de familiares 

por escolas para os filhos, chama-nos a atenção os estudos de Agnès van Zanten (2005, 

p. 566), que aponta em suas pesquisas “[...] uma concorrência regulada direta ou 

indiretamente pelas regras formais e pela atividade das administrações educacionais, 

razão pela qual não utilizamos a expressão “mercado educacional”, mas sim “quase 

mercado”“. Essa concorrência entre escolas (tanto privadas quanto públicas) está 

                                                           
1
 Apesar de o Brasil ser oficialmente um Estado laico, pois a Constituição Brasileira e outras legislações 

preveem a liberdade de crença religiosa, proteção e respeito às manifestações religiosas, muitos pais 

acreditam que a escola também pode reforçar valores e princípios que vem ao encontro de seus anseios. 
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relacionada à certa autonomia interna dos estabelecimentos, à livre escolha dos pais e à 

aquisição, por parte deles, de estratégias para essa escolha. Diversas razões 

impulsionam a concorrência entre escolas, como por exemplo: 

 
[...] a melhoria da produtividade interna, [...] manter a atividade 

cotidiana da organização e as condições de trabalho dos profissionais 

[...] manter a posição do estabelecimento no “quase mercado” 

(GEWIRTZ, BALL & BOWE, 1995 apud VAN ZANTEN, 2001, p. 

568).  

 

Outro fator seria a “qualidade suposta do alunado” (GEWIRTZ, BALL & 

BOWE, 1995 apud VAN ZANTEN, 2001, p. 568), que pode não ser a real, mas que 

influencia na reputação da escola e, consequentemente, interfere nas escolhas paternas. 

Como colocado por Nogueira (2013), as escolhas escolares se baseiam também em 

informações quanto às garantias mínimas de segurança dos filhos, o medo do 

envolvimento deles em consumo ou tráfico de drogas, indisciplina, entre outras. 

Diante da livre escolha de escolas pelos pais, van Zanten (2005, p. 569) 

classifica dois tipos de concorrências, que podem ser de primeira e de segunda ordem. 

Como primeira ordem, esta autora coloca uma “[...] diminuição da demanda de 

educação, devido seja a fatores demográficos ou de desinteresse por um tipo de oferta 

educacional”. Como tipo de concorrência de segunda ordem, os estabelecimentos 

tentam atrair matrículas de alunos com melhores desempenhos escolares. 

Quando se trata da disputa de vagas entre estabelecimentos escolares, nota-se 

que escolas privadas tendem a estimular mais a concorrência, uma vez que dispõem de 

maior liberdade na seleção de conteúdos e de atividades, bem como um maior número 

de alunos em situação de sucesso escolar. Escolas de “excelência” (BALL & VAN 

ZANTEN, 1998) também admitem a concorrência como aliada e como forma atrativa 

de recrutar professores e alunos, ao oferecer opções educativas diversificadas. 

Mesmo quando escolas particulares compartilham de propostas pedagógicas 

semelhantes às de escolas públicas (no que diz respeito a programas pedagógicos, 

matrizes curriculares, e outros), dispõem de uma autonomia muito maior no que diz 

respeito à contratação de professores, ofertas de currículos diferenciados, e materiais 

mais sofisticados, inclusive tecnológicos. 

Escolas que possuem autonomia limitada, bem como aquelas que têm em seu 

quantitativo alunos com graves deficiências de aprendizagem (associadas ou não a 

indivíduos de camadas populares), são, em sua grande maioria, evitadas por pais, no 
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momento das escolhas. Esses estabelecimentos de ensino dificilmente conseguem 

competir com escolas cujos alunos têm alto nível escolar e advêm de classe média ou 

alta. Segundo van Zanten et al. (2002, p. 73), 

 
[...] isso se deve em parte ao fato, já comentado, de que os pais e a 

opinião pública estabelecem uma relação direta entre as “qualidades” 

dos alunos e as “qualidades” de uma escola. Deve se também à 

incapacidade da maioria dessas escolas, submersas em todos os tipos 

de problemas, de produzir melhoramentos e “acrescentar valor” ao 

ensino, ao contrário do que delas esperam as autoridades da educação. 

 

As estratégias de escolhas dos pais, bem como a livre concorrência entre as 

escolas para atrair seu alunado estão diretamente ligadas a certas características que 

levam em consideração fatores materiais e simbólicos, tais como: número de vagas, 

salas de aula lotadas ou mais vazias, tamanho da escola, tipo de alunos atendidos, tipo 

de ensino ministrado, entre outros aspectos.  

Baseada nos “quase-mercados”, na hierarquia da escola e na liberdade de 

escolha por parte dos pais, a pesquisa de van Zanten (2005) distinguiu diversas formas 

de matrícula entre os estabelecimentos. Escolas com maior potencial atrativo aprimoram 

estratégias, voltadas para as elites e as classes médias, acabando por chamar para si 

alunos com melhor desempenho social e acadêmico (o que acontece na Hungria, por 

exemplo). Mas como as pessoas que se enquadram neste perfil são reduzidas, outros 

países como Bélgica e Inglaterra optaram por uma estratégia mais aberta, com o intuito 

de aumentar o número de matrículas. Nesse sentido, van Zanten (2005) observou três 

tipos de estratégias: 

 

[...] os estabelecimentos mais reputados mobilizam-se pouco 

quanto à matrícula, já que o nível elevado da demanda e os 

critérios de entrada produzem uma auto-seleção por parte dos 

pais. Outros estabelecimentos, menos populares, praticam uma 

seleção de tipo comportamental, ou seja, mais que os resultados 

escolares, levam em conta a motivação e a disciplina dos alunos, 

assim como a participação dos pais. Por último, as escolas mais 

frágeis, do ponto de vista da demanda, aceitam quase todos os 

alunos que pleiteiam matrícula (VAN ZANTEN, 2005, p. 576).  

 

Em Londres, as políticas públicas educacionais favorecem a oferta de vagas em 

escolas que pretendem definir sua clientela, e que podem inclusive receber 

financiamentos provenientes de empresas privadas. Outras que não dispõem destes 
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recursos buscam criar cursos bilíngues e salas de reforço para alunos com dificuldades 

como em Kobanya na Hungria.   

Na Bélgica, onde o controle da oferta educacional é moderado, alguns 

estabelecimentos com oferta elitista oferecem latim, grego e matemática avançada, com 

o intuito de atrair alunos de níveis sociais mais elevados, de classes médias e altas, e/ou 

com trajetórias de sucesso escolar.  Outras escolas tentam modernizar suas ofertas com 

o mesmo o objetivo, na expectativa de que, diante dos pais, possam oferecer um ensino 

mais dinâmico e diversificado. 

Outras escolas menos prestigiosas tentam conquistar mercados através de 

“opções da moda” (VAN ZANTEN, 2005) e, por último, aquelas escolas que oferecem 

as mesmas coisas sempre, o que mantém certas categorias de alunos. 

Van Zanten (2005) ainda cita que, na França e em Portugal, existe um controle 

significativo de oferta educacional, e devido também à ausência de pressão por parte de 

pais, professores e administradores escolares, a diversificação de conteúdos fica 

limitada e o ensino tradicional é mantido na maioria das escolas. Para alunos de 

camadas populares são oferecidos “currículos alternativos”, com propostas de ensino 

profissionalizante, uma vez que muitos não prosseguirão nos estudos.  

O que se pode observar é que diferentes países desenvolvem diferentes variações 

de escolhas, levando em consideração decisões políticas, de ordem social, bem como de 

ordem parental.  

Na próxima seção, veremos como acontece, nas escolas brasileiras, a livre 

escolha de estabelecimentos escolares por pais que buscam um ensino de qualidade para 

seus filhos. 

 

2.2 Estratégias de escolhas das famílias  

 

Com a promulgação da Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971, a escola se 

popularizou e os pais que até então não se envolviam diretamente na escolha da escola 

para os filhos, passaram contudo, a se preocuparem com o ingresso dos filhos no ensino 

fundamental. O cenário familiar, social e educacional se transformou, e vem trazendo 

consigo uma nova demanda de pais, que por meio de estratégias diferenciadas, buscam 

matricular os filhos numa escola de excelência (NOGUEIRA, 2013), na expectativa de 

que usufruirão de um ensino de melhor qualidade. 
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Com a universalização do acesso à educação básica, produzida pela referida lei 

citada acima, a implantação de novas políticas públicas, as reestruturações de cursos de 

formação de professores e a ampliação de oportunidades educacionais, alunos de classes 

médias e populares ingressam cada vez mais em instituições públicas e particulares. 

Assistimos, hoje, a uma procura por estabelecimentos escolares de boa qualidade. As 

famílias de classe média, por exemplo, percebem-se estimuladas a discutir, avaliar e 

definir um estabelecimento escolar que venha ao encontro de seus anseios educacionais 

e, posteriormente, profissionais para os filhos. 

Estudos nesta área demonstram que a escolha da escola pelos familiares pode 

levar em consideração tanto questões de ordem subjetiva – como condições psicológicas 

e emocionais, capital cultural e social dos pais, diferentes classes sociais – quanto 

aspectos objetivos – como classificação da escola no ranking estadual (conforme 

avaliações externas), tipo de clientela, proximidade do domicílio, estrutura pedagógica, 

potencial escolar dos filhos, entre outros aspectos. Nogueira (1998, p. 38) afirma que 

“[...] os critérios utilizados no ato de escolha variam significativamente de natureza 

quando se passa de um meio social a outro, ou até mesmo de uma família a outra no 

interior de uma mesma condição social”. Veremos alguns destes critérios no decurso 

desta pesquisa. 

Sobre este mesmo assunto, Souza (2010) reflete sobre o emergir do que 

denomina “nova classe trabalhadora”, referindo-se a um novo segmento social, ainda 

com características desconhecidas e variadas. Experimentando um processo econômico 

ascendente no Brasil, algumas frações de camadas populares se viram em condições de 

desfrutar de privilégios sociais, econômicos e educacionais, e também de ter acesso a 

novos serviços e bens de consumo, incluindo a escolha da instituição de ensino privado 

para seus filhos.  

As condições diferenciadas para a escolha de escolas de qualidade para os filhos 

são marcadas pelas desigualdades de capital, os quais, sob a ótica de Lahire (1997, p. 

338), podem ser entendidas da seguinte forma: “[...] a presença objetiva de um capital 

cultural familiar só tem sentido, se esse capital cultural for colocado em condições que 

tornem possível sua “transmissão””. Muitas vezes, as pessoas que podem contribuir 

para esta transmissão não têm condições de fazê-lo de forma sistemática para garantir 

sua socialização.   

A opção pela escola particular por este novo contingente social, denominado 

também de “a nova classe média” (NOGUEIRA, 2013), também é considerada recente  
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(década de 1980), dado que se configura como a primeira geração a se matricular em 

redes privadas. Os próprios pais são oriundos de escolas públicas, e nelas estudaram 

durante toda sua trajetória escolar, e a manutenção dos filhos em redes particulares se 

torna um desafio, pois esta condição está atrelada a fatores econômicos. O economista 

Márcio Pochmann (2006) demonstra, em suas pesquisas, que três milhões de brasileiros 

ascenderam socialmente após os anos 2000, ampliando seu poder de compra e o acesso 

aos bens de consumo (dentre eles, a escola). 

Jessé de Souza (2010), ao se referir a esta nova categoria, caracterizou-a como 

“batalhadores”, que apor meio de esforço e disciplina vem conseguindo ascensão 

material e aquisição de diversos serviços (antes exclusivos de classes médias e elites), 

como computadores, celulares, Internet, e também o encaminhamento dos filhos para 

escolas particulares. No Brasil, foi construído socialmente um conceito de que a escola 

particular (no que se refere à Educação Básica) é superior à escola pública (em relação a 

sua composição pedagógica, curricular, tipo de clientela, e outros fatores). Os pais 

acreditam que filhos que estudam em escolas particulares são mais bem-sucedidos no 

mercado de trabalho e na vida (DEMO, 2004). Sobre isso, Neri (2011, p.19) afirma que 

“[...] ser nova classe média é também consumir serviços públicos de melhor qualidade 

no setor privado, plano de saúde e o produto prêmio, que é a previdência 

complementar”. Outro fator relacionado à preferência de pais da nova classe 

trabalhadora por escolas privadas está relacionado à opção da família por ter menos 

filhos e, por conseguinte, acreditam poder investir mais na educação deles. 

Seguindo esta linha de pensamento, Nogueira (2013, p 126) afirma que “[...] 

antigos usuários da escola gratuita passam – na medida em que seu orçamento o permite 

– a evitar o serviço público, do qual fazem hoje uma imagem extremamente negativa e 

se transformam num novo grupo consumidor do ensino privado”. Essas famílias se 

sacrificam em razão deste estudo (que acreditam ser de qualidade superior), e se 

submetem, muitas vezes, a supressão de determinados bens de consumo em favor da 

manutenção dos filhos em escolas pagas. 

A mesma autora, em pesquisa realizada no ano de 2007, selecionou 299 famílias, 

das quais 80 foram entrevistadas, 20 delas em seus domicílios. Essas famílias tinham 

um ou mais filhos matriculados em escolas particulares de Belo Horizonte. Esse estudo 

apresentou as considerações que podem ser observadas a seguir:  
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[...] - para a família desta nova classe, a qualidade do ensino oferecido 

pela escola particular não é critério principal para escolha; uma vez 

que questões de segurança, disciplina, tipos de companhias, com 

propósitos morais, éticos sobrepõem-se ao currículo ofertado; 

 - o investimento escolar é destinado ao filho que apresenta melhor 

desempenho escolar anterior, fazendo jus ao sacrifício da família na 

disponibilização de recurso econômico desprendido em sua 

escolarização; e que poderá se materializar em uma profissão rentável. 

Mas a mensalidade deve se adequar ao orçamento familiar, e ser 

próxima do domicílio; o que Ballion (1986) classificou como critérios 

“funcionais” de escolha do estabelecimento de ensino, como 

localização, facilidade de transporte, preço; e critérios “avaliatórios”, 

ao se referir a qualidade do ensino, filosofia da escola, projeto político 

pedagógico, rankings e outros (NOGUEIRA, 2007, p. 91). 

 

Mais uma vez, observa-se o enorme esforço econômico empreendido por estas 

famílias das novas camadas populares ou médias (classes B e C), buscando 

proporcionar uma educação que, conforme avaliam, é a melhor a ofertar aos seus filhos. 

É evidente, então, que esta “nova classe trabalhadora” brasileira tem se 

apropriado de atuais e diversificadas formas de consumo material e simbólico, como o 

ensino privado. Como efeito desta procura, observa-se a expansão de estabelecimentos 

de ensino privados em todo o país, direcionados a este novo cliente, com mensalidades 

mais baixas e estruturas pedagógicas diferenciadas (como aulas de informática, 

capoeira, entre outras), o que, em hipótese alguma, podem ser confundido com os 

serviços sociais e educacionais desfrutados pelas classes médias altas e elite. 

Muitos pais de classes médias optam pela rede particular para os filhos na 

intenção de repetir seus próprios percursos escolares e garantirem a transmissão da 

“herança escolar” advindas da família. Reproduzem, também, a crença de que as escolas 

particulares são melhores para a formação escolar dos filhos e, consequentemente, de 

que isso repercutirá no futuro ingresso deles em uma universidade conceituada. Outro 

fator que impulsiona a escolha do estabelecimento escolar privado por famílias de classe 

média é o fato de nutrirem uma visão estereotipada da escola pública. Nogueira (2013), 

em sua pesquisa com 20 famílias entrevistadas, identificou em seus dados traços 

evidentes desta estereotipação: 

 

[...] Os depoimentos revelam um enorme consenso: o primeiro e maior 

problema da escola pública, aos olhos desses pais, é que ela não 

oferece garantias mínimas de segurança aos alunos. O vocabulário 

mobilizado em suas falas é impressionantemente repleto de termos 

como: violência, briga, bandido, arma, roubo, bagunça, nome feio, 

sujeira, droga, maconha e similares. Segundo os pais, nessas 
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instituições é a própria integridade física dos filhos que está 

permanentemente em risco (NOGUEIRA, 2013, p. 119). 

 

Para estes pais, uma pressuposta desorganização estrutural da escola pública, 

aliada a outros fatores – tais como a falta de investimentos em estruturas físicas, 

segurança e formação de professores pelos órgãos governamentais –, fazem do 

estabelecimento de ensino público um ambiente propício à produção de violência e 

delinquência entre os jovens estudantes. 

Oliveira (2005, p. 78), ao descrever o processo de escolha da escola pelos pais, 

ainda acrescenta que há opção por instituições diferentes para filhos diferentes. Isso é 

atribuído a características individuais, tais como “necessidades, idade e características 

de cada filho”. Essas famílias, como continua a autora, são identificadas como ““[...] as 

mais capacitadas” para escolher a escola “ideal” para os seus filhos, por meio da posse 

de diferentes tipos de capital e da capacidade de discernir entre as opções existentes no 

mercado escolar” (OLIVEIRA, 2005, p. 78). Ressalta, ainda, que os aspectos mais 

valorizados pelas 91 famílias (de classes médias ou classes B) no processo de escolha 

do melhor estabelecimento de ensino são:  

 

- estrutura física e instalações do prédio (3)
2
; 

- orientação religiosa (3); 

- localização da escola (3); 

- disciplina e ambiente escolar (4); 

- recursos humanos (9); 

- apresentação da filosofia, da metodologia e da proposta pedagógica da escola (69). 

 

Pode-se dizer, então, que o aspecto mais valorizado pelos pais deste segmento 

social enquadram-se nas premissas daqueles identificados por Ball et al. (apud 

NOGUEIRA, 1988, p. 44) como privileged skilled choosers. Esta categoria de pais, 

composta por profissionais liberais e de classe média, tem características como: (i) 

valorização do ato de escolher (ocupando um lugar de destaque na família); (ii) 

significativo discernimento quanto a identificar e se posicionar sobre os diferentes 

estabelecimentos escolares, pois detêm recursos culturais, capital social e econômico 

para avaliar o projeto pedagógico da escola, a atuação dos profissionais, dos 

                                                           
2
 Os números entre parênteses indicam a quantidade de famílias que escolheram aquela opção de resposta. 
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professores, e o discurso dos gestores. Eles conseguem entender o sistema de ensino ali 

veiculado, fazendo aumentar a exigência da escolha pela melhor escola para os filhos. 

