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RESUMO

Considerando a hipótese de que as escolas técnicas federais - os atuais Institutos Federais
(IFs) - apresentam uma excelência na oferta de cursos, qualidade determinada pela estrutura
física, qualificação do corpo docente e técnico, programas de apoio ao discente e variedade
nos níveis de cursos ofertados, é de se esperar que a escolha por esse tipo de estabelecimento
escolar faça parte da estratégia de determinadas famílias. A presente pesquisa tem como
objetivo compreender o trabalho escolar das famílias no processo de escolha do IFMG
Campus Ribeirão das Neves para o ensino técnico integrado ao ensino médio dos filhos de um
grupo de famílias as quais constituíram o objeto deste estudo. Compondo a abordagem mais
específica da pesquisa, primeiro buscou-se analisar o perfil dos alunos e das famílias que
possuem filhos matriculados nos cursos de ensino técnico integrado ao ensino médio do
IFMG Campus Ribeirão das Neves. Tal análise possibilitou uma aproximação inicial das
famílias e, mais objetivamente, conhecer os sujeitos pesquisados. Em um segundo momento,
investigou-se como se deu o trabalho escolar das famílias para a definição do estabelecimento
de ensino dos filhos, especificamente a escolha do IFMG Campus Ribeirão das Neves. Nesta
perspectiva, pesquisou-se junto às famílias como ocorreram as escolhas das escolas no ensino
fundamental até a chegada ao IFMG. E, por fim, buscou-se verificar se diferentes famílias
apresentam estratégias diferenciadas e definidoras para a escolha do estabelecimento escolar
em questão, considerando que cada família tem anseios e projetos próprios de escolarização
para os filhos. O embasamento conceitual de Bourdieu (2015), Nogueira (1998), Portes (1993,
2001) e demais teóricos da sociologia da educação deram sustentação ao desenvolvimento da
pesquisa. O percurso metodológico de natureza qualitativa e os recursos metodológicos
utilizados – mapeamento do campo, análise de questionário / formulário, entrevistas e análise
de conteúdo – orientaram a condução dos procedimentos. Por fim, a pesquisa apontou como
resultados a ação do habitus das diferentes famílias na escolha do estabelecimento escolar dos
filhos; o trabalho escolar das famílias, evidenciado nas disposições presentes nos esforços
psicológicos, sociais e econômicos empreendidos na entrada e manutenção dos filhos no
IFMG; a atuação das mães na condução da formação escolar das famílias, que, mesmo com
graus de escolaridade distintos, possuem intenções semelhantes para o sucesso / longevidade
escolar dos filhos.

Palavras-chaves: Família-escola. Escolha do estabelecimento escolar. Trabalho escolar.
Habitus. Educação técnica federal.

ABSTRACT
Considering the hypothesis that federal technical schools – currently called Federal Institutes
(IFs) – show excellence on course offering, determinant physical infrastructure quality, a
qualified body of teachers and technical staff, student support programs, and variety on the
levels of courses offered, one would expect that choosing this kind of educational institution
becomes part of certain families’ strategies. The aim of this research, then, is to understand
the process through which a group of families – that comprise the object of study of this
research – chooses the IFMG Campus at Ribeirão das Neves for the integrated technical
education of their children. In order to constitute a more specific research approach, it was
first necessary to analyze the profile of students and families that have children enrolled in
courses that integrate technical teaching into its high school program at the IFMG Campus at
Ribeirão das Neves. Such analysis allowed for initially coming close to the families and, more
obviously, getting to know the researched subjects. In a second moment, there was an
assessment of parental support concerning the task of choosing a teaching institution for their
children, more specifically the choice for the IFMG Campus at Ribeirão das Neves. From this
point of view, the families were questioned in relation to their choices ranging from middle
school to their arrival at the IFMG. And, finally, it was verified if different families had
strategies that differed and defined their choice of the teaching institution mentioned before,
bearing in mind that each family has their own desires and plans regarding the schooling of
their children. The theoretical basis provided by Bordieu (2015), Nogueira (1998), and Portes
(1993, 2001), among other theoreticians from the sociology of education field, supported the
development of this research. The qualitative methodology nature and the methodologic
resources – field mapping, questionary/form analysis, interviews and content analysis – used
to carry out this research, guided the research procedures development. Finally, this research
pointed out, as results, the habitus action of the various families while choosing an
educational institution for their children; the families’ parental support, highlighted by the
psychologic, social, and economic efforts employed on the enrolment and permanence of their
children at the IFMG; the main role played by mothers on guiding the education of their
families, which, even with different school levels, show similar intentions regarding the
academic success/longevity of their children.

Key Words: Family-School. Choice of educational institution. Parental support. Habitus.
Federal technical education.

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 - Quantidade de estabelecimentos educação básica por dependência administrativa –
Ribeirão das Neves ................................................................................................................................ 47
Gráfico 2 - Quantidade de estabelecimentos educação básica por município ....................................... 48
Gráfico 3 - Quantidade de matrículas totais na educação básica por município .................................. .48
Gráfico 4 - Quantitativo de estabelecimentos de Ed. Básica por etapa de ensino – Ribeirão das Neves
............................................................................................................................................................... 49
Gráfico 5 - Quantitativo de estabelecimentos de ensino médio por município ..................................... 50
Gráfico 6 - Quantitativo de estabelecimentos de ensino profissional por município ............................ 51
Gráfico 7 - Matrículas totais na educação profissional por município.................................................. 52
Gráfico 8 - Matrículas totais da educação profissional - Modalidade Integrado................................... 52
Gráfico 9 - Distribuição entre sexo por curso ....................................................................................... 55
Gráfico 10 - Relação de cidades de residência por curso ofertado........................................................ 58
Gráfico 11 - Relação de egressos de escola pública por curso .............................................................. 60
Gráfico 12 - Relação da escolarização dos pais por etapa de ensino .................................................... 62