Características associadas à classificação dos autores ingleses tais como Ball, 

Gewirtz e Bowe, referem-se ao ajuste das condições da escola (clientela, espaço físico, 

ethos, e outros) com as condições do filho-estudante (interesse, disposição para o 

estudo, personalidade), adequando a instituição ao aluno e vice-versa. Por último, 

consideramos o “feeling” (PORTES, 1993, p. 07), ou sentimento dos pais ao visitarem 

a escola, quando inferem sobre o comportamento de professores e alunos, as condições 

do prédio e a filosofia da escola. São as impressões positivas ou negativas que podem 

advir desta visita, uma vez que, ao sentirem a atmosfera do ambiente escolar, 

confirmam ou descartam suas convicções a respeito da instituição. 

Diferentemente de pais de alunos de meios menos favorecidos, que levam em 

conta o valor das mensalidades, a proximidade do domicílio e as escolas confessionais 

(NOGUEIRA, 2000); o grupo familiar de classes médias faz suas escolhas baseadas em 

conhecimentos herdados ou adquiridos ao longo da vida, o que Bourdieu (1980) chama 

de “capital cultural”. Estes pais também almejam que seus filhos obtenham um diploma 

de nível superior. Portes (1993) acompanhou a trajetória escolar e as estratégias 

individuais e familiares de 37 jovens universitários e suas famílias, oriundos de camadas 

populares, com o intuito de compreender como obtiveram sucesso em um nível de 

escolarização pouco comum para este segmento social. Para o autor, os elementos 

envolvidos nesta empreitada estão relacionados à “força do ethos”, entendido como 

investimento familiar (sobretudo da mãe, na valorização do que é escolar, nos cuidados 

de ordem moral, na escolha do estabelecimento de ensino ou na mudança para uma 

escola melhor, entre outros fatores). Além disso, Portes (1993) acrescenta que tais 

elementos estão associados ao valor simbólico da escola, o que, na maioria dos casos, 

possibilita aos estudantes ultrapassarem as condições sociais da família. 

Em se tratando de famílias de classe média e de seus comportamentos diante da 

busca pelo sucesso escolar de seus filhos, Romanelli (2000, p. 102) salienta: 

 
[...] No entanto, as camadas médias não constituem um universo social 

homogêneo, havendo segmentos diversos em seu interior, seja em 

função de condições socioeconômicas, seja devido ao capital cultural 

de que dispõem. Por isso, os integrantes de cada segmento dessas 

camadas desenvolvem práticas específicas, objetivando o sucesso 

escolar dos filhos. 

 



42 

Portanto, apesar de grupos familiares diversos estarem classificados em um 

mesmo segmento social, o comportamento desses varia, consubstancialmente, na 

escolha de determinada escola para a educação dos filhos. Afinal, são consideradas 

diversas condições, principalmente as relacionadas à aquisição de capital cultural, social 

e escolar, como situação econômica, conhecimento sobre o funcionamento do sistema 

de ensino, influências midiáticas, e outros elementos. 

O sociólogo francês Héran (1996), ao pesquisar a escolha do estabelecimento 

escolar pelas famílias, avalia as alternativas do ato de escolha, baseadas ou não na 

setorização
3
,
 
distinguindo três opções: “escola particular”, “escola pública escolhida” e 

“escola pública aceita”. No que tange aos pais que optaram pela escola privada 

(independentemente da setorização) e àqueles que recusaram a instituição pública 

estabelecida pelo zoneamento, Héran (1996 apud NOGUEIRA, 1998, p. 50) classificou 

suas opções como “escolhas ativas”. Quanto aos pais que acataram a determinação legal 

de setorização, eles fizeram uma “escolha passiva”. Num universo amostral de 5.300 

famílias pesquisadas, entre maio e junho de 1992, na França, 1/3 delas se enquadram 

nas escolhas ativas, e 2/3 representam pais que se curvaram à determinação legal, 

caracterizando um grupo de escolhas passivas. 

A pesquisa demonstrou, entretanto, que estas opções estão diretamente 

relacionadas ao grupo social de pertencimento, ou seja, pais privilegiados cultural e 

economicamente escolheram o “melhor” estabelecimento educacional, no caso 

específico, a escola particular. 

Corroborando o que afirma Héran, Nogueira (2013) constata que na “escolha 

ativa”, em se tratando de setor público, a escola pretendida exige dos pais um 

conhecimento de seu sistema de ensino. Ao mesmo tempo, foi observado um 

acompanhamento, por parte destes pais, das informações veiculadas pela mídia sobre o 

ranking destas escolas. Famílias de camadas populares, no entanto, utilizam outras 

estratégias, tais como entrevistas com gestores e o “boca-a-boca”. Para Héran (1996 

apud NOGUEIRA, 1998), o interesse pela escolha da melhor escola cresce à medida 

que o filho obtém sucesso em seu percurso escolar, fazendo com que os pais passem a 

apresentar uma “conduta ativa”. 

Concluindo as concepções deste autor, ele ressalta que os valores dos pais não 

podem ser reduzidos à classe social a que pertencem, uma vez que “valores religiosos 

                                                           
3
 Lei de Setorização, criada em 1963 para a rede de ensino pública francesa (A carte scolaire), 

determinando a escolarização da criança no setor geográfico mais próximo de seu domicílio. 
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ou pedagógicos, aspiração ao êxito escolar e social, desejo de seletividade nos 

relacionamentos sociais, entre outros fatores, incidem fortemente sobre a escolha e 

traduzem a irredutível pluralidade dos pontos de vista sobre a questão” (HÉRAN, 1996, 

p. 38). 

Na trilha aberta por estes autores, podemos perceber certa relação entre os 

comportamentos de camadas populares e de classes médias, e suas diferentes estratégias 

para a escolha do estabelecimento escolar dos filhos. Há uma crença preconceituosa em 

que pretensamente se acredita que famílias pobres fazem escolhas medíocres (por não 

terem herdado certos capitais), ao passo que famílias de classe média e também as elites 

acertam na escolha, favorecendo o sucesso escolar de seus filhos que, 

consequentemente, obtêm melhores empregos e rendas. Essa suposta condenação com 

relação ao futuro educacional de filhos oriundos de meios menos favorecidos, já que 

muitos acreditam que eles estão fadados ao fracasso, descortina-se em uma visão 

estigmatizante. Como afirmam Romanelli, Nogueira e Zago (2013, pp. 38-39): 

 
[...] a atuação da família no processo de escolarização não é reflexo da 

classe social a qual ela pertence e que as orientações familiares 

constituem mediação entre a posição familiar na estratificação social e 

as práticas escolares. 

 

Assim, o que caracteriza o processo de seleção da instituição de ensino por parte 

de qualquer configuração social são as condições de escolha, que consequentemente 

vêm determinar as estratégias e comportamentos das famílias. A este respeito, Cristiane 

Gomes de Oliveira (2005, p. 88) afirma:  

 

[...] Se os critérios de escolha de escola podem apresentar uma 

variação significativa de acordo com os projetos específicos de cada 

grupo social ou família em relação à escolarização de cada um de seus 

filhos, as variações das condutas dos diferentes grupos no processo de 

escolha do estabelecimento de ensino variam de acordo com as 

condições (recursos e capacidade) de cada família para discernir e 

escolher uma “boa” escola para seus filhos. 
 

Isso significa dizer que identificando as características de escolha da escola pelas 

famílias perceberemos os fatores que nelas existem e que interferem nesta decisão. 

Oliveira (2005) ainda destacou a posse do “capital informacional” sobre o sistema de 

ensino da escola como fator preponderante no processo de escolha, dado que quase a 

totalidade dos pais entrevistados já detinha alguma informação da escola desejada, 
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obtida principalmente por meio de relatos de amigos, o que confirma o valor 

significativo de informações advindas de pares e consideradas seguras. 

Famílias de diferentes classes sociais demonstram comportamentos desiguais no 

que tange às escolhas de escolas de qualidade, variando em relação às estratégias 

utilizadas. Essas variações estão ligadas à rede de contato dos pais, ao perfil 

sociocultural e econômico, entre outras questões. 

Márcio da Costa e seus colaboradores (2013) levantam várias estratégias de 

escolarização empreendidas por famílias de camadas populares que fazem suas opções 

baseadas na proximidade com o domicílio, por exemplo:  

1) o lado da demanda – contemplando os critérios elaborados pelas 

famílias para orientar sua tomada de decisão; e 2) o lado da oferta – 

considerando as estratégias utilizadas pelas escolas e pelos diferentes 

níveis da administração do sistema de ensino para atrair e selecionar 

estudantes que buscam uma matrícula. (COSTA, 2013). 

 

 Além disso, estas famílias consideram se já têm outros parentes que estudam ou 

estudaram na escola escolhida. Elas entendem que “o aluno faz a escola”, depositando a 

expectativa de sucesso escolar no empenho ou não do filho. 

Os mesmos autores, ao se referirem às escolhas parentais por escolas da rede 

pública de Belo Horizonte, chamam atenção para a regulamentação administrativa do 

estado de Minas Gerais, que considera o georreferenciamento, ou seja, a distribuição de 

vagas ou a matrícula dos alunos em escolas próximas aos seus domicílios. Este sistema, 

juntamente com o cadastro escolar
4
, passou a se constituir como um modelo 

democrático da distribuição de vagas, evitando filas nas portas das escolas mais 

procuradas, uma vez que essas não têm mais poder sobre as vagas. 

No entanto, a organização da matrícula pelo georreferenciamento ou 

zoneamento não impediu que alguns pais  

 
[...] tivessem atitudes mais ativas na matrícula dos filhos na rede 

pública. [...] Algumas famílias não aceitaram as vagas instituídas pelo 

cadastro escolar, por considerarem a escola violenta ou de baixa 

qualidade de ensino, e acabaram por praticar um “mercado oculto” na 

busca por escolas de melhor prestígio (COSTA et al., 2013, p. 153). 

 

Revelam-se, assim, as leis de mercado na escolha do estabelecimento de ensino 

pelas famílias, que cada vez mais buscam a melhor escola possível para os filhos. As 

                                                           
4
 Registro escolar para estudantes que iniciarão o ensino fundamental no ano seguinte, para os que 

querem transferência de um estabelecimento para outro, e aqueles que querem migrar de escolas 

particulares para escolas públicas. 
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diversas escolhas têm evidenciado também o peso das desigualdades sociais e escolares, 

determinando as trajetórias escolares de sucesso ou fracasso (ALMEIDA, 2009; 

PEROSA, 2009; AGUIAR, 2007; PINTO, 2009). 

Famílias economicamente e culturalmente mais abastadas têm condições de 

fazer melhores escolhas, possuem mais informações sobre as escolas, utilizam diversas 

estratégias que as famílias com menor capital cultural não dispõem, e isso acaba por 

reproduzir desigualdades escolares. Alves (2008) chama a atenção para a busca de 

famílias com menor poder aquisitivo por uma escola pública de excelência para os 

filhos. Para isso, utilizam variadas formas para obtenção de uma vaga nestes 

estabelecimentos, constituindo, assim, critérios distintos, tais como desempenho da 

escola nas avaliações externas, métodos pedagógicos adotados, infraestrutura, 

atividades extraescolares e informações sobre o estabelecimento escolar. “[...] Outras 

famílias recorrem ao “drible” do cadastro escolar, com um endereço de alguém que 

reside próximo da escola desejada, a que tem a melhor reputação da região, mesmo que 

o candidato não resida no endereço fornecido” (COSTA et al., 2013, p. 155).  

Da mesma forma, os pais que têm seus filhos estudando em estabelecimentos de 

ensino com menor prestígio alegam que a escolha se deu sob o critério de menor 

distância do domicílio ou economia (impossibilidade de custear uma escola particular). 

Muitos desses pais optam pela proximidade da residência, mesmo sabendo que há 

outras escolas com uma melhor qualidade na região. 

O destino educacional dos filhos acaba sendo influenciado pelas ações parentais 

mais ou menos ativas, pois determinam a formação dos alunos e produzem uma 

hierarquização entre as escolas. Assim, nas escolas mais procuradas (pelo 

reconhecimento pedagógico, qualidade e os resultados acadêmicos favoráveis), 

observam-se pais com altas expectativas no percurso escolar dos filhos, buscando um 

futuro promissor e uma carreira profissional rentável. O contrário é percebido em 

estabelecimentos menos prestigiosos, nos quais ocorre uma grande rotatividade de 

alunos, intensificando a estratificação social e ranqueando-os em bons e não tão bons. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO E ANÁLISES  

 

Esta é uma pesquisa qualitativa que buscou compreender que critérios foram 

utilizados por famílias de diversas classes sociais para a escolha da Escola Estadual 

Aureliano Pimentel para matricular os filhos, no município de São João del-Rei. 

A opção por quebrar o anonimato da referida escola se deu por se tratar de um 

estudo que buscou identificar as características idiossincráticas de um contexto especial 

da cidade, além do fato de que, o número de descrições contextuais acabam por permitir 

que qualquer leitor que faça uma busca mais simples na Internet já consiga identificá-la. 

O mais importante é que mesmo identificando a escola, os sujeitos da pesquisa 

continuam a ter seus nomes preservados. Os diversos nomes que aparecem no decorrer 

da pesquisa são fictícios e não expõem, em nenhum momento a identidade das famílias. 

Além disso, os dados utilizados para falar da escola foram todos conseguidos de forma 

pública, e não trazem prejuízo à escola e tão pouco para as famílias, em virtude de sua 

identificação de forma explícita.  

A pesquisa qualitativa compreende diferentes técnicas para avançar na 

investigação de fenômenos (no caso, sujeitos inseridos numa determinada realidade, em 

um determinado contexto social, econômico e cultural), ou em busca de uma 

compreensão mais indutiva do objeto de estudo.  

 Yin (2005) caracteriza a pesquisa qualitativa como a busca do pensamento livre 

do sujeito entrevistado ou observado, que a partir de seus relatos estabelece conceitos, 

entendimentos e uma relação dinâmica na construção da realidade e no contato direto 

pesquisador-pesquisado. 

 A definição do objeto de pesquisa, bem como a metodologia a ser utilizada, 

constituem percursos importantes para o pesquisador. Segundo Brandão (2000), a 

“construção do objeto” consiste na capacidade de optar pela metodologia que mais se 

adéqua à análise do objeto em questão, sendo, assim, possível interpretar os resultados 

por meio dos instrumentos que utilizamos, com a possibilidade de refazer o caminho 

avaliando as afirmações levantadas.  

Demo (1998, p. 101) argumenta que: 
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[...] Pesquisa qualitativa significa, na esteira de nossa argumentação, o 

esforço jeitoso de formalização perante uma realidade também jeitosa. 

Trata-se de uma consciência crítica da propensão formalizante da 

ciência, sabendo indigitar suas virtudes e vazios. Portanto, o que se 

ganha e se perde com cada método. Ao mesmo tempo, uma pesquisa 

qualitativa dedica-se mais a aspectos qualitativos da realidade, ou seja, 

olha prioritariamente para eles, sem desprezar os aspectos também 

quantitativos. E vice-versa (DEMO, 1998, p. 101). 

 

Catia Piccolo Viero Devechi e Amarildo Luiz Travisan (2010) advertem que a 

pesquisa qualitativa tem sofrido diversas críticas, sendo também atribuído a ela o 

empobrecimento das pesquisas educacionais. Esta preocupação é também de Alves-

Mazzotti (1991, p. 148) quando afirma que “[...] muitos estudos ditos qualitativos não 

passam de relatos impressionistas e superficiais que pouco contribuem para a 

construção do conhecimento e/ou mudança de práticas correntes”. Ao mesmo tempo, 

estes autores defendem que “[...] a ausência de rigorosidade científica das pesquisas 

qualitativas surge não em consequência das abordagens qualitativas em si mesmas, e 

sim do seu emprego indevido” (ALVES-MAZZOTTI, 1991, p. 157).  Ainda concluem 

com argumentos positivos em relação à importância da pesquisa qualitativa para a 

educação: 

[...] Ela apresenta um vínculo com as preocupações características do 

pensamento crítico, componente necessário às práticas 

emancipatórias. Para tanto, é necessário o conhecimento e a utilização 

adequada das suas abordagens. Na medida em que percebemos o 

sentido das abordagens qualitativas com base na análise de suas 

configurações, apreendendo a dimensão relacional entre o sujeito e o 

objeto, e as concepções de mundo a que se alicerçam, poderemos 

auxiliar no processo de recuperação da sua credibilidade e 

confiabilidade na educação (ALVES-MAZZOTTI, 1991, p. 148). 

 

Enveredando nesta perspectiva metodológica de cunho qualitativo, esta 

dissertação buscou descrever, por meio de um estudo de caso, as estratégias utilizadas 

pelos pais na procura de uma escola pública de qualidade para o percurso acadêmico 

dos filhos que ingressam no ensino fundamental. 

Sobre o estudo de caso, Yin (2005, p. 26) acrescenta: 

 

[...] O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas 

pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que 

usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: 

observação direta dos acontecimentos que estão sendo estudados e 

entrevistas das pessoas neles envolvidas. 
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O estudo de caso em questão busca compreender as razões que motivam 

diversas famílias a procurarem por matrículas na E. E. Aureliano Pimentel, considerada 

de qualidade, e que estratégias eles utilizam para conseguir a referida vaga. 

A pesquisa envolveu cinco etapas. A primeira etapa constou de um levantamento 

bibliográfico de autores que abordaram este tema da escolha do estabelecimento escolar 

pelas diferentes famílias, bem como as estratégias utilizadas por elas nesta opção. 

Buscamos também, compreender as diferentes configurações familiares na 

contemporaneidade, com suas relações, conflitos e tensões. Posteriormente, a pesquisa 

enveredou por caminhos que buscaram elucidar a dinâmica das famílias na escolha da 

escola dos filhos, bem como as lutas concorrenciais para conseguir matrícula nas 

escolas. 

Após a revisão bibliográfica, passamos à etapa de seleção dos sujeitos da 

pesquisa, e chegamos aos pais de alunos que,  no ano de 2016 cursam o 2º ano do 

ensino fundamental (matriculados na E.E. Aureliano Pimentel em fevereiro de 2015, no 

então 1º ano do ensino fundamental). Esta escolha se deu por considerarmos que esses 

pais, que já tiveram cerca de um ano e meio para avaliar e monitorar as práticas 

escolares, já têm condições de opinar sobre a qualidade do estabelecimento e o nível de 

(in)satisfação com a escola. 

 Tendo definido os sujeitos da pesquisa, partimos para o trabalho de campo 

propriamente dito. Foram distribuídos 107 questionários semiestruturados (conforme 

Anexo A), destinado aos pais e/ou responsáveis pelas crianças do 2º ano do ensino 

fundamental. Este instrumento reuniu 15 questões objetivas e duas subjetivas (17 

questões no total), divididas em 03 categorias: a primeira solicitando informações gerais 

dos pais, tais como, nome, endereço, data de nascimento e estado civil. A questão 

referente ao endereço declarado pela família teve a intenção de pesquisar 

principalmente se os endereços informados pelos pais fazem parte do zoneamento da E. 

E. Aureliano Pimentel. A segunda categoria solicitou informações quanto aos dados 

socioeconômicos, perguntando sobre o número de pessoas que moram na mesma casa, 

grau de parentesco dos membros da família, se moram em imóvel próprio ou outro tipo 

(alugado, financiado, emprestado). Perguntamos, também, se a família usufrui de algum 

benefício social, tal como bolsa família ou outro programa do governo; o meio de 

transporte utilizado para levar o filho à escola; renda familiar mensal; nível de 

escolaridade dos pais ou responsáveis, bem como as profissões dos pais. Questionamos, 

ainda, sobre a cor do aluno. Estes questionamentos foram importantes para que 
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pudéssemos avaliar a classe social de pertencimento das diversas famílias (vide Anexo 

A). 

Todas estas questões tiveram como focos a classe social de pertencimento desses 

pais e seu nível de escolarização. A última categoria, contendo 06 questões, intitulada 

Processo de escolha da escola, objetivou descobrir que informação influenciou a 

família a matricular o filho na E.E. Aureliano Pimentel, e aspectos com relação à 

qualidade, infraestrutura, prestígio, métodos, atividades extraescolares, e outros fatores 

que interferiram nesta escolha. Perguntamos se outros filhos estudaram também nesta 

escola ou em alguma escola particular. Nesta técnica de questionário, também 

constaram duas questões abertas que arguiram sobre o que os pais esperam da escola 

escolhida para a formação do filho, e o porquê de terem matriculado na Escola Estadual 

Aureliano Pimentel especificamente.  

Sobre a técnica de uso do questionário, Demo (1998, p.101) esclarece: 

 

[...] Um questionário aberto pode ser a porta de entrada para um 

mundo de representações sociais mais subjetivas, e por isso mais 

profundas e determinantes, na medida em que permite a fala 

descontraída, realista e natural, a não-linearidade de respostas sobre 

realidades tipicamente não-lineares. Mas, ainda assim ou precisamente 

por isso, precisa ser bem organizado e garantir, entre outras coisas, 

que em cada novo questionário se trata do mesmo tema, da mesma 

pesquisa, da mesma análise, ou seja, deve existir um contexto 

sistemático e lógico, até mesmo para podermos comparar e inferir. [...] 

erro crasso imaginar que de conversas soltas, amadoramente 

conduzidas ou mal conduzidas, se possa extrair alguma análise mais 

profunda, ou que de algumas pessoas indagadas se possa inferir 

conclusões que abalem o universo. 

 

Os 107 questionários foram entregues aos alunos do 2º ano do ensino 

fundamental, solicitando que entregassem aos seus pais ou responsáveis em data pré-

determinada. Oito dias após, eles seriam novamente devolvidos à professora de sala, 

para serem entregues posteriormente à pesquisadora.  

Com o retorno do questionário, observamos aqueles que poderiam nos dar um 

suporte para a análise de dados. Dentre eles, selecionamos um recorte de 61 

questionários, tendo em vista que as outras 46 famílias não retornaram ou não 

responderam ao instrumento de pesquisa.  

Os questionários foram agrupados, categorizados e indexados pela pesquisadora 

em um banco de dados do Microsoft Access, ferramenta eletrônica que facilita e agiliza 

o cruzamento de dados para posterior análise. Este programa possibilita uma análise dos 
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dados do questionário quando filtramos cada resposta dada, podendo ordená-las 

numericamente, organizar as respostas em ordem alfabética, selecionar uma ou mais 

categorias para o entrecruzamento das respostas, verificar o quantitativo de respostas 

dadas etc. Alguns dados também foram lançados no programa Microsoft Office Excel, 

com a intenção de gerar gráficos e tabelas pertinentes à pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da escola e do Bairro das Fábricas 

 

 O estabelecimento escolar escolhido para a presente pesquisa foi a Escola 

Estadual Aureliano Pimentel, localizada na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais. 

A referida escola foi a escolhida pelos pais para a matrícula dos filhos no 

primeiro ano do ensino fundamental (no início do ano de 2015), pertence à jurisdição da 

Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei. Situada próxima ao centro 

da cidade, a escola está localiza no bairro das Fábricas, que recebe este nome devido a 

três tecelagens que se estabeleceram no local. A fundação da Fábrica de Tecidos 

Sanjoanense, em 1891 foi a primeira a ser instalada no referido bairro e absorveu a mão 

de obra de operários da então Estrada de Ferro Oeste de Minas. Em 1927 trinta e três 

casas foram construídas ao lado da fábrica para serem alugadas para os referidos 

operários. O estabelecimento do Cemitério Municipal do Quicumbi contribuiu também 

para a formação da longa avenida. Em 1912, em homenagem ao engenheiro Joaquim 

Domingues Leite de Castro a avenida recebeu a denominação de Avenida Leite de 

Castro e neste mesmo ano a fábrica de fiação e tecelagem – Fábrica Brasil se instala 

nesta rua, seguidas de outras duas: Tecelagem Dom Bosco, e Tecelagem Moisés Ltda, 

em 1936. 

Já no início do século XX a expansão do bairro se dá através da  fundação do 

Albergue Santo Antônio (1912), a fundação do Curtume Tortoriello em 1924, criação 

da Paróquia Dom Bosco em 1936 e a vinda dos Salesianos, em 1939.  

Segundo o historiador sanjoanense Antônio Gaio Sobrinho: 

A vida escolar do Bairro parece que teve seu início em 1912, com 

uma escola primária municipal, regida pela professora Maria de 

Oliveira Freitas. Em 1925, a Fábrica Brasil doou terreno para a 

construção do Grupo Escolar Aureliano Pimentel, que começou a 

funcionar em 1929.  No ano de 1956, ao Colégio São João se 

anexaria a Faculdade Dom Bosco, que viria a ser, a partir de 

1987, o Campus Dom Bosco da Funrei,  atual UFSJ. Ao lado ao 

Colégio São João, em 1956, se estabeleceu também o Instituto 

Auxiliadora, das Irmãs Salesianas. Depois foi a vez de 



51 

aparecerem, em 1966, a Escola Estadual Garcia de Lima e a 

APAE, em 1967; em seguida, em  2004, transferiu-se para o 

Bairro o  IPTAN, sediado precariamente nas dependências da 

antiga Fábrica Dom Bosco. (SOBRINHO, 2011 p.03) 

 

No bairro, há hoje, várias casas comerciais, dois supermercados e mais uma 

escola estadual, que atende a alunos dos anos fundamentais e médios.  

Esta escola contempla somente os anos iniciais do ensino fundamental, com uma 

abrangência de atendimento do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, assim distribuídos: 

ciclo inicial de alfabetização que corresponde ao 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental; 

ciclo complementar de alfabetização, que são os 4º e 5º anos do ensino fundamental.  

A história da construção da E.E. Aureliano Pimentel, apresentada no Projeto-

Pedagógico da escola de 2015, data do ano de 1928, em terreno doado pelos 

proprietários da Fábrica Brasil de São João del-Rei em 1925. A escola começa a 

funcionar em 1929 e a princípio recebe a denominação de Grupo Escolar Aureliano 

Pimentel, passando a se chamar Escola Estadual Aureliano Pimentel quarenta e seis 

anos depois, em 1974.  

Em visita às dependências da escola, constatamos, por meio do Histórico da 

Escola (documento que compõe o Projeto Político-Pedagógico da Escola), que possui 

uma área construída de 1.562 m
2
. Dispõe, atualmente, de dez salas de aula (todas 

funcionando nos dois turnos, matutino e vespertino), diretoria, secretaria, biblioteca, um 

pequeno laboratório de informática, sala para atendimento aos alunos com necessidades 

educativas especiais, sala de professores, almoxarifado, refeitório, cozinha com 

despensa, três instalações sanitárias e pátio para recreação e atividades de educação 

física. Por não ter quadra poliesportiva devido à limitação do terreno, o pátio central 

serve tanto para atividades esportivas quanto para eventos festivos, apresentações 

teatrais e cívicas. A Escola Estadual Aureliano Pimentel passou por diversas reformas 

estruturais nos anos de 1966, 1995, 2002 (cobertura do pátio), 2004 (construção da 

Biblioteca Olavo Bilac), e no ano de 2008, passou por uma reforma geral, sendo a 

última realizada no estabelecimento de ensino. Nesta última reforma, foram feitas 

modificações tais como aumento do espaço da cozinha, reforma nas salas de aulas, 

banheiros, sala da direção e secretaria.  

A E.E. Aureliano Pimentel foi classificada pelo Simave (Sistema Mineiro de 

Avaliação do Ensino) quanto à sua infraestrutura e à posse de equipamentos como nível 

básico, dentre as quatro categorias avaliadas: elementar, básica, adequada e avançada.  
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Para esta análise, foram levados em consideração 24 itens, dentre eles se a escola 

possuía sala de diretoria, televisores, aparelhos de DVD, computadores, impressoras, 

entre outros recursos afins.  

As salas de aula da E.E. Aureliano Pimentel são dispostas ao redor de um pátio 

pequeno, todas bem arejadas, iluminadas e amplas. No ano de 2016, a escola atingiu um 

quantitativo de 561 (quinhentos e sessenta e um) alunos matriculados, distribuídos em 

dois turnos de funcionamento, manhã e tarde. O número de alunos por turma varia entre 

26 a 32, obedecendo-se ao critério de enturmação
5
 por idade, e todos os alunos são 

distribuídos nas salas de aulas não por nível cognitivo ou socioeconômico, mas 

seguindo sua formação etária. Os critérios de agrupamento de alunos por turmas podem 

ser flexibilizados por cada escola, que na maioria das vezes usam a enturmação por 

idade. 

Para os pesquisadores Maria Teresa Gonzaga Alves e José Francisco Soares 

(2007, p. 48), 

[...] os estudos sobre as salas de aula mostram que é muito difícil levar 

a experiência de uma escola para outra. Hallinan (1994), por exemplo, 

mostra que a formação de turmas por habilidade pode ter um grande 

impacto em algumas escolas e menor em outras, dependendo do 

número de alunos por turma, da quantidade de turmas por escola em 

cada um dos níveis de habilidade, dos critérios objetivos (notas) ou 

subjetivos (avaliação dos professores ou dos pais) para agrupar os 

alunos em turmas, da flexibilidade para mudança entre turmas e das 

prioridades curriculares nas diferentes turmas. Nas escolas incluídas 

na pesquisa, parece haver uma maior flexibilidade para mudanças 

entre as turmas, apesar de os profissionais reconhecerem que não 

encontraram ainda uma fórmula ideal. Nestas escolas, oficialmente, o 

critério de formação das turmas é por idade, de acordo com cada ano 

dentro do ciclo. 

 

O Gráfico 1, a seguir, apresenta o número de alunos da Escola Estadual 

Aureliano Pimentel ao longo do tempo, levando-se em consideração os intervalos entre 

os anos de 2011 e 2016, correspondendo a cada ciclo de ensino (ensino fundamental –

alfabetização, ensino fundamental anos iniciais, e todo o ensino fundamental). As 

colunas representam cada ciclo de ensino, identificado por uma cor na legenda.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Inclusão ou inserção de alunos em uma determinada turma. 
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Gráfico 1 - Número de alunos da E.E. Aureliano Pimentel entre os anos de 2011 a 

2016 

 

Fonte: SIMAVE / CAED / 2016. 

 

Percebe-se que a escola manteve um número constante de alunos no período de 

2011 a 2016, com um fluxo regular de matrículas, preenchendo a cada ano sua lotação 

máxima. Há um leve declínio no ingresso de alunos do ensino fundamental – 

alfabetização nos anos de 2014 e 2015, voltando a aumentar a demanda no ano de 2016. 

O número de alunos por turma, atualmente, é de aproximadamente 27. 

 Talvez seja possível pensarmos com Nogueira (2013, p. 109) e conjecturarmos 

a respeito da diminuição das matrículas no biênio 2014/2015, que pode se relacionar ao 

aumento do consumo de bens e serviços pela “nova classe trabalhadora” no último 

decênio no Brasil. Com isso, a escola particular acabou sendo colocada na lista de 

preferência de muitos pais. Para a autora,  

 

[...] se estiver correta esta hipótese de que esse grupo social vem 

fazendo uma opção crescente pela rede particular de ensino e 

consequentemente, abandonando a escola pública, é possível supor, 

levando-se em conta o crescimento numérico do grupo pesquisado, 

que tal fato esteja na base do fenômeno da gradual expansão do ensino 

privado no país, no nível da educação básica, na última década [...] 

(NOGUEIRA, 2013, p. 115). 

 

Nesse sentido, muitas famílias passaram a escolher escolas privadas na 

suposição de que essas seriam melhores em relação a currículo, segurança, cuidados e 

bem estar dos filhos. Este tema foi tratado no Capítulo 2 desta dissertação.  
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A seguir, apresentamos o Gráfico 3 com o número médio de alunos por turma, 

ao longo do tempo, levando-se em consideração a média das escolas da cidade de São 

João del-Rei e a média da escola investigada: 

 

Gráfico 2 - Quantidade média de alunos por turma comparando a média das 

escolas da cidade de São João del-Rei com a E.E. Aureliano Pimentel 

 
Fonte: Simave/CAEd/ 2016 

 

Como é possível observar, a Escola Estadual Aureliano Pimentel, representada 

pela cor azul escuro, possui uma quantidade média de alunos por turma superior às 

demais escolas da cidade de São João del-Rei, o que evidencia a enorme procura por 

este estabelecimento de ensino. Houve um crescimento no número de alunos no turno 

da tarde nos anos de 2015, mantendo-se estável em 2016, conforme dados levantados 

pelo Simave/MG - 2016.  

 O número de alunos que estuda na parte da tarde corresponde a um total de 279, 

somente três alunos a menos se comparado ao turno da manhã, que atende a 282 alunos 

(Simave/MG- 2016). 

A quantidade de alunos é bem distribuída entre os dois turnos, o que acaba por 

estabelecer também uma distribuição uniforme quanto ao número de alunos por turmas. 

A única exceção quanto ao número reduzido de alunos por sala de aula são as turmas 

que contêm estudantes com necessidades educativas especiais. Isso porque esta 

condição é amparada pela legislação vigente (Res. SEE nº 3205/15 de 26/12/2016), que 

prevê a diminuição do número de alunos nas salas que possuem alunos PNEE (Pessoas 

com Necessidades Educativas Especiais), podendo permanecer com até três alunos a 
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menos que o total máximo (que é de 30 alunos), considerando-se que estes estudantes 

demandam um nível de atenção maior por parte dos docentes. 

Com relação à matrícula, a Superintendência Regional de Ensino de São João 

del-Rei estabelece, o critério de zoneamento, ou seja, a preferência pelas vagas 

oferecidas na rede estadual de ensino é do aluno com domicílio próximo à escola. Isso 

significa dizer que a maior parte dos alunos que pleiteia vaga nas escolas estaduais de 

São João del-Rei tem (ou deveria ter) residência nos arredores da escola. Este critério é 

válido para todas as escolas estaduais, independentemente do nível de ensino 

ministrado. 

Conforme dados do Simave / CAEd / 2015, coletados anualmente por meio do 

questionário socioeconômico das famílias, a maioria do alunado matriculado na E. E. 

Aureliano Pimentel reside na zona urbana de São João del-Rei, perfazendo 

aproximadamente 558 alunos, o que corresponde a 99,5% do total, enquanto cerca de 22 

são oriundos da zona rural, o que equivale ao percentual de 0,4%.  Quanto à distribuição 

de sexo dos alunos desta escola, há um equilíbrio entre os sexos masculino e feminino, 

correspondendo a 50% de cada um nos dois turnos (manhã e tarde). 

Conforme os dados coletados por meio do questionário socioeconômico 

constante nas avaliações externas anuais, implementadas pelo SIMAVE/2015, a etnia 

foi declarada pelos próprios alunos da seguinte forma: os que se autodeclararam brancos 

perfazem um total de 349 (62,21%), ao passo que os alunos pardos somam um total de 

164 indivíduos (29,23%). A cor preta, com 3,39% do total, foi informada por apenas 19 

alunos, e 29  (5,17%) não quiseram declarar sua cor. 

Quanto à organização do tempo e dos espaços da escola, ela adota o sistema de 

ciclos de formação (1º ciclo: 1º, 2º, 3º anos, e 2º ciclo: 4º e 5º anos do ensino 

fundamental) com regime de progressão continuada, em que os alunos não são 

reprovados no primeiro ou no segundo ciclos. Esse critério foi estabelecido por meio da 

Resolução SEE 2197/2012, de 26 de outubro de 2012, ainda em vigor. 

A Escola Estadual Aureliano Pimentel apresenta um desempenho relevante nos 

resultados das avaliações externas, tendo obtido a nota 7,4 (Aprendizado 7,44 X Fluxo 

1,00 = IDEB 7,4) no Ideb anos iniciais, no ano de 2015. Todos os professores que 

atuam na escola (um total de 24) têm formação em nível superior (Normal Superior ou 

Pedagogia, em sua maioria). 
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Gráfico 3 - Ideb da Escola Estadual Aureliano Pimentel 

 
Fonte de Dados: Inep/2015. 

 

O resultado obtido pela E.E. Aureliano Pimentel se mostra superior à meta 

estabelecida para as escolas, que é de 6,0 pontos. 

Por meio do questionário com os pais dos alunos matriculados na escola, 

identificamos que muitos são atraídos pelos resultados obtidos pelo estabelecimento de 

ensino. Não por acaso, atribuem a qualidade do ensino como principal motivo pelo qual 

escolheram matricular seu(s) filho(s) na instituição em questão, como demonstram os 

depoimentos abaixo: 

 

[...] É a escola pública melhor de ensino (DIVANISE, Q-29). 

 

[...] De todas que eu conheço estaduais, o Aureliano é a mais 

conceituada em educação, disciplina e organização (LÚCIO CÉSAR – 

Q-46). 

 

[...] Escolhi por ser uma escola modelo e bem conceituada em nossa 

cidade (VIRGÍNIA, Q-51). 

 

[...] Devido ao fato de ter o conhecimento que a instituição é 

comprometida com uma educação de qualidade (LÍVIA, Q-54). 

 

A E.E. Aureliano Pimentel, como as demais escolas estaduais de Minas Gerais, é 

avaliada anualmente pelo Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) para os 

alunos do 3º ano do ensino fundamental. Bianualmente, os alunos do 5º ano do ensino 

fundamental são avaliados pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação 

Básica (Proeb). 
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Os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações externas, tanto do Proalfa 

quanto do Proeb, são divulgados por meio de uma proficiência numérica. Nesta 

avaliação, o nível de cada escola em relação à leitura e à escrita (avaliação de Língua 

Portuguesa), e também os resultados da avaliação de Matemática, são comparados aos 

desempenhos de alunos das escolas da SRE de São João del-Rei e aos alunos de todas 

as escolas dos municípios de Minas Gerais. Os resultados de desempenho e participação 

são posteriormente divulgados pelas escolas (ou assegurado o sigilo) na Revista anual 

do Simave. A partir dela, professores, especialistas e gestores podem analisar e 

reprogramar suas ações pedagógicas diante dos resultados alcançados por cada 

estabelecimento de ensino. 

O último resultado obtido pela E.E. Aureliano Pimentel é o do ano de 2015, 

relativo à proficiência média, que diz respeito às avaliações do Proalfa/2015 em Língua 

Portuguesa. Este resultado é apresentado na Figura 1, a seguir, na qual há também uma 

comparação com o desempenho de outras escolas do estado de Minas Gerais e com a 

Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei, permitindo uma 

contraposição entre os resultados gerais das esferas estadual e regional. 
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Figura 1 - Resultado da E. E. Aureliano Pimentel no Proalfa/2015 (Língua 

Portuguesa) comparado com o desempenho das escolas de MG e das escolas 

jurisdicionadas à Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista do Simave / Proalfa / 2015. 

 

Os quatro padrões de desempenho considerados pelo Simave são: baixo 

desempenho (atribuído aos alunos que se encontram nos intervalos de 0 a 450), nível 
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intermediário (entre 450 a 500), recomendado (de 500 a 650), e avançado (acima de 650 

- escala aleatória). 

Enquanto as escolas de Minas Gerais obtiveram uma proficiência média de 

604,5 no teste de Língua Portuguesa, com uma participação efetiva de 94,4% dos alunos 

(ou seja, 77.944 alunos fizeram a avaliação), as escolas da jurisdição da 

Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei tiveram uma pontuação de 

618,7, contanto com a presença de 472 crianças de 8 anos que se submeteram à prova, o 

que corresponde a 98,1% do total. O resultado da Escola Estadual Aureliano Pimentel 

superou, tanto em número de participação dos alunos, 98,9%, quanto em proficiência 

(629,9), os resultados de Minas Gerais e da SRE/São João del-Rei. 

A Figura 2, a seguir, mostra o percentual de alunos por nível de proficiência e 

padrão de desempenho, comparando, mais uma vez, os resultados das escolas estaduais 

de Minas Gerais, da Superintendência Regional de Ensino e da E.E. Aureliano 

Pimentel: 
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Figura 2 - Percentual de alunos por nível de proficiência e padrão de desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Revista do Simave / Proalfa / 2015.  
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Os alunos da escola alcançaram um índice também superior no que se refere ao 

nível de desempenho avançado, correspondendo a 1,5% a mais em relação às demais 

escolas da SRE/São João del-Rei, e 1,4 se comparado ao desempenho dos alunos das 

escolas de Minas Gerais. No nível recomendado, a escola obteve um percentual de 

65,2%, índice superior às demais escolas jurisdicionadas à SRE que obteve 62,5% 

(diferença de 2,7%), e às escolas de Minas Gerais, que tiveram um resultado 55,3% 

(diferença significativa de 9,9%). Os alunos que se encontram em nível intermediário 

perfazem um percentual insignificante de 1,1%, e não foi registrado nenhum aluno com 

baixo desempenho nesta escola. 

 

Gráfico 4 - Padrão de desempenho através dos tempos 

 

                  Fonte: Proalfa / 2015. 

 

Os números apontados nas figuras apresentadas demonstram um desempenho 

escolar superior, tanto no nível intermediário quanto no avançado da E. E. Aureliano 

Pimentel especificamente, se comparado aos desempenhos de alunos da rede estadual de 

Minas Gerais. Isso nos leva a crer que a E.E. Aureliano Pimentel tem se mantido em um 

patamar elevado em se tratando de seu desempenho em avaliações externas 

disponibilizadas anualmente para alunos em processo de alfabetização quando 

comparado à média geral das escolas públicas da região. 

Tomaremos, agora, como base, os critérios de matrículas de alunos na rede 

pública estadual de ensino que são estabelecidos por determinação do Estado de Minas 

Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Educação da Educação, para melhor 
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entendimento de como se operacionalizam as condições de oferta e procura por vagas 

nas escolas estaduais. 

  

3.1.1. Critérios para a matrícula 

 

Os critérios para a matrícula de alunos na rede pública estadual são estabelecidos 

pela SRE (Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei), juntamente com 

a Comissão Municipal de Cadastro e Matrícula, em conformidade com a Resolução  

SEE nº 2974, de 16 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial de MG em 

18/05/2016. Em seu Art. 6º, determina: 

 
Art. 6º O encaminhamento para matrícula dos candidatos inscritos no 

cadastro escolar será feito pela Comissão Municipal de Cadastro e 

Matrícula.  

Parágrafo único.  

A Comissão Municipal de Cadastro e Matrícula, quando comprovada 

a necessidade, deverá providenciar o zoneamento do município, para 

atendimento ao Cadastro Escolar (SEE/MG). 

 

A seguir, apresentamos o mapa do zoneamento correspondente à Escola 

Estadual Aureliano Pimentel, que se situa na Av. Leite de Castro (dentro da delimitação 

em vermelho). A rua aparece em amarelo na figura a seguir. 
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Figura 3- Mapa de abrangência do zoneamento da Escola Estadual Aureliano 

Pimentel 

Fonte: Serviço de Organização e Atendimento Educacional da SRE/São João del-Rei, 2014  

 

Como dito anteriormente, o zoneamento da Escola Estadual Aureliano Pimentel 

abrange o Bairro das Fábricas (Av. Leite de Castro até o n
o 

571) e os seguintes locais: 

Bairros Jardim Central ou Caieiras, Vila Belizário, Bela Vista, alguns endereços do 

Bairro Dom Bosco, bem como Bairro Matozinhos e Centro. 

Para os familiares dos demais bairros que não fazem parte do zoneamento, mas 

que desejam matricular seus filhos nesta escola é feito um “listão” de espera, em que 

são cadastrados os filhos fora do georreferenciamento. Em caso de sobra de vagas, a 

escola disponibiliza as matrículas na seguinte condição: “[...] todos que solicitarem no 

ato do Cadastro Escolar a segunda opção para a Escola Estadual Aureliano Pimentel e 
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que estão fora do zoneamento, entram neste “listão”, no qual a classificação é 

decrescente, do mais velho para o mais novo” (ORIENTAÇÃO SRE / SÃO JOÃO 

DEL-REI, p.03). Ao término da matrícula de alunos em continuidade de estudos nesta 

escola, e obedecidas às matrículas para os alunos dentro do zoneamento, ocorrem as 

chamadas para matrículas por meio do listão até completar as vagas disponíveis.   

 

3.2. O perfil das famílias 

 

Partiremos da análise da primeira categoria, que consiste em informações gerais 

dos pais, como nome, endereço, data de nascimento, estado civil, local de residência 

(bairro), profissão dos pais e cor da criança. A discussão destes aspectos gerais nos 

auxiliará na tentativa de procurar pistas sobre a configuração familiar dos alunos do 2º 

ano da E. E. Aureliano Pimentel. 

Ao analisar os 61 questionários que retornaram, identificamos que 36 deles, ou 

seja, 59% são famílias nucleares, constituídas por pai, mãe e filhos. Deste total, os 

respondentes dos questionários 27 (75%) são mães e 9 (25%) são pais.  

Sobre os demais 25 (41%) questionários trata-se de famílias mononucleares, os 

quais nesse específico caso a mãe é a responsável pelo filho. Dentre estas, dezenove 

(36,5%) mães responderam serem solteiras, três (5,8%) são divorciadas, uma viúva 

(1,9%) e uma (1,9%) separada. Apenas uma mãe não informou seu estado civil. Sobre 

essas famílias não foi possível obter informações quanto à presença ou participação do 

pai na vida e na escolarização de seus filhos. 

O que chama a atenção é que tanto nas famílias nucleares quanto 

mononucleares, que responderam aos questionários, há certa ausência do pai, algo que 

corrobora com Romanelli (2013) que também identificou esse distanciamento da figura 

paterna, em sua pesquisa. O autor também sugere que este fato precisa ser devidamente 

investigado, discutido e analisado, cuidado este que nos remete justamente a uma percepção de 

que o pai mesmo ausente na pesquisa possa ser um sujeito atuante da escolarização do filho.     

As relações de gênero entre marido e mulher, ligadas às responsabilidades pelo 

gerenciamento da vida escolar dos filhos, embora sejam muito importantes, não são o 

foco deste trabalho. Mesmo considerando que a maioria dos pais não são os 

respondentes das questões dos questionários, não acreditamos que isso seja evidência 

suficiente para constatar quaisquer atitudes de desinteresse e/ou negligência por parte 

deles. 
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Talvez pudéssemos atribuir a responsabilidade pela ausência paterna ao trabalho 

dos pais, que acabam não dispondo de tempo para acompanhar atividades escolares dos 

filhos; mas as mães, também são trabalhadoras e têm suas atribuições, tanto domésticas 

quanto em relação aos estudos dos filhos. 

 A tabela abaixo mostra as mães, com suas respectivas ocupações, excluindo 

aquelas que são “do lar” (10), as que não informaram (8), e uma aposentada: n= 34 

 

Tabela 2- Ocupações profissionais das mães e seus estados civis 

Ocupações das mães casadas          Quantidade  

Agricultora 01 

Analista de sistemas 01 

Comerciante 02 

Doméstica 02 

Fisioterapeuta 01 

Funcionária Pública 02 

Monitora 01 

Professora 03 

Secretária 01 

Vendedora  01 

Total: 15 

                Ocupações das mães solteiras Quantidade 

Administradora 01 

Atendente 01 

Auxiliar de administração 02 

Babá 01 

Balconista 02 

Cabelereira 01 

Comerciante 01 

Crediarista 01 

Doméstica 01 

Enfermeira 01 

Produção de sorvete 01 

Professora 01 

Total: 14 

Ocupações das mães divorciadas Quantidade 

Autônoma 01 

Doméstica 02 

                 Ocupação da mãe separada Quantidade 

Costureira 01 

             Ocupação da mãe viúva Quantidade 

Balconista 01 

TOTAL GERAL 34 

              Fonte: dados da pesquisa 
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Conforme dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística em 2000
6
, o padrão dominante da organização familiar ainda é a família 

nuclear, composta pelo homem, sua mulher e seus filhos (53%). Contudo, houve um 

expressivo crescimento das famílias cuja responsabilidade pela criação e pelo sustento 

dos filhos é da mulher (aumentou de 22%, em 1990, para 29% em 2000, 

aproximadamente).  

Apesar de os dados do questionário desta escola apontarem uma prevalência de 

famílias nucleares nas turmas de 2º ano do ensino fundamental, outras pesquisas 

(OLIVEIRA, VIEIRA & BARROS, 2010; LEONE et al., 2007; CARMO, 2007) têm 

mostrado mudanças significativas nas configurações familiares na contemporaneidade. 

Romanelli (2013, p.34) afirma que “[...] o que se nota é uma ênfase na dimensão 

empírica da família, vale dizer, na forma de seus arranjos que são diversos e se 

modificam devido a determinantes múltiplos”, se referindo à redução do tipo de família 

constituída por casal com filhos, e o aumento daquelas chefiadas por mulheres sem 

cônjuge e com filhos. Além disso, o autor acrescenta ainda: 

 

[...] a diversidade quanto às modalidades de arranjos familiares, 

“resulta em estilos de vida peculiares, com formas de sociabilidade 

específicas, o que redunda em modos distintos de relacionamento 

entre pais e filhos, inclusive no que diz respeito à escolarização 

desses”. De todo modo, uma provável influência da composição das 

famílias brasileiras na escolaridade dos filhos carece de investigações 

específicas (ROMANELLI, 2003, p. 249). 

 

Dentre as 61 famílias pesquisadas, que possuem filhos matriculados no 2º ano do 

ensino fundamental da E.E. Aureliano Pimentel (no ano de 2015), mais da metade, 

somando 59,01%, são formadas por pai, mãe, filhos e avós. Apesar do aumento de mães 

que têm assumido sozinhas as despesas e afazeres do lar no Brasil, a composição 

nuclear ainda prevalece neste estabelecimento escolar.  

Ainda explorando a primeira categoria do questionário, foi perguntado o ano de 

nascimento do responsável pela criança (essa que, em 2016, tinha 7 anos de idade), e 

obtivemos os resultados expressos na tabela a seguir (excluindo um dos pais que não 

respondeu, n=60): 

 

Tabela 3 - Idade dos pais 
Ano de nascimento Número de pais Idade 

1967 a 1969 03 Entre 47 a 49 anos 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 04 jul. 2016. 
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1970 a 1979 22 Entre 37 a 46 anos 

1980 a 1989 30 Entre 27 a 36 anos 

1990 a 1993 05 Entre 23 a 26 anos 

Fonte: dados coletados a partir dos questionários aplicados em pesquisa de campo.  

 

O maior número de pais corresponde a 30 sujeitos (representados na tabela com 

nascimentos entre os anos de 1980 a 1989), que têm idades que variam entre 27 a 36 

anos, seguidos de 22 pais, com idades entre 37 a 46 anos. Os dois responsáveis mais 

novos têm 23 anos, ao passo que a mãe mais velha tem 49 anos de idade.  

Uma análise das variações de idade dos pais pesquisados não traz discrepâncias 

à educação dos filhos, uma vez que as transformações nestas últimas décadas do século 

XX atingiram a composição e o comportamento das famílias contemporâneas, como 

afirma Gomes (1990, p.62): 

 

[...] a família tem especificidades que a distinguem de qualquer outra 

instituição e nela se defrontam e se compõem as forças da 

subjetividade e do social. Portanto, ao assumir a socialização ela 

levará a criança, como sujeito de aprendizagem social, a interiorizar 

um mundo mediado, filtrado pela sua forma de se colocar frente a ele; 

assim, os padrões, valores e normas de conduta do grupo social em 

que ela está inserida serão transmitidos de modo singular à geração 

mais nova, que por sua vez irá assimilá-los segundo suas 

idiossincrasias. 

 

Da mesma forma, Zélia Maria Mendes Biasoli-Alves (1997, p. 35), ao se referir 

às famílias contemporâneas e à convivência familiar entre pessoas de diferentes idades, 

afirma: 

[...] Interessaria então conhecer como convivem as famílias, e em 

particular, interessaria estudar como essa convivência evolui ao longo 

do tempo. Porque, não só a família não é um organismo estático como 

é o 'espaço' em que pessoas de idades muito diversificadas, e que 

estão, portanto em momentos diferentes de seu desenvolvimento, 

avançam juntas no tempo através de um ciclo vital periodizado por 

eventos críticos, definidores de etapas evolutivas e de tarefas de 

socialização. 

 

Os dados da pesquisa, assim como as contribuições dos autores supracitados, 

evidenciam que as diversas famílias estabelecem relações sociais, escolares e 

individuais com seus filhos, independentemente de suas idades.  

Iniciaremos, assim, uma análise do levantamento total dos pesquisados, ou seja, 

das 61 famílias com relação as suas escolhas profissionais.  
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O questionário indagou sobre as ocupações profissionais de ambos os pais, bem 

como sobre a renda mensal familiar, como mais uma estratégia de entender as condições 

de vida destas famílias e as classes sociais de pertencimento. Estes dados auxiliam no 

entendimento com relação às escolhas dos pais por estabelecimentos escolares públicos 

ou privados para os filhos. 

 
[...] Assim, na literatura sociológica sobre estratificação podemos 

verificar a importância que é atribuída à ocupação dos indivíduos, pois 

permitem melhor identificar a situação de classe dos mesmos - dada, 

segundo Weber (1979), pelo componente causal específico de suas 

chances de vida, na medida em que esse componente é representado, 

exclusivamente, por interesses econômicos, na posse de bens e 

oportunidades de rendimentos, sob as condições do mercado de 

produtos ou do mercado de trabalho (SCALON & SALATA, 2012, p. 

391). 

 

Com relação à abordagem ocupacional dos familiares, a presente pesquisa 

investigou as profissões dos pais de alunos que hoje se encontram no 3º ano do ensino 

fundamental, buscando estabelecer relações (quando possível) com a escolha de uma 

escola pública pelas famílias de classes sociais distintas.  

As condições econômicas dos familiares acabam por interferir nas escolhas 

escolares, uma vez que famílias economicamente menos favorecidas precisam buscar 

escolas de qualidade (como é o desejo da maioria delas), mas que se encaixem no 

orçamento doméstico. Famílias de poder aquisitivo maior optam tanto por escolas 

privadas quanto por escolas públicas com status de excelência, como afirma Costa em 

relação à Nogueira (1998):  

 
[...] famílias são desigualmente equipadas em relação às condições 

necessárias à escolha de uma “boa” escola. Essas distinções são claras 

entre famílias pertencentes aos diferentes meios sociais, mas ocorrem, 

também, entre famílias com uma mesma condição social. Tal variação 

se manifesta pela diversidade de projetos educacionais das famílias, 

pelas expectativas dos pais em relação à escolarização dos filhos, pela 

valorização e representação que as famílias têm da escola (COSTA et 

al., 2013, p. 134). 

 

As escolhas variam, então, tanto em relação à classe social de pertencimento 

quanto a diversificadas estratégias, tais como: outros filhos estudando na escola, 

informações de diversas fontes, proximidade do domicílio, métodos e qualidade de 

ensino, resultados de avaliações institucionais e externas, entre outras, já discutidas no 

Capítulo 2 deste trabalho.  
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Os dados levantados estão expressos na Tabela 3, a seguir, e foram alocados 

conforme as diversas categorias socioprofissionais descritas por Portes (1993). 

Passando para a análise das categorias profissionais das mães, José Alcides F. 

Santos (2008), salienta que as mulheres, apesar de ainda receberem salários mais baixos 

que os homens, têm buscado ocupações profissionais mais qualificadas e, por 

conseguinte, com melhores remunerações. Apesar da diferença salarial e ocupacional 

ainda perpassarem as questões de gênero e discriminação, tem diminuído a ocorrência 

de preconceito quanto ao trabalho feminino. Santos chama a atenção para as mudanças 

que vêm ocorrendo na escolha das profissões por parte das mães: 

 

[...] como expressão de mudanças, aumentou a participação de 

mulheres em ocupações não-manuais de melhor remuneração, em 

cargos de comando, profissões de prestígio e mesmo como 

proprietárias de negócios no comércio e em serviços (SANTOS, 2008, 

p. 356). 

 

A Tabela 3, a seguir, apresenta os dados da pesquisa no que se refere às escolhas 

profissionais das mães dos alunos do 2º ano do ensino fundamental, que se encontram 

atualmente no 3º ano de escolaridade, com suas diversas categorias, ocupações, número 

de mães e seu percentual correspondente. 

 

Tabela 4 – Categorias sócioprofissionais das mães 
Categorias Ocupações Número de mães Percentual 

Trabalhadoras qualificadas 

não manuais 

Professora (05) 

Auxiliar de Administração (03) 

Analista de sistemas (01) 

Secretária (02) 

Fisioterapeuta (01) 

Enfermeira (01) 

Funcionária pública (2) 

15 28,85 

Trabalhadoras do lar Trabalho doméstico (13) 13 25,00 

Trabalhadoras do comércio Comerciante (04) 

Balconista (07) 
11 

21,15 

      21,15 

Trabalhadoras manuais 

semiqualificadas no serviço 

doméstico 

Domésticas (05) 

Babá (01) 06 11,54 

Trabalhadoras autônomas Cabelereira (01) 

Costureira (01) 

Manicure (01) 

Autônoma (01) 

Aposentada (01) 

Produtora de sorvete (01) 

06 11,54 

Trabalhadora rural Agricultora (01) 01 1,92 

Total  52 100% 
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Sobre a ocupação profissional das mães, o universo amostral é de 52, uma vez 

que 9 não declararam suas ocupações.  

Tomando como referência as respostas dos questionários (n=52), destacamos a 

categoria socioprofissional de mães trabalhadoras qualificadas não manuais, com um 

percentual de 28,85% das respostas, o que corresponde a 15 mães. Cinco delas se 

declaram professoras, seguidas de três auxiliares de administração, duas funcionárias 

públicas e duas secretárias. As demais aparecem como analista de sistemas, 

fisioterapeuta e enfermeira, uma em cada profissão.  

 São João del-Rei possui uma população estimada de 89.832 mil habitantes 

(IBGE/2016), e mesmo sendo uma cidade relativamente pequena, tem uma 

infraestrutura considerável em termos de estabelecimentos educacionais, com várias 

escolas de nível médio (públicas e privadas) e também algumas de ensino superior, 

como a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e um Centro Universitário 

privado (Uniptan). Esta significativa oferta de escolarização pode justificar maiores 

oportunidade de qualificação profissional por parte das pessoas, e consequentemente, 

empregos com melhores remunerações. 

Apesar de não ser objetivo da presente pesquisa, discutir a temática da 

valorização profissional, chama-nos a atenção o fato de que um maior número de mães 

exerce trabalhos qualificados (28,85%) do que pais (18,6%), que em sua maioria são 

trabalhadores não qualificados ou semiqualificados (62,79%).  

Com relação às trabalhadoras do lar, elas aparecem em segundo lugar, com um 

percentual de 25,0% das respostas. São mulheres que exercem apenas atividades 

domésticas, não remuneradas. Sabemos que, na sociedade brasileira, ainda é forte a não 

valorização do trabalho do lar, sendo muitas vezes considerado sem valor e até sem 

visibilidade. Segundo Cintia Maria Teixeira (2009, p. 238), 

 
[...] Ao homem competia o trabalho produtivo, remunerado, 

reconhecido socialmente e fora dos domicílios. Para as mulheres 

restaram as tarefas da casa, a educação dos filhos e a maternidade, que 

era responsável pela reprodução da força de trabalho. Todos esses 

trabalhos eram desempenhados pelas mulheres sem qualquer 

remuneração. 

 

Quando questionadas sobre como obtiveram informações sobre a escola de sua 

preferência, 13 mães que não trabalham fora disseram que basearam suas decisões em: 

informações advindas de parentes ou de amigos cujos filhos estudam ou estudaram na 

Escola Estadual Aureliano Pimentel (06); outro de seus filhos estuda ou estudou na 
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escola (03); um dos pais estudou na escola (04). Parece-nos, portanto, que para este 

grupo de pessoas, a preocupação com a parte pedagógica da referida escola não parece 

um fator preponderante na hora da escolha. Há a prevalência, na verdade, de 

informações angariadas do “boca-a-boca” (NOGUEIRA, 2013). 

Quando cruzamos os dados em relação às mães “do lar” e sua escolarização, 

constatamos que a maior parte delas (07) possui nível médio completo, seguida por três 

delas que têm o ensino fundamental II completo (6º ao 9º anos), uma mãe que possui 

ensino fundamental I completo (1º ao 5º anos), e finalmente, duas delas que possuem 

escolarização incompleta (01 ensino médio e 01 ensino superior). 

 

Gráfico 5 - Cruzamento entre as categorias Trabalhadoras do Lar com o nível de 

escolaridade das mesmas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 5 apresenta sete mães que têm como ocupação os afazeres domésticos 

e possuem 14 anos de escolaridade (se considerarmos também que tenham cursado os 

dois anos de educação infantil), o que corresponde a 68,3%. Três mães (23,8%) têm 

nove anos de escolaridade e duas têm escolaridades incompletas. Por último, os 

resultados demonstram que somente uma mãe ingressou no ensino superior, mas não o 

concluiu.  

Balassiano et al. (2005, p. 34) admite que melhores condições de trabalho estão 

associadas a indivíduos com níveis mais elevados de escolarização: 

 
[...] A percepção de que a educação é investimento e que a capacidade 

produtiva do trabalho é, em grande medida, um meio de produção 

originado − “Nós produzimos a nós mesmos” (SCHULTZ, 1967, p. 

25) reforça a preocupação com a qualificação do trabalhador, 

entendida como potenciadora do crescimento econômico e das 
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chances individuais de acesso a melhores postos de trabalho. Logo, o 

capital educacional, acumulado pelo trabalhador, asseguraria não só 

sua maior produtividade, como explicaria as diferenças individuais de 

oportunidades de inserção no mercado e de remuneração recebida.  
 

As demais mães que agrupam seus afazeres entre os trabalhos domésticos e o 

trabalho remunerado, fora do lar, cresceram substancialmente a partir da década de 

2000. Segundo Reginaldo Guiraldelli (2012, p. 710), tal situação pode ser entendida da 

seguinte maneira: 

[...] Com as mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas, as 

mulheres passaram a ocupar os espaços públicos e os principais 

fatores que contribuíram para a inserção feminina no mundo do 

trabalho foram o aumento do nível de escolaridade, gerando novas 

oportunidades empregatícias, a queda da fecundidade e o crescimento 

de famílias monoparentais femininas.  
 

Onze mães se declararam como trabalhadoras do comércio, computando um 

total de 21,15%, sendo sete balconistas e quatro comerciantes; seis outras se 

enquadraram na categoria trabalhadoras manuais semiqualificadas no serviço 

doméstico (cinco empregadas domésticas e uma babá), que correspondem a 11,54%.  

Como trabalhadoras autônomas, ou seja, mães que se ocupam de trabalhos 

individuais ou coletivos, sobressaem os ofícios de cabelereira (01), costureira (01), 

manicure (01), autônoma (01), aposentada (01) e produtora de sorvete (01). Essas 

somam seis mães, representando 11,54% de 52. Este grupo de mães tem como 

característica o acúmulo de afazeres, tanto do lar quanto do próprio trabalho autônomo. 

Uma mãe (1,92%) se declarou trabalhadora rural, ou seja, agricultora. Nove mães não 

informaram suas ocupações no questionário.  

Em que estas profissões maternas podem interferir nas escolhas do 

estabelecimento de ensino para os filhos? Existe alguma relação entre as profissões dos 

pais e a opção por esta ou aquela escola? Nogueira (2015, p. 758) diz que “[...] ter um 

emprego estável como funcionário público, ser trabalhador manual com vínculo 

empregatício ou trabalhar com “bicos” constituem diferentes situações profissionais que 

impactam claramente as condições de vida familiares”. Existe, nesse sentido, uma 

relação direta entre a renda familiar e as escolhas escolares, uma vez que famílias com 

perfil socioeconômico relativamente baixo acabam por investir em escolas públicas para 

a trajetória escolar de seus filhos. Estes pais se mobilizam na busca ativa por 

estabelecimentos de ensino de melhor qualidade no interior da rede pública municipal e 

estadual, considerando aspectos como organização da escola, disciplina, segurança, 
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prestígio, proximidade do domicílio, entre outras características já discutidas no 

Capítulo 2 deste trabalho. 

Agora, passamos à análise das categorias profissionais dos 61 pais de alunos do 

2º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Aureliano Pimentel, de São João del-

Rei, que matricularam seus filhos no início do ano de 2015. 

A maioria dos pais não informou suas ocupações, o que quer dizer que 29,51% 

(18 pais) não responderam em que profissões estão trabalhando no momento. Dentre as 

profissões categorizadas (n=43), trabalhadores não qualificados e trabalhadores do 

comércio apresentam um número de 11 pais cada uma, aparecendo na primeira 

colocação, representando 25,58%. Servente, auxiliar de serviços gerais, forneiro, 

açougueiro, motorista e agricultor foram algumas profissões elencadas na categoria 

trabalhadores não qualificados, ao passo que comerciante, corretor, vendedores, 

repositor e estoquista foram citados na categoria trabalhadores do comércio. 

Esta análise implica dizer que dentre as diversas profissões escolhidas por estes 

pais pesquisados, 51,16% deles (mais da metade) ocupam colocações não qualificadas 

ou semiqualificadas, que não exigem grau de escolarização (IBGE, 2016) e, por 

conseguinte, recebem remunerações mais baixas que as profissões qualificadas. 

 
 

Tabela 5 - Categorias sócioprofissionais dos pais 
Categorias Ocupações Nº de pais Percentual 

Trabalhadores não 

qualificados 

Servente (01) 

Auxiliar de Serviços gerais (02) 

Forneiro (01) 

Açougueiro (02) 

Motoristas (04) 

Agricultor (01) 

        11 25,58 

Trabalhadores do comércio 

Comerciante (01) 

Corretor (01) 

Vendedores (07) 

Repositor (01) 

Estoquista (01) 

      11 25,58 

Trabalhadores qualificados 

não manuais 

Funcionário público (02) 

Policial (03) 

Administrador (01) 

Empresário (01) 

Enfermeiro (01) 

       08 18,60 

Trabalhadores autônomos 

Pedreiro (03) 

Eletricista (01) 

Músico (01) 

Garçom (01) 

        06 13,95 

Trabalhadores manuais 

qualificados ou 

semiqualificados alocados 

na indústria 

Acabador de peças de resina (01) 

Soldador (01) 

Metalúrgico (02) 

Operador de máquina (01) 

       05 11,63 

Trabalhadores da educação Professor (1)        01 2,33 
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Desempregado Desempregado (01)        01 2,33 

Total        43     100% 

Fonte: Dados da pesquisa: A busca de diferentes famílias por uma escola pública para os filhos: 

o caso da escola Estadual Aureliano Pimentel, em São João del-Rei, 2017 

Os trabalhadores qualificados não manuais se dividem entre as funções de 

funcionário público, policial, administrador, empresário e enfermeiro, somando oito 

pais e ocupando o segundo lugar em número de profissões. Em seguida, aparecem os 

trabalhadores autônomos, tais como pedreiro, eletricista, músico e garçom, com 

13,95%. Quanto à categoria trabalhadores manuais qualificados ou semiqualificados 

alocados na indústria, aparece em menor número, correspondendo a 11,63% do total de 

pesquisados; são 5 pais que exercem as funções de acabador de peças de resina, 

soldador, metalúrgico e operador de máquina. Por fim, ambos representando 2,33% do 

total, foram identificados um pai professor e um pai desempregado. 

De forma geral, observamos, por meio desta categorização profissional, que a 

grande maioria dos pais exerce profissões não qualificadas e de cunho manual, não 

exigindo um nível mais elevado de escolarização. Se compararmos os empregos de 

mães e pais da referida pesquisa, elas possuem colocações mais qualificadas do que eles 

no mercado de trabalho. 

Segundo Chies (2010, p. 507), 
 

[...] nas últimas décadas do século XX, o Brasil passou por 

importantes transformações demográficas, culturais e sociais que 

interferiram diretamente no aumento do trabalho feminino. Cristina 

Bruschini (1999) destaca que essas transformações se manifestaram 

aliadas a mudanças nos padrões culturais e nos valores relativos ao 

papel social da mulher advindas, ao mesmo tempo, do acesso à 

escolaridade e do ingresso nas universidades. Esses fatores 

subsidiaram o crescimento do trabalho feminino e as alterações no 

perfil de sua força de trabalho. 

 

O gráfico a seguir mostra o cruzamento da categoria socioprofissional dos pais 

com seu respectivo nível de escolaridade. 
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Gráfico 6 - Cruzamento da categoria sócio-profissional dos pais com seu nível de 

escolaridade 

 

   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisarmos a tabela, podemos notar que os pais da categoria 

Trabalhadores não qualificados (12) representam 27,91% do total; dez pais, ou seja, 

23,26% são Trabalhadores do comércio. Trabalhadores qualificados não manuais (8) 

equivalem a um percentual de 18,61% e, finalmente, autônomos/manuais qualificados, 

da educação/desempregado correspondem a 30,22%, com 13 pais. 

Em todas as categorias de trabalho informadas, seja de trabalhadores 

qualificados ou não qualificados, o nível de escolaridade que aparece em maior número 

é o de pais com formação em ensino médio, sendo 18 concluintes. Mesmo nas 

profissões categorizadas como qualificadas manuais e qualificadas não manuais, o 

número de pais que somente concluíram o ensino médio é significativo. 

Dentre todos os pais, somente sete possuem ensino superior completo, sendo que 

três deles se classificaram como trabalhadores do comércio. Dois ainda têm curso de 

especialização. Contudo, esses pais, apesar de terem maior tempo de estudos, trabalham 

em funções não qualificadas, caracterizando uma “incompatibilidade escolaridade-

ocupação” (ESTEVES, 2009, p.78). Esteves (2009) justifica este fenômeno, 

caracterizado pela incompatibilidade entre a escolaridade e as profissões exercidas por 

homens e mulheres nas duas últimas décadas: 

 

[...] as últimas décadas são caracterizadas por um elevado aumento 

dos níveis educacionais entre a população dos países ocidentais 

desenvolvidos. Este aumento na oferta de mão-de-obra qualificada foi 
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acompanhado por um aumento da demanda por postos de trabalho 

qualificados. A incidência de overeducation é um resultado esperado 

no caso da oferta de mão-de-obra qualificada superar sua demanda 

(ESTEVES, 2009, p. 78).  

 

O gráfico a seguir mostra o número de pais e suas respectivas rendas familiares: 

 

Gráfico 7 - Pais e renda familiar 

 

Fonte: dados coletados pela pesquisa. 

 

Negri (2012, p. 272), ao analisar as profissões com as devidas remunerações, faz 

a seguinte consideração: 

 

[...] Em primeiro lugar, chama atenção a enorme distância, em termos 

de renda média, que separa as classes, especialmente os pequenos 

proprietários e, principalmente, os profissionais e administradores, em 

relação às outras classes. Vemos, também, que a classe dos 

trabalhadores não manuais de rotina, que poderíamos tomar como o 

centro de gravidade da nova classe média de Mills (1951), se 

encontra, em termos de rendimentos, mais próxima dos trabalhadores 

manuais do que dos profissionais e administradores ou pequenos 

empregadores. 

 

Assim, podemos dizer que o maior número de famílias que escolheu a E. E. 

Aureliano Pimentel para colocar seus filhos está no nível socioeconômico de camadas 

populares ou nova classe média – que Nogueira (1998) chama de Classe C –, tendo em 

vista suas remunerações e ocupações. 

A investigação sobre o local de moradia das famílias foi um dado importante 

para que pudéssemos avaliar se a residência estava ou não localizada no zoneamento da 

escola da presente pesquisa. Por meio do cadastro escolar realizado no final de cada ano 

letivo pela Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei, é possível 
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verificar a demanda das turmas das escolas estaduais de São João del-Rei, bem como 

dos 18 municípios a ela jurisdicionados. A E. E. Aureliano Pimentel sempre teve um 

percentual elevado de procura por vagas em relação às outras escolas públicas da 

mesma localidade. 

Como já dito anteriormente, os bairros que estabelecem divisas com a referida 

escola e que fazem parte de seu zoneamento são: Bairro das Fábricas - Av. Leite de 

Castro até o n
o 

571, Bairro Jardim Central ou Caieiras, Bairro Bela Vista, Bairro Araçá, 

Bairro São Geraldo, Vila Belizário, alguns endereços do Bairro Dom Bosco, Bairro de 

Matozinhos e Centro. A tabela a seguir mostra os bairros onde moram as famílias de 

alunos matriculados no primeiro ano do ensino fundamental em 2015, e que em 2016 se 

encontravam no segundo ano do mesmo nível de ensino. 

 

Tabela 6 - Bairro de moradia das famílias 

Nome do bairro Número de residências Pertence ao Zoneamento 

Caieira 06 Sim 

Dom Bosco 

Vila Belizário 

Tejuco 

05 

05 

05 

Sim 

Sim 

Não 

Matosinhos 

Fábricas 

Colônia do Marçal 

04 

04 

04 

Sim 

Sim 

Não 

Bonfim 

Centro 

São Geraldo 

Senhor dos Montes 

03 

03 

03 

03 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Bela Vista 

Guarda Mor 

Lenheiro 

02 

02 

02 

Sim 

Não 

Não 

Araçá 

Vila Marcheti 

Vila Militar 

São Dimas 

Vila Carmo 

Jardim São José 

Nascente do Sol 

São José Operário 

Sta. Cruz de Minas 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não informou 01  

Fonte: dados coletados em pesquisa de campo. 

 

Tendo como referência os dados apresentados na tabela acima, é possível 

verificar que todas as famílias que responderam ao questionário residem em zona 

urbana. Na cidade de São João del-Rei, o questionário aponta 22 bairros diferentes de 

residência dos pais, e uma das famílias reside na cidade vizinha de Santa Cruz de 
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Minas. Deste contingente, 36 famílias pertencem ao zoneamento da escola em questão e 

24 não se encaixam no critério de georreferenciamento. Não foi possível inferir, através 

do questionário se essas matrículas se deram em detrimento de vagas de indivíduos do 

zoneamento. O que teria levado estas famílias, com residências distantes da escola, a 

efetuarem a matrícula de seus filhos neste estabelecimento de ensino? Por que não 

optaram por escolas próximas as suas residências, onde teriam certos benefícios, como 

não necessitar de transporte e economizar recursos financeiros e tempo? 

Nogueira e seus colaboradores (2015) chamam a atenção para o fato de 

existirem 

[...] pais relativamente mais mobilizados em relação à escolaridade 

dos filhos, que teriam buscado ativamente estabelecimentos de ensino 

de melhor qualidade, no interior da rede pública estadual e municipal, 

podendo ter chegado inclusive a burlar o cadastro escolar a fim de 

conseguir a vaga desejada. As entrevistas evidenciaram haver, de fato, 

certo grau de mobilização familiar em relação à escolha da escola, o 

qual, entretanto, nem sempre se traduz em uma opção por não seguir o 

cadastro e nem sempre se associa a bons desempenhos escolares dos 

alunos (NOGUEIRA et al., 2015, p. 759).  
 

Esta atitude dos pais de matricularem os filhos em uma escola longe de suas 

residências pode indicar uma maior mobilização por parte deles, em busca de uma 

melhor escolarização para seus filhos. Nesse sentido, quando perguntamos aos pais 

sobre o primeiro critério de importância para a escolha da escola, 32 deles responderam 

que os métodos de ensino seriam o motivo primordial para terem buscado uma escola 

de melhor qualidade. Quatorze deles responderam que a escolha se deu em virtude desse 

estabelecimento ser tradicional e com prestígio no município de São João del-Rei. 

Somente um familiar teve como primeiro critério de escolha a proximidade do 

domicílio. 

A seguir, apresentamos algumas respostas dos pais residentes fora do 

zoneamento, quando perguntados sobre o porquê de terem escolhido a E.E. Aureliano 

Pimentel para matricular seus filhos: 

 
[...] Porque me informaram que é uma escola modelo, o nível de 

ensino é excelente; estou comprovando agora vendo minha filha 

estudando aí por 2 anos (MIRNA, Q-21, Bairro Residencial Lenheiro). 

 

[...] Por ser uma escola exemplar, com ensino muito bom. Seu 

histórico de décadas como a melhor escola da região (JAINE, Q-59, 

Bairro Colônia do Marçal). 
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[...] Foi indicação da C.P.U.P e tivemos ótimas referências da escola 

(MIRELA, Q-11, Bairro Guarda-Mor). 

 

[...] Devido ao fato de ter o conhecimento de que a instituição é 

comprometida com uma educação de qualidade (CÉLIA, Q-54, Bairro 

do Tejuco). 

 

Independentemente da proximidade ou não da moradia, os pais optam por 

estabelecimentos que supostamente oferecem um ensino de qualidade, e que, 

posteriormente, possam trazer benefícios à vida social e profissional dos filhos. Sendo 

assim, não se incomodam com o fato de terem que se deslocar de bairros distantes para 

trazerem seus filhos para a escola. No depoimento de vários familiares, o fato de a 

escola apresentar “bons resultados” e ser de “qualidade” e com “ensino reconhecido” já 

é suficiente para que haja uma procura por vaga neste estabelecimento. 

Ainda na categoria Informações Gerais, levantamos um questionamento sobre a 

cor das famílias que responderam ao questionário. Trinta e cinco famílias declararam-se 

de cor branca, correspondendo a um percentual de 57,38%; 12 delas se denominaram 

pardas 19,67%; oito de cor morena, 13,11%; e 9,83%, ou seja, 06 famílias se 

caracterizaram com a cor negra.  

De acordo com o Censo Demográfico 2010, o IBGE divulgou os seguintes 

resultados para a população residente no Brasil por situação de cor: 

 

Gráfico 8 - População residente no Brasil por situação de cor 

 

Fonte: Resultados preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010/IBGE 

 

A partir da década de 2010, houve uma mudança na composição de cor 

declarada no Brasil, que passou a se constituir, em sua maioria, por populações pardas e 

pretas, tal como salienta Lamarca (2012): 
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[...] O Censo 2010 detectou mudanças na composição da cor ou raça 

declarada no Brasil. Dos 191 milhões de brasileiros em 2010, 91 

milhões se classificaram como brancos, 15 milhões como pretos, 82 

milhões como pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil como 

indígenas. Registrou-se uma redução da proporção de brancos, que em 

2000 era 53,7% e em 2010 passou para 47,7%, e um crescimento de 

pretos (de 6,2% para 7,6%) e pardos (de 38,5% para 43,1%). Sendo 

assim, a população preta e parda passou a ser considerada maioria no 

Brasil (50,7%) (LAMARCA, 2012, p. 02). 

 

O Censo 2010 sinalizou, também, uma diferença entre as regiões brasileiras e a 

distribuição dos grupos raciais, destacando uma maior concentração de brancos no 

Sudeste e Sul, ao passo que nas regiões Norte e Nordeste há um maior número de 

indivíduos pretos e pardos. 

Na cidade de São João del-Rei - MG, há um predomínio de indivíduos que se 

identificam como brancos. O Gráfico 10, a seguir, mostra a distribuição de cor ou raça 

da população no município de São João del-Rei, com prevalência de pessoas brancas, 

representando 57,2% da população, contrastando com 41,9% da população que se 

declara parda ou preta, conforme dados do IBGE/2010. 

 

Gráfico 9 - Distribuição da população de São João del-Rei por cor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010/IBGE 

 

Entre as quatro turmas de 2º ano do ensino fundamental da E.E Aureliano 

Pimentel, a cor dos alunos declarada pelos pais também demonstrou uma prevalência da 

cor branca, como mostra o Gráfico 11, a seguir: 
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Gráfico 10 - Alunos da E.E. Aureliano Pimentel e a cor declarada pelos pais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: dados coletados na pesquisa de campo. 

 

O percentual de alunos brancos (57,4%) destas turmas é maior que o somatório 

das demais cores declaradas (parda, morena e negra), que juntas somam 42,6%, o que 

nos leva a constatar que a procura da E. E. Aureliano Pimentel se dá preferencialmente 

por famílias de cor branca. 

Passando agora para a segunda categoria de análise do questionário, constituição 

e dados socioeconômicos das famílias, foram feitas as seguintes perguntas: (i) quantas 

pessoas moram na residência, incluindo o pai ou responsável que respondeu ao 

instrumento de pesquisa? (ii) Qual é o grau de parentesco entre eles? (iii) Quais são as 

condições do imóvel (próprio, alugado, financiado ou emprestado)? Então, obtivemos 

os seguintes resultados, que são descritos na Tabela 6 que se segue: 
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Tabela 7 - Dados referentes à moradia: número de pessoas, parentesco e situação do 

imóvel 
Quantidade 

de famílias 

Quant. de pessoas que 

residem no domicílio 

Grau de parentesco dos 

moradores 
Situação do imóvel 

01 02 mãe e filho próprio 

03 02 mãe e filho alugado 

Total:                

04 

02  Próprio:             01 

Alugado:            03 

02 03 avó, mãe, filho emprestado 

01 03 mãe e filhos emprestado 

06 03 pai, mãe e filho próprio 

03 03 pai, mãe e filho alugado 

02 03 pai, mãe e filho emprestado 

02 03 pai, mãe e filho financiado 

Total:                

16 

03  Próprio:             06 

Alugado:            03 

Emprestado:     05 

Financiado:       02 

01 04 avô, pai, mãe, filho alugado 

02 04 avô, avó, mãe, filho alugado 

01 04 pai, mãe, filhos alugado 

03 04 avô, avó, mãe, filho próprio 

02 04 avô, pai, mãe, filho  próprio 

01 04 mãe, filhos, neto próprio  

02 04 pai, mãe, filhos financiado 

01 04 mãe, filhos, prima próprio 

01 04 Mãe, filhos próprio 

09 04 Pai, mãe, filhos próprio 

Total:                

23 

04  Próprio:             17 

Alugado:            04 

Financiado:       02 

04 05 Pai, mãe, filhos próprio 

01 05 Pai, mãe, filhos, irmã `próprio 

01 05 Avó, pai, mãe, filhos próprio 

01 05 Avô, avó, mãe, filhos próprio 

01 05 Pai, mãe, filhos alugado 

01 05 Avô, avó, mãe, filhos alugado 

01 05 Avô, avó, mãe, filhos financiado 

01 05 Pai, mãe, filhos financiado 

01 05 Pai, mãe, filhos emprestado 

Total:                

12 

05  Próprio:             07 

Alugado:            02 

Financiado:       02 

Emprestado:     01 

01 Mais de 05 Pai, mãe, filhos próprio 

01 Mais de 05 Avô, avó, mãe, filho, Irmã e 

sobrinha 

                         próprio 

02 Mais de 05 Avô, avó, filhos, neto, 

sobrinho 

próprio 

01 Mais de 05 Avô, avó, pai mãe, filhos alugado 

01 Mais de 05 Avô, avó, filho, mãe, neto, 

irmão 

alugado 

Total:                  

06 

Mais de 05  

 

Próprio:             04 

Alugado:            02 

Total 

Geral:     61 

 Total de filhos:      86 

Média de filhos por 

família: 1,41 

Próprio:             35 

Alugado:            14 

Emprestado:     06 

Financiado:       06 
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Fonte: dados coletados na pesquisa de campo. 

Por meio dos dados expressos na tabela, a maior parte dos domicílios (23) tem 

quatro moradores. Neste contingente, 12 deles são compostos por pai, mãe e filhos, 

sendo o restante habitado também por avós. Em seguida, identificamos 16 famílias com 

três moradores cada uma, sendo 13 delas também constituída por pai, mãe e filho. Um 

total de 12 famílias declarou ter cinco habitantes em sua residência, sendo que oito 

dessas têm também formação nuclear.  

Seis famílias têm mais de cinco pessoas desfrutando do mesmo espaço, dentre 

elas os avós, filhos e netos, indicando um fator de re-coabitação entre as gerações. 

Clarice Ehlers Peixoto
 
e Gleice Mattos Luz (2007, p.174) apontam que: 

 
[...] Um outro fator deste deslocamento familiar e habitacional é o 

divórcio dos filhos; muitos retornam à casa dos pais face à redução da 

renda familiar e à impossibilidade de arcar com as despesas 

domésticas. Desemprego, baixos salários e divórcio são, sem dúvida, 

as mais fortes razões da re-coabitação entre as gerações.  

  

Corroborando esta ideia, Peixoto, Suzana Pasternak e Lucia Maria Machado 

Bógus (2014, p. 241) afirmam que:  

 
[...] O tipo de unidade doméstica mais frequente ainda é o tipo 

nuclear, com quase 40 milhões de unidades, 67% do total de 

domicílios brasileiros. As famílias estendidas representam 19% do 

total, com quase 11 milhões de unidades abrigando pessoas com 

parentes. A hipótese para esse tipo de unidade doméstica abrigando 

parentes, há tempos atrás, ia ao encontro da necessidade de apoiar 

pais, avós e sogros, dado que a previdência social era insuficiente. 

 

Os problemas sociais, tais como desemprego, divórcios, ou formações familiares 

onde somente as mães ou avós se tornam mantenedores, acabam por interferir na 

escolha do estabelecimento escolar. Famílias inteiras migram para a casa de parentes e 

passam a constituir novos endereços residenciais; a renda familiar precisa ser 

redistribuída entre todos os moradores (antigos e novos), e o transporte também pode se 

tornar necessário para o deslocamento dos filhos para a escola.  

Com relação ao número de filhos, chegamos a uma média de 1,41 filhos por 

família, dado que indica uma drástica redução da natalidade, com um decréscimo da 

taxa de fecundidade entre as famílias contemporâneas. 

 
[...] O perfil das famílias brasileiras no início dos anos 2000 expressa 

as mencionadas transformações, acentuando tendências detectadas já 
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em décadas anteriores. Com um decréscimo continuado e persistente, 

a taxa de fecundidade total passou de 2,6 filhos por mulher, em 1992, 

para 2,3 filhos, em 2001; o tamanho médio das famílias, que 

alcançava 4,5 pessoas em 1980 e 3,8 em 1992, reduziu-se em 2001 

para 3,3 membros, segundo a PNAD. Já, em 1998, o número médio de 

filhos por família era de 2 no Norte, 1,9 no Nordeste, 1,5 no Sudeste, 

1,4 no Sul, 1,5 no Sudoeste e 1,6 em todo o Brasil, conforme dados do 

IBGE/PNAD elaborados pelo Dieese (CARVALHO, 2003, p. 112). 

 

Para Andrade (et al., 2014, p. 389), as causas mais prováveis do declínio da 

maternidade são “[...] as questões econômicas, a sobrecarga de trabalho e falta de horas 

de sono e a responsabilidade dos papéis”. 

Quanto à situação do imóvel onde residem as famílias, perguntamos se era 

próprio, alugado, financiado ou emprestado. Os resultados foram: 35 famílias com 

imóvel próprio, 14 alugados, e empatados em número de 06 os imóveis financiados e 

emprestados. Isso evidencia o fato de que, para a maior parte das famílias de alunos do 

2º ano do ensino fundamental da E.E. Aureliano Pimentel, não é necessário dispor de 

recursos financeiros para pagar aluguel, podendo, segundo Neri (2008), aumentar seu 

poder de compra e de consumo. A pesquisa coordenada por Neri (2008, p. 20), 

 
[...] divulgada em agosto de 2008, suscitou uma quebra de paradigmas 

para muitos setores da economia quanto às representações dos pobres 

no Brasil e suas relações com o consumo. A investigação enfocou a 

chamada "classe C" e mostrou, por meio de uma pesquisa quantitativa, 

como esta aumentou seu poder aquisitivo, elevando sua posição na 

hierarquia socioeconômica. Nesse caso, o grupo em questão deixou de 

ser classificado como "pobre" – classes D e E (e todo o peso que a 

expressão denota) – para passar a pertencer às chamadas "classes 

médias". 

 

Há diferenças no estilo de vida de um determinado grupo, que por determinantes 

políticos, pôde adquirir certos bens, antes acessíveis somente aos grupos mais 

abastados, dentre eles a escolha do estabelecimento escolar de maior qualidade para os 

filhos. No caso da escola em questão, a aquisição de um imóvel próprio também faz 

parte das relações dessas famílias com o consumo e sua ascensão à Classe C. 

O meio de transporte utilizado pelas famílias para conduzirem seus filhos à 

escola foi outro item do questionário. Já constatamos que 36 famílias, cujos filhos 

atualmente se encontram no 3º ano do ensino fundamental, moram dentro dos limites de 

zoneamento, e outras 24 têm suas moradias em bairros mais distantes da referida escola. 

No gráfico apresentamos as respostas. 
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Gráfico 11 - Meios de transporte utilizados pelos pais para levar os filhos à escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Doze famílias que levam seus filhos a pé para a escola têm suas moradias 

localizadas nos bairros Matozinhos, Fábricas, Caieira, Bela Vista, Vila Belizário, Dom 

Bosco e Centro, que são próximos ao estabelecimento de ensino. Duas famílias utilizam 

o transporte coletivo e são residentes nos bairros São Geraldo e Colônia do Marçal. 

Quinze pais transportam os filhos para a escola em veículo próprio, vindos dos bairros 

Senhor dos Montes, Dom Bosco, Centro, Tejuco, Vila Militar, Caieira, São José 

Operário, Bonfim, Colônia do Marçal, Vila Belizário e Matozinhos. A grande maioria 

das famílias, somando 32, recorre ao transporte escolar privado, oportunizando a 

chegada do filho à escola. 

Eis alguns argumentos dos pais que escolheram a escola por estar próxima de 

sua residência: 

[...] Porque é uma escola boa e muito conceituada e próxima da minha 

casa (ANA BEATRIZ, Q-17). 

 

[...] Viemos de outra cidade e estado, sem conhecer nada. Quando 

começamos a procurar uma escola, a Aureliano sempre era a mais 

recomendada. Além da praticidade de ser a mais próxima de casa 

(KRISNIELE, Q-60). 

 

Observamos que muitos pais escolheram a E.E. Aureliano Pimentel pelo critério 

de zoneamento. No entanto, há outras famílias que, apesar de residirem distantes da 

escola, também a escolheram para matricular os filhos por entenderem que é uma boa 

escola, mesmo implicando em aumento de gastos com transporte e tempo.  
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[...] Pelas boas referências que tínhamos da escola: cuidado com a 

formação dos alunos (intelectual, física, social e psicológica) e pelos 

bons profissionais que a escola possui (ELENICE, Q-22, Bairro São 

José Operário). 

 

[...] Por ser uma escola modelo e bem conceituada em nossa cidade 

(VIRGÍNIA, Q-51, Bairro do Bonfim). 

 

[...] A Escola Aureliano Pimentel tem um ensino ótimo, é uma escola 

disciplinada, e por ser conceituada, a melhor de São João del-Rei 

(TALITA, Q-14, Bairro Senhor dos Montes). 

 

[...] Porque meus dois filhos mais velhos estudaram na escola e é uma 

escola muito boa, que além de educação ensina outros valores 

(LISBELLE, Q-32). 

 

Para estas famílias, as referências quanto à qualidade do ensino, à formação dos 

profissionais e ao ensino de valores “compensam” os gastos em decorrência do 

transporte, entre outros. 

Arguimos, em nossa pesquisa, se as famílias eram beneficiárias de algum 

programa social como o Bolsa Família, e os resultados indicam que somente 4 delas 

(7% do total) têm o referido benefício, e as mesmas têm uma renda mensal com 

variação entre R$ 600,00 a R$ 890,00. 

Em número majoritário, 57 famílias do total de 61 não usufruem de benefícios 

sociais advindos do governo estadual ou federal, sendo 15 delas com renda mensal entre 

R$ 900,00 a R$ 1.760,00. Vinte famílias têm seus salários entre R$ 2.000,00 e R$ 

2.880,00, e 09 famílias têm rendas de R$ 3.000,00 a R$ 5.500,00. Ainda, três famílias 

recebem de R$ 8.000,00 a R$ 10.400,00. Dez pais, no entanto, não quiseram informar 

suas rendas mensais.   

Conforme afirmam Maria Teresa Gonzaga Alves e José Francisco Soares
 
(2009, 

p. 07): 

[...] A preocupação com a coleta de dados sobre a renda dos 

indivíduos e das famílias também é usual nos questionários das 

pesquisas sociais, mas a forma de medi-lo está longe de ser 

padronizada entre os estudos. Porém, obter respostas fidedignas para 

uma pergunta sobre a renda nem sempre é possível, mesmo quando 

apresentada em forma de categorias (faixas de rendimento). 
 

A terceira e última categoria do questionário buscou investigar como se dá o 

processo de escolha do estabelecimento escolar por parte da família, ou seja, quais são 

as estratégias determinantes para que os filhos sejam matriculados em uma escola 

pública. 
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Uma das perguntas feita aos pais está relacionada à obtenção de informações 

sobre a escola, ou seja, que informação influenciou a família na escolha do 

estabelecimento de ensino da presente pesquisa, em especial a Escola Estadual 

Aureliano Pimentel.  

Dentre as diversas opções, constavam: (i) o conhecimento da escola por 

trabalhar ou ter trabalhado nela; (ii) ter um dos pais estudado na referida escola; (iii) ter 

outros filhos que estudam ou estudaram na escola; (iv) ter parentes que estudam ou 

estudaram na escola; (v) informações de amigos que têm filhos estudando na escola; 

(vi) por meio de notícias de rádio, jornais, televisão e outros veículos de comunicação, e 

por último, (vii) se o conhecimento sobre a escola advinha do acompanhamento aos 

resultados das avaliações externas de desempenho dos estudantes (Provinha Brasil, 

Proalfa, Proeb). Obtivemos os seguintes resultados expressos na Tabela 7, a seguir, 

sabendo que três famílias não quiseram informar e, portanto, 58 pais responderam:  

 

Tabela 8 - Informações obtidas pelos pais sobre a escola 

Informações obtidas pelos pais sobre a escola Número de pais Porcentagem % 

Através de amigos que tem filhos estudando na 

escola 
15 25,86 

Através de parentes que estudam ou estudaram na 

escola 
12 20,71 

Um dos pais estudou na escola 11 19,01 

Outro filho estuda ou estudou na escola 10 17,20 

Acompanhar resultado de avaliações externas 06 10,34 

Notícias de outras pessoas 03 5,16 

Trabalhou na escola 01 1,72 

Total 58 100 % 

Fonte: dados coletados em pesquisa de campo. 

 

Vejamos alguns relatos dos pais ao atribuírem a fonte de informação na qual se 

basearam para escolherem a E.E. Aureliano Pimentel para o ingresso do filho neste 

estabelecimento de ensino:  

 

[...] Eu e meu irmão estudamos lá e sabíamos que lá continua sendo 

uma excelente escola (LAVÍNIA, Q-26). 

 

[...] Devido às boas informações dos antigos alunos, pois é uma escola 

muito boa (REGIANE, Q-55). 

 

[...] Pela opinião de outros pais que tiveram seus filhos nesta escola 

(JÚLIA, Q-40). 
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Nenhuma família obteve informações sobre a escola através de notícias de rádio, jornais 

ou televisão. Somente uma mãe afirmou ter tido informações sobre a escola por ter 

trabalhado nela. Três pais se informaram por outras pessoas não descritas no 

questionário; e seis afirmaram acompanhar os resultados das avaliações externas da 

instituição, como Provinha Brasil, Proalfa e Proeb. “[...] Escolhi o Aureliano porque é 

uma escola com nome e índice de educação melhor” (THAIS, Q-52). 

Das 58 respostas, 10 famílias têm ou tiveram outros filhos estudando nesta 

escola, e 11 desses pais já foram alunos deste estabelecimento escolar. Em nível maior 

de respostas, 12 pais afirmaram que as informações sobre a escola foram alcançadas por 

meio de parentes que estudam ou estudaram nela, e 15 conseguiram informações por 

meio de amigos cujos filhos estudam ou estudaram na escola. Eis alguns depoimentos 

que demonstram o motivo da preferência: 

 
[...] Porque já estudamos aí (mãe e pai), sabemos que é uma escola 

muito boa e com um bom nível de ensino (LARISSA, Q-15). 

 

[...] Familiares já estudaram e sempre falaram bem, e o ensino que é 

muito bom (VANESSA, Q-56). 

 

[...] Sendo uma escola que acompanha desde os avós o 

desenvolvimento e o conhecimento de nossa família, desde nós pais, é 

o melhor para nossa filha (PAULINA, Q-34). 

 

[...] Porque é uma escola onde vários familiares estudaram, parentes 

trabalharam, e é uma ótima escola (APARECIDA, Q-43). 

 

Mais uma vez, reafirma-se a importância da propaganda “boca-a-boca” como 

principal estratégia de marketing na veiculação de informações para os pais 

matricularem seus filhos em uma escola pública estadual. A opinião dos amigos quanto 

ao nível de satisfação com a escola se torna um fator primordial na investigação da 

futura matrícula do filho. Esta característica do “boca-a-boca” se dissemina como 

propagandas gratuitas, nas quais os amigos contam que a escola é boa, que o ensino é de 

qualidade, que o filho se sente feliz lá etc. Isso se expressa no relato dos pais: 

 
[...] É uma boa escola, tenho amigos que os filhos estudam e 

comentam que é ótima escola (TICIANE, Q-25). 

 

[...] Por ser uma escola de boas referências, e meus sobrinhos 

estudaram nesta escola, e tinha participado de vários eventos nesta 

escola. Sendo assim, optei por colocar meu filho (NEIDE, Q-47). 

 

[...] Escolhi porque um primo estudou aqui e sua mãe sempre me deu 

boas referências (KARLA, Q-48). 
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A 13ª questão do questionário solicitou que os pais enumerassem, por ordem de 

importância, até três aspectos que favorecem a escola, e que poderiam ser os critérios de 

escolha – embora saibamos que podem ser os mais diversos, como afirma Luiz 

Fernandes Dourado e João Ferreira de Oliveira (2009, p. 202): 

 

[...] Debater tais questões remete à apreensão de um conjunto de 

determinantes que interferem, nesse processo, no âmbito das relações 

sociais mais amplas, envolvendo questões macroestruturais, como 

concentração de renda, desigualdade social, educação como direito, 

entre outras. Envolve, igualmente, questões concernentes à análise de 

sistemas e unidades escolares, bem como ao processo de organização 

e gestão do trabalho escolar, que implica questões como condições de 

trabalho, processos de gestão da escola, dinâmica curricular, formação 

e profissionalização docente. Em outras palavras, é fundamental 

ressaltar que a educação se articula a diferentes dimensões e espaços 

da vida social sendo, ela própria, elemento constitutivo e constituinte 

das relações sociais mais amplas. A educação, portanto, é perpassada 

pelos limites e possibilidades da dinâmica pedagógica, econômica, 

social, cultural e política de uma dada sociedade. 

 

Para uma análise das estratégias de escolha, o questionário trouxe as seguintes 

opções: os pais deveriam colocar o número 1 para o aspecto mais importante, 2 para o 

segundo aspecto mais importante, e 3 para o terceiro aspecto. 

Sabemos que as questões que envolvem escolhas de estabelecimentos de ensino 

para que os filhos iniciem sua trajetória escolar são variadas e complexas, mas optamos 

por listar alguns possíveis fatores motivadores. As questões constavam das seguintes 

opções: (i) a escola tem bons métodos de ensino; (ii) a escola tem jornada de tempo 

integral; (iii) a escola tem boa qualidade; (iv) a escola tem boa infraestrutura; (v) a 

escola oferece atividades extracurriculares; (vi) a escola é tradicional e com prestígio no 

município de São João del-Rei; (vii) a escola é próxima da residência. 

Apenas 2 pais não responderam qual é aspecto mais importante para a escolha da 

escola; portanto, os demais (n=58) apresentaram o seguinte resultado, como demonstra 

o gráfico a seguir: 
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Gráfico 12 - Aspecto que a família considerou mais importante na escolha da 

escola

 
Fonte: dados coletados em pesquisa de campo. 

 

O quesito “a escola ter bons métodos de ensino” foi o que 32 famílias 

elencaram como de maior relevância para a escolha do estabelecimento de ensino. Se 

levarmos em conta, corroborando com Negri (2012), que estas famílias têm como 

desejo o sucesso escolar dos filhos e possíveis colocações deles no mercado de trabalho, 

a escola apresentar bons métodos de ensino vêem ao encontro destes anseios. Negri 

(2012, p. 272) esclarece que:  

 

[...] De fato, pais consideram a escolarização como uma forma de 

investimento voltada a assegurar aos filhos trajetórias de sucesso, 

preparando-os, desde cedo, para competir e ocupar futuramente as 

melhores posições no ensino superior, no mercado de trabalho e na 

vida social, favorecendo o projeto de reprodução social e de 

manutenção do status quo da família. 

 

Este autor ainda admite que: 

 
[...] Famílias buscam exclusividade, optando por instituições de ensino 

de excelente reputação acadêmica e com rígidos sistemas seletivos e 

avaliativos, cujos públicos tendem a ser bastante seletos e 

homogêneos, o que propicia tanto a ampliação do capital social quanto 

o convívio em um ambiente que reproduz valores e estilos de vida 

típicos do grupo social de pertencimento (NEGRI, 2012, p. 273). 
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Tanto famílias de meios sociais populares quanto pais oriundos de classes 

médias, ao fazerem escolhas escolares, têm como um dos pontos principais que seus 

filhos obtenham sucesso na escola, e isso passa, além de outras variáveis, pela questão 

dos métodos e técnicas de ensino utilizados. Para Negri (2012), esta motivação se 

justifica por um desejo paterno de que os filhos mantenham o “status quo” da família. 

Já os pesquisadores André Guerra Esteves de Moraes e Walter Belluzzo (2014) 

consideram que as escolhas de um estabelecimento de ensino passam substancialmente 

pelo desempenho entre escolas públicas e privadas. Ao constatarem, por meio de sua 

pesquisa, que apesar de a maioria das escolas particulares alcançar um resultado 

superior em relação às escolas públicas, também sugerem que aspectos como práticas 

escolares ou arranjos administrativos possam produzir educação de qualidade nas duas 

instâncias. Sendo assim, os autores consideram que: 

 
[...] Um aspecto importante que pode ser considerado a partir da 

função de produção escolar é a diferença de desempenho usualmente 

observada entre escolas públicas e privadas. Esse tipo de análise é 

interessante porque, se o setor privado alcança resultados superiores, 

mesmo após controlar por observáveis, é possível que existam outros 

fatores, tais como práticas educacionais ou arranjos administrativos, 

que determinem maior eficiência na produção de educação. Em outras 

palavras, se, mesmo controlando por insumos, o diferencial 

permanece, a função de produção deve ser diferente (MORAES & 

BELLUZZO, 2014, p. 410). 

 

Se pensarmos na relação entre a pergunta do questionário, sobre a primeira 

opção de escolha da escola, e a resposta de 55,2% dos pais que admitem terem feito a 

escolha por se tratar de uma escola que possui “bons métodos de ensino”, podemos 

compreender que a má ou a boa qualidade de ensino vão depender de interpretações 

subjetivas, nem sempre compreendidas pelos pais, como afirma José Sérgio F. de 

Carvalho (2007, p. 307): 

 
[...] Não é o caso de se entrar no mérito de cada uma das alegações 

sobre as evidências da má qualidade do ensino, nem das hipóteses 

explicativas generalizadamente apresentadas como suas causas. [...] 

Contudo, a exemplo do que acontece com outros "objetos" do discurso 

social de ampla visibilidade política e notável repercussão nos meios 

de comunicação de massa, o conceito de "qualidade do ensino", em 

seu uso corrente, oferece uma série de riscos aos intelectuais e 

pesquisadores que sobre ele se debruçam. Dentre eles, o de ser tratado 

não como uma expressão polissêmica, capaz de nos remeter a 

diferentes interpretações e categorizações de uma variedade de 

experiências, vivências e práticas sociais, mas como uma entidade fixa 
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e imutável, cuja presença essencial seríamos capazes detectar – ou 

cuja grandeza pudéssemos medir – de forma inequívoca e a-histórica. 

 

Sendo assim, apresentamos o segundo quesito que as famílias julgaram mais 

relevante para a escolha do estabelecimento escolar, que foi justamente o item que se 

refere à “escola ser de boa qualidade”. Para 30 pais, ou seja, 52,6% do total (n= 57), a 

escola de boa qualidade se torna um fator relevante para que seu filho possa estar 

matriculado. Mas o que seria esta “qualidade”? Quais aspectos evidenciariam a 

qualidade da escola? 

Para muitos pais, as razões são basicamente sustentadas pelo quesito 

“qualidade”, como expressam as questões do questionário. Eis alguns exemplos: Carlos 

(Q-17) coloca que o fator de escolha da E.E. Aureliano Pimentel foi: “[...] A escola 

oferece bom aprendizado para suprir as necessidades dela (da filha) e dar base para 

as fases seguintes (grifo nosso)”. O mesmo pensamento tem Josiane (Q-3), que relata a 

escola como tendo: “[...] Um ensino de qualidade, onde meu filho aprenda muito, 

explorando cada vez mais o conhecimento e a boa disciplina”. 

Por se tratar de um termo que admite várias interpretações, a “qualidade da 

educação” pode, desta maneira, apresentar conceituações diferenciadas, como exprime 

Dourado et.al (2009, p. 203): 

 
[...] A discussão acerca da qualidade da educação remete à definição 

do que se entende por educação. Para alguns, ela se restringe às 

diferentes etapas de escolarização que se apresentam de modo 

sistemático por meio do sistema escolar. Para outros, a educação deve 

ser entendida como espaço múltiplo, que compreende diferentes 

atores, espaços e dinâmicas formativas, efetivado por meio de 

processos sistemáticos e assistemáticos. Tal concepção vislumbra as 

possibilidades e os limites interpostos a essa prática e sua relação de 

subordinação aos macroprocessos sociais e políticos delineados pelas 

formas de sociabilidade vigentes. Nessa direção, a educação é 

entendida como elemento constitutivo e constituinte das relações 

sociais mais amplas, contribuindo, contraditoriamente, desse modo, 

para a transformação e a manutenção dessas relações. 
 

Dos 61 familiares, 05 não responderam qual seria o terceiro quesito de 

importância na escolha do estabelecimento escolar do filho. Portanto, entre as respostas 

(n=56), 15 pais, ou seja, 26,8% disseram que a opção pela escola se deu tendo em vista 

que a E. E. Aureliano Pimentel é tradicional e tem prestígio no município de São João 

del-Rei. Os depoimentos exprimem este desejo: 
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[...] A Escola Aureliano Pimentel tem um ensino ótimo, é uma escola 

disciplinada, e por ser conceituada a melhor de São João del-Rei 

(TERESA, Q-14). 

 

[...] Escolhi a escola pela tradição de ensino público de qualidade e 

boas recomendações de familiares e amigos (HENRIQUE, Q-16). 

 

[...] Porque me informaram que é uma escola modelo, o nível de 

ensino é excelente; estou comprovando agora, vendo minha filha 

estudando aí por 2 anos (MIRNA, Q-21). 

 

Os depoimentos dos familiares deixam claro um conceito de que a Escola 

Estadual Aureliano Pimentel é tradicional e de prestígio na cidade de São João del-Rei. 

Esta referência positiva pode estar relacionada à informações recorrentes (veiculadas 

mais uma vez pelo “boca-a-boca”), aos seus resultados, à qualidade de ensino, à 

capacitação do corpo docente, bem como à gestão, que durante muitos anos, repertiu-se 

e, em consequência disto, trouxe um conceito de excelência, que pode ou não ser 

verdadeiro. A este respeito, Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1984, p. 09) trazem 

reflexões sobre o termo “tradição inventada”, que pode nos ajudar a melhor entender 

este processo de contínua manutenção do lugar de qualidade e de prestígio da escola 

investigada
7
:  

 

[...] O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas 

nunca indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, 

construídas e formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram 

de maneira mais difícil de localizar num período limitado e 

determinado de tempo - às vezes coisa de poucos anos apenas - e se 

estabeleceram com enorme rapidez. É natural que qualquer prática 

social que tenha de ser muito repetida tenda, por conveniência e para 

maior eficiência, a gerar um certo número facilitar a transmissão do 

costume. Isto é válido tanto para práticas sem precedentes (como o 

trabalho de um piloto de avião) como para as práticas já bastante 

conhecidas (HOBSBAWM & RANGER, 1984, p.11). 

 

A questão 15 do questionário tinha como objetivo saber, dos pais, se outros 

filhos estudaram ou estudam na E. E. Aureliano Pimentel, e como todos responderam a 

esta questão, chegamos a um resultado de 17 famílias que disseram sim; e 44 

declararam não terem outros filhos estudando na referido instituição.  

Em relação a outros filhos terem estudado ou ainda estarem estudando em 

escolas particulares, 49 pais afirmaram que não têm ou tiveram filhos em redes 

                                                           
7
 Nessa leitura de Hobsbawm e Terence Ranger (1984), não é possível identificar se a tradição busca ou 

não elementos com a realidade. No caso de nossa pesquisa, é menos importante buscar atestar se a escola 

é ou não de fato de qualidade, mas é interessante observar os mecanismos pelos quais essa qualidade é 

mantida ao longo dos tempos e das gerações como um esforço cultural. 
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privadas, enquanto 12 afirmaram ter um dos filhos nesta circunstância. Nogueira (2013, 

p. 117) ilustra bem a situação de algumas famílias que optam por ter um dos filhos 

estudando em estabelecimento privado, como usuários recentes, uma vez que “[...] é 

como se caminhassem no “fio da navalha”, onde esses alunos têm sua permanência na 

escola paga constantemente ameaçada por fatores de natureza muito diversa”. Esta 

instabilidade a que se refere a autora diz respeito à falta de condições financeiras, aos 

fracassos nas trajetórias escolares dos filhos, às incertezas econômicas das famílias. 

Normalmente, o investimento financeiro é feito para aquele filho que demonstra bom 

desempenho escolar e que pode, no futuro, compensar os esforços empreendidos pelos 

pais.  

A confirmação da conduta parental da maioria dos indivíduos sobre o 

investimento em escola pública e as chances de os filhos se projetarem, no futuro, com 

profissões rentáveis e boas colocações no mercado de trabalho está expressa nas 

respostas dadas pelos familiares à questão 14 do questionário. O que pretendíamos era 

analisar as expectativas das famílias sobre o ensino ministrado na E. E. Aureliano 

Pimentel e o futuro dos filhos. Eis algumas respostas coletadas:  

 
[...] Espero que possa enriquecer o conhecimento técnico, para que, no 

futuro, possamos ter bons profissionais em diversas áreas 

(HENRIQUE, Q- 16). 

 

[...] Um bom ensino, preparando minha filha para fazer boas 

faculdades, ser uma boa profissional futuramente (GRAZIANE, Q- 

56). 

 

[...] Aprendizado, boa educação, conhecimento, boa estrutura, para ser 

alguém na vida (JANETE, Q-50). 

 

[...] Um futuro melhor e o ensinamento de qualidade para meu filho 

(ABIGAIL, Q- 27). 

 

[...] Espero que a escola ajude minha filha a crescer e aprender, 

aguçando a vontade dela para o futuro com sonhos e expectativas de 

coisas boas e novas, não só no campo dos estudos, mas na vida como 

um todo (CAROLINA, Q-45). 

 

[...] Espero que a escola seja capaz de instruí-lo adequadamente, com 

bons ensinamentos e preparando para o futuro (DOMINGOS, Q-52). 

 

Estes depoimentos deixam claro que um dos fatores motivadores da busca de 

uma escola pelos pais é a expectativa em um futuro melhor para os filhos, tanto no 

aspecto profissional quanto pessoal. 
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Outros argumentos dos pais quanto à escolha da escola desejada e seus anseios 

em relação aos filhos são atribuídos aos valores (morais e éticos) que a E. E. Aureliano 

Pimentel supostamente transmite a seus alunos, como afirmam os entrevistados: 

 
[...] Espero que a escola ofereça valores, respeito ao ser humano, que 

integre as matérias curriculares com a vida cotidiana (LETÍCIA, Q- 

02). 

 

[...] Que ele tenha formação de qualidade, sendo ela formação 

intelectual e humana (ELENICE, Q- 22). 

 

[...] Que ela reforce nele os valores e a educação que eu ensino em 

casa (LAVÍNIA, Q- 26). 

 

[...] Espero que a escola ajude minha filha a se desenvolver, não só em 

termos de conteúdo escolar, mas também de educação como indivídua 

e como boa cidadã perante a sociedade. Aprenda a se socializar 

(GABRIELE, Q- 08). 

 

[...] Boa formação de ensino, caráter, personalidade e educação e 

respeito (FRANCINE, Q- 28). 

 

[...] A escola contribui na formação da educação e cidadania da 

criança (NADIR, Q- 05). 

 

[...] Espero que ajude minha filha a crescer como pessoa e que 

também consiga uma boa base para o 1º grau (FÁTIMA, Q- 20). 

 

[...] Auxiliá-lo na educação e formação moral (ANDRESA, Q- 31). 
 

Esta perspectiva de análise sugere a seguinte indagação: compete à escola fazer 

a educação de valores ou esta seria uma atribuição eminentemente das famílias? Para 

Pedro Goergen (2007, p. 747), 

 

[...] As crianças não chegam à escola como folhas em branco, 

completamente abertas para receberam as marcas de uma formação 

moral que a escola tem para oferecer. Ao contrário, a escola acolhe 

pessoas que já se encontram em formação, com múltiplas influências e 

determinações, das quais muitas certamente são definitivas, ao passo 

que outras ainda estão abertas à transformação. Todo ser humano, 

embora nasça com uma certa carga genética, começa a constituir-se, a 

formar sua identidade desde o nascimento pelas experiências e 

aprendizagens que acontecem no contexto das relações familiares, 

sociais e midiáticas. 

 

Observa-se, por meio dos relatos dos familiares, que questões de cidadania, 

formação moral e humana, e respeito aos outros são valores que pesam na escolha da 

escola para os filhos, e que, hipoteticamente, a E. E. Aureliano Pimentel oferece. Seria 
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como uma forma de complementação da educação moral já proporcionada pelas 

famílias que buscam uma continuidade destes preceitos na escola?  

Por fim, alguns pais alimentam a esperança de terem escolhido a escola porque a 

mesma oferece competências suficientes para a formação acadêmica dos filhos. 

 
[...] Eu espero que ele saia de lá com uma base sólida para fazer um 

bom ensino fundamental (LIANE, Q-51). 

 

[...] Um ensino de qualidade, que meu filho aprenda muito, 

explorando cada vez mais o conhecimento e a boa disciplina 

(CLARA, Q-03). 

 

[...] Que conduza a um total conhecimento, de acordo com sua idade e 

etapas curriculares (DENISE, Q-01). 

 

[...] Que continue com ensino de qualidade e com professores com boa 

capacitação (HELENO, Q-04) 

 

[...] Que a mesma possibilite, no decorrer dos anos iniciais, que as 

habilidades e competências de nossos filhos possam ser atingidas, 

desde que nós trabalhemos juntos (LETÍCIA, Q-54). 

 

[...] Espero que meu filho saia apto para dar conta de qualquer outro 

colégio que ele frequentar (ODETE, Q-11). 

 

[...] Que dê uma boa estrutura para meu filho ir sempre bem em sua 

carreira escola (LOURDES, Q-39).  

 

Em síntese, o que se pode evidenciar é uma clara complexidade dos processos de 

escolhas de estabelecimentos escolares por parte das famílias, que estaria relacionada às 

condições financeiras, sociais, de classe, entre outras, que variam sutilmente ou 

radicalmente do ponto de vista macrossociológico. O que, em hipótese nenhuma, pode-

se negligenciar: são os esforços empreendidos pelos pais em busca de uma escola 

adequada para seus filhos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou oferecer algumas considerações acerca do perfil e das 

estratégias utilizadas por diferentes famílias quando se deparam com a escolha de um 

estabelecimento escolar para os filhos que ingressam no ensino fundamental. No caso 

específico escolhemos a Escola Estadual Aureliano Pimentel, de São João del-Rei, 

instituição reconhecida socialmente pela comunidade local. A análise e interpretação 

dos dados do questionário trouxeram elementos significativos, auxiliando na elucidação 

e no entendimento das razões e estratégias de escolha paternas por esta escola. São elas: 

(i) Apesar das mudanças sociais, econômicas e culturais ocorridas nas duas 

últimas décadas em nosso país – que acarretaram, entre outras coisas, transformações 

nas configurações familiares, reestruturação em seus arranjos e composições, nota-se 

que a maioria das famílias que optou por matricular seus filhos na Escola Estadual 

Aureliano Pimentel mantém uma composição de família nuclear. Apesar disso, não de 

maneira diferente, os demais pais que por alguma razão não têm sua composição 

familiar desta forma também expressaram a mesma preocupação: com a qualidade da 

escola para o futuro dos filhos. Nesse sentido, fica claro que, apesar dos arranjos e das 

composições das famílias serem distintos, o fator “qualidade da escola” se torna 

essencial como critério de escolha de um estabelecimento escolar e em especial a Escola 

Estadual Aurelino Pimentel. O quesito “a escola ter bons métodos de ensino” foi o que a 

grande maioria dos familiares apontou como primordial. 

(ii) Os dados sobre as profissões dos pais e suas respectivas rendas familiares 

demonstraram que as famílias dos alunos do 2º ano do ensino fundamental da E. E. 

Aureliano Pimentel compõem a “nova classe trabalhadora” (SOUZA, 2010), e somente 

3 delas usufruem de benefícios sociais, com rendas menores, que podemos classificar 

como camadas populares.  

(iii) O meio de transporte mais utilizado pelos pais para levar os filhos à escola é 

o transporte escolar (52%), seguido de 25% deles que utilizam carro particular, o que 

Souza (2010) apresenta como “novas características de consumo material e simbólico” 

destas novas classes. 

(iv) Não se evidenciou, por parte da maioria das famílias, a procura por 

estabelecimentos privados de ensino, uma vez que somente 12 delas (n = 61) têm ou 

tiveram outros filhos estudando em rede de ensino particular. Estas famílias 

consumidoras de escolas públicas, por sua vez, manifestaram sua preferência por 
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estabelecimentos de qualidade reconhecida, mesmo que este conceito seja 

historicamente construído (HOBSBAWM & TERENCE,1984), e sem uma análise mais 

acurada pelas famílias. Ballion (1991, pp. 213-214) atribui a escolha paterna à “imagem 

guia” da escola, em que são considerados aspectos associados ao “[...] grau de tradição, 

resultados divulgados nos meios de comunicação, percepção do tipo de clientela, clima 

disciplinar, comportamento dos alunos, localização, prédio, rumores, sobre os quais 

elaboram um julgamento subjetivo global”. 

(v) A oferta de ensino de qualidade (52,6 % das respostas) foi um dos maiores 

atrativos para a escolha da Escola Estadual Aureliano Pimentel. Segundo Costa (2011), 

os pais optam por estabelecimentos de “reputação” socialmente legitimada. 

(vi) Todas estas estratégias estão relacionadas ao alcance do êxito escolar pelos 

alunos e sua longevidade escolar, uma vez que os filhos que conseguem ingressar na 

universidade têm maiores condições de galgar profissões mais qualificadas e rentáveis. 

(vii) Para Bourdieu (1998), a escola reproduz as desigualdades sociais e produz a 

estratificação social, alimentando as diferenças entre as classes e gerando lutas 

concorrenciais por vagas em diversas escolas. Por esta razão, os pais buscam 

estabelecimentos de ensino em que não estejam evidentes estas desigualdades, entre elas 

a E.E. Aureliano Pimentel, que tem suas matrículas “disputadas” por famílias de classes 

sociais distintas e por pais que moram fora do zoneamento. Acrescenta-se a esta análise 

a presença do “capital cultural familiar” desta clientela, conforme aponta Bourdieu 

(1998). 

(viii) As escolhas identificadas por Andrade (2015) vêm ao encontro das 

respostas dadas pelas famílias da presente pesquisa, que salientam motivações de ordem 

pragmática, como estrutura física da escola, proximidade do domicílio 

(georreferenciamento), e também o quesito relacionado a “escolhas direcionadas para a 

melhoria das condições de vida e a mobilidade social” (ANDRADE, 2005, p. 07), como 

sucesso, prosperidade nos estudos e aquisição de bens materiais futuros, emprego e 

longevidade escolar. Estas características estão mais diretamente relacionadas a famílias 

de classes sociais menos favorecidas, ou seja, famílias de camadas populares 

(NOGUEIRA, 1998, p.52). 

(ix) Outro diferencial nas respostas aos questionários foi a tradição escolar e o 

prestígio atribuídos à instituição, comprovados pelo “boca-a-boca”, ou seja, por 

depoimentos dados por vizinhos, parentes e amigos, que de certa forma certificam o 

caráter de “excelência escolar” (NOGUEIRA, 2013). Thrupp (1999) e van Zanten 
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(2005) acrescentam a esta análise o fato de que há uma correlação direta entre as 

“qualidades dos alunos” e as “qualidades da escola”, e por esta razão, a demanda por 

matrículas na Escola Estadual Aureliano Pimentel é tão acirrada. 

(x) As manifestações dos pais pela matrícula na Escola Estadual Aureliano 

Pimentel foi motivada também por características ligadas a valores éticos e morais, 

além da organização estrutural da escola e a formação acadêmica de seus professores. 

(xi) Outra característica para a qual a pesquisa acena diz respeito aos resultados 

das avaliações externas Ideb, Proeb e Proalfa, que reafirmam resultados acadêmicos 

positivos e superiores se comparados a outras escolas do mesmo nível de ensino, e que 

se tornam um atrativo para as escolhas paternas. 

            (xii) Não podemos afirmar sobremaneira que as famílias com moradias fora do 

zoneamento da escola “burlaram” a matrícula, uma vez que elas declararam 

publicamente seus endereços; mas podemos afirmar que estes pais tiveram uma maior 

mobilização em busca de uma escola reconhecida para os filhos. 

Enfim, acreditamos que os dados aqui apresentados permitam dizer que os 

critérios de escolhas escolares paternas dependem de uma série de estratégias: reputação 

do estabelecimento, imagens construídas, projeções de sucessos futuros, capital cultural 

e escolar, qualidade da escola, e métodos de ensino, todos relacionados com o caráter 

sociocultural de cada família. No entanto, o que simboliza todos os anseios das famílias 

é o sucesso escolar dos filhos, “[...] aspiração ao êxito escolar e social, desejo de 

seletividade nos relacionamentos sociais, entre outros fatores, incidem fortemente sobre 

a escolha” (NOGUEIRA, 1998, p.49). 

Muitos questionamentos levantados nesta dissertação demandam 

aprofundamentos futuros, podendo levar a pesquisas posteriores e à constatação da 

complexidade deste processo de escolha de um estabelecimento escolar pelas famílias. 

 

 

 

 

 

 

`  
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado(a) Senhor(a), responsável pelo aluno:____________________. 

Esclareço que desenvolvo uma pesquisa (dissertação de mestrado) no Programa de Pós-

Graduação em Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, e que tem como objetivo 

compreender como a família escolhe o estabelecimento escolar dos filhos. Neste 

sentido, solicito sua participação. 

Caso concorde em participar, informo que não existe resposta certa ou errada 

e que a identidade de quem responde este questionário será mantida em absoluto 

sigilo. Por fim, solicito que o questionário seja entregue até o dia 08 de julho de 2016. 

Agradeço sua participação, 

  Jacqueline Sade Tayer  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome completo do responsável:____________________________________ 

Data de nascimento ____ / ____ / ____ 

Endereço:___________________________________________________ 

Bairro: ___________________Cidade ____________________ UF: ____ 

CEP: _______________ Telefone:____________________ 

Estado civil_______________________ 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

1- Quantas pessoas moram em sua casa? (conte também você) 

(   ) 1        (   ) 2       (   ) 3        (   ) 4       (   ) 5      (   ) mais de 5 

2- Qual o grau de parentesco dos membros da família que residem na mesma casa? Para 

isso, coloque a quantidade em números entre os parênteses. 

(  ) esposa ( ) esposo ( ) filhos ( ) sogro (  ) sogra (  ) Outros. Especificar:____________ 

3- A família possui imóvel:  

(  ) próprio (  ) alugado (  ) financiado (  ) emprestado (  ) Outro. 

Especificar:_______________ 

4- Você e sua família residem em: 

(  ) zona urbana         (  ) zona rural 

5- Sua família é beneficiária de programas sociais (Bolsa Família e/ou outro tipo de 

assistência)? 

(  ) sim. Qual o valor? R$ __________________       (  ) não  

6 - Qual meio de transporte você utiliza para levar o aluno à escola? 

(  ) a pé (  ) transporte coletivo (  ) veículo próprio (  ) transporte escolar (  ) outro. 

 

7- Considerando a renda de todos os integrantes da sua família, qual é a renda mensal 

familiar? R$ ____________________________ 

 

8- Qual seu nível de escolaridade? 

(  ) Ensino fundamental I incompleto (1º ao 5º ano) 

(  ) Ensino fundamental I completo (1º ao 5º ano) 

(  ) Ensino fundamental II incompleto (6º ao 9º ano) 

(  ) Ensino fundamental II completo (6º ao 9º ano) 

(  ) Ensino médio completo 
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(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo  

(  ) Pós-Graduação: 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

 

9- Qual é a profissão do pai da criança? __________________________________ 

10- Qual é a profissão da mãe da criança?__________________________________ 

11- Qual a cor de seu filho: branca (     )           negra (     )         outra  (      )                                

 

PROCESSO DE ESCOLHA DA ESCOLA 

 

12- Que informação influenciou a família a matricular seu (sua) filho(a) na “Escola 

Estadual Aureliano Pimentel”? Marque a que julgar a mais importante.  

(  ) Conhecer a escola por trabalhar ou ter trabalhado nela. 

(  ) Conhecer  a escola porque um dos pais estudou nela. 

( ) Conhecer a escola por ter outro(s) filho(s) que estuda(m) ou estudou(aram) nela. 

(  ) Conhecer a escola por ter parentes que estudam ou estudaram nela. 

(  ) Conhecer a escola por ter amigos em que os filhos estudam ou estudaram nela. 

(  ) Conhecer a escola por notícias do rádio, jornais, televisão, e outros. 

( ) Conhecer a escola por acompanhar as avaliações externas de desempenho dos 

estudantes (Provinha Brasil, Proalfa, Proeb). 

(  ) Outro.  Qual?________________________________________________ 

(  ) Não obteve informação para matricular o filho nesta escola.  

 

13- Enumere, por ordem de importância, até três aspectos que favorecem a escola, 

respeitando os seguintes graus: (1) para o aspecto mais importante; (2) para o segundo 

aspecto mais importante; (3) para o terceiro mais importante.    

(   ) A escola tem bons métodos de ensino. 

(   ) A escola tem jornada em tempo integral. 

(   ) A escola tem boa qualidade. 

(   ) A escola tem uma boa infraestrutura. 

(   ) A escola oferece atividades extracurriculares. 

(   ) A escola é tradicional e com prestígio no município de São João del-Rei - MG. 

(   ) A escola é próxima à residência. 

 

14- O que você espera dessa escola para a formação de seu filho?  

 

15- Tem outros filhos que estudam ou estudaram nesta escola? 

(   ) sim.   Quantos:______________                           (   ) não 

 

16- Tem outros filhos que estudam ou estudaram em escola particular? 

(   ) sim.   Quantos:______________                           (   ) não 

 

17- Por que você escolheu a E.E. Aureliano Pimentel para matricular seu filho? 

 

 



112 

ANEXO B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Jacqueline Sade Tayer, pesquisadora responsável pela proposta intitulada “A busca 

de diferentes famílias por uma escola pública para os filhos: o caso de uma escola 

estadual de ensino fundamental em São João del-Rei”, do curso de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de São João del-Rei, convido você a participar desta 

pesquisa e peço seu consentimento para que os dados preenchidos por você em 

questionário possam ser utilizados na pesquisa e possam contribuir para a produção de 

conhecimentos sobre as famílias quando precisam escolher a escola em que seus filhos 

irão iniciar sua trajetória escolar.  

A partir deste documento, atribuímos garantias legais, baseadas na Resolução CNS 

196/96, que atesta a concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir 

se for de vontade própria. Este documento também lhe assegura o direito a manter seu 

nome em sigilo, bem como a divulgação dos dados coletados no questionário apenas 

para fins acadêmicos.  

Destaca-se que não há critérios pré-definidos de suspensão da pesquisa, pois não há, 

durante o processo de coleta de dados, nenhum risco ou prejuízo para os sujeitos 

pesquisados. Reserva-se ainda o direito de recusa por parte do pesquisado, caso não 

queira colaborar com a proposta de estudo.  

Por fim, informamos que não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou 

indenização, tendo em vista as especificidades do trabalho a ser realizado. Entretanto, 

explicitamos que estamos atentos a certas medidas de proteção que visam à 

confidencialidade das informações obtidas.  

Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, entre em contato com os 

pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

João del-Rei (MG) no seguinte endereço: 

 

Universidade Federal de São João Del – Rei, Campus Centro Oeste Dona Lindu. 

Av. Sebastião Gonçalves Coelho, nº 400, Bairro: Chanadour, Divinópolis/MG.  

CEP: 35501-296  

Sala 101 – Bloco C 

 

 

(   ) Concordo    (   ) Não Concordo 

 

 

_______________________, ____ de _____________ de 2011 

(Cidade) 

 

 

___________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa 