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Quantitativo de Campi dos Institutos Federais no Brasil ..................................................... 38
Figura 2 - Distribuição de Campi do IFMG em Minas Gerais .............................................................. 39
Figura 3 - Divisão político-administrativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte ..................... 45

LISTA DE FOTOS

Fotografia 1 - Terreno do IFMG/Campus Ribeirão das Neves e seu entorno ....................................... 41
Fotografia 2 - Sede do IFMG/Campus Ribeirão das Neves .................................................................. 41
Fotografia 3 - Sede do IFMG/Campus Ribeirão das Neves .................................................................. 41

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Relação candidatos por vagas / Cursos Campus Ribeirão das Neves ................................. 42
Quadro 2 - Indicadores econômicos e sociais ....................................................................................... 46
Quadro 3 - Distância de carro e o tempo gasto em transporte público para o IFMG/Campus Ribeirão
das Neves .............................................................................................................................................. 58
Quadro 4 - Categorias sócio profissionais dos pais ............................................................................... 64
Quadro 5 - Categorias sócio profissionais das mães ............................................................................. 64
Quadro 6 - Dados Gerais dos alunos e familiares entrevistados ........................................................... 69

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CEFET

Centro Federal de Educação Tecnológica

CEFET-MG

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

CEFET-RJ

Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro

CME

Conselhos Municipais de Educação

COLTEC

Colégio Técnico

CONIF

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica

EAA

Escola de Aprendizes e Artífices

EJA

Educação de Jovens e Adultos

ENEM

Exame Nacional do Ensino Médio

FAMINAS-BH

Faculdade de Minas – Belo Horizonte

FIC

Formação Inicial e Continuada

IDH

Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IF

Instituto Federal

IFMG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

IFs

Institutos Federais

LDBEN

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

MOVA

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos

PAC

Plano de Aceleração do Crescimento

PBH

Prefeitura de Belo Horizonte

PCD

Pessoa com Deficiência

PDE

Plano de Desenvolvimento da Educação

RMBH

Região Metropolitana de Belo Horizonte

SEDS-MG

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais

TALE

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais

UFSJ

Universidade Federal de São João Del-Rei

UMEI

Unidade Municipal de Educação Infantil

UNED

Unidade de Ensino Descentralizada

UNI-BH

Centro Universitário de Belo Horizonte

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 15

2

O CONTEXTO DA PESQUISA ............................................................................................................. 29

2.1

Educação profissional: percurso histórico e principais iniciativas ...................................................... 29

2.2

Um Instituto Federal em Ribeirão das Neves ........................................................................................ 38

2.3

Ribeirão das Neves: o “município dormitório” e outras identidades .................................................. 43

3

O PERFIL DAS FAMÍLIAS E ALUNOS DO IFMG CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES .............. 55

4

A HORA DA ESCOLHA: CONHECENDO AS FAMÍLIAS E AS SUAS ESTRATÉGIAS ............ 67

4.1

As famílias entrevistadas ......................................................................................................................... 67

4.1.1 Família de Tatiana: uma trilha iniciada, a filha-aluna espelho para os irmãos .................................... 70
4.1.2 Família de Carolina: a adolescente exemplo da boa vontade cultural .................................................... 71
4.1.3 Família de Beatriz: seguindo a trilha iniciada pela irmã mais velha ...................................................... 72
4.1.4 Família de Ágata: a mãe que “corre atrás” das chances e oportunidades. ............................................ 73
4.1.5 Família de Pandora: a mãe escolhe e os filhos obedecem ....................................................................... 74
4.1.6 Família de Leonardo: escolhas construídas e compartilhadas entre mãe e filhos ................................. 75
4.1.7 Família de Pedro: princípios ascéticos pela educação dos filhos ............................................................ 76
4.2

As primeiras escolhas ............................................................................................................................... 77

4.3

A boa escola é?.......................................................................................................................................... 85

4.4

“Esse tal IFMG” ....................................................................................................................................... 88

4.5

A escolha pelo IFMG ............................................................................................................................... 92

4.6

Os desafios da escolha: vestibular e estudos extras ............................................................................... 96

4.7

Outras opções para o ensino médio, mais uma escolha ....................................................................... 100

4.8

Percurso inicial, experiência e permanência no IFMG ....................................................................... 103

4.9

A escolha concretizou-se; e agora? ....................................................................................................... 108

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................ 113
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 119
APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE-1) .......................................... 128
APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE-2) .......................................... 131
APÊNDICE C – Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE-1)............................................. 134
APÊNDICE D – Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE-2)............................................. 135
ANEXO A – Requerimento de matrícula ............................................................................................. 137

15

1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo compreender o trabalho escolar das famílias no
processo de escolha do IFMG Campus Ribeirão das Neves, para o ensino técnico integrado ao
ensino médio, dos filhos de um grupo de famílias que constituíram a amostra deste estudo. O
interesse pelo tema desta pesquisa surgiu após a entrada desta pesquisadora para o IFMG, em
setembro de 2014, como técnica em assuntos educacionais, e, desde então, acompanhar parte
da implantação, crescimento e evolução da instituição. E, ainda, pelo fato de anteriormente ter
atuado como professora de educação física no ensino fundamental, durante 11 anos, na
Prefeitura de Belo Horizonte, lotada em uma escola periférica na região de Venda Nova,
limítrofe à Ribeirão das Neves e que, não raro, recebia alunos do referido município. Em 2014,
ainda na PBH, esta pesquisadora desconhecia a presença de uma escola técnica federal na
região, fato que a surpreendeu ao entrar para o IFMG. Unindo os dois percursos de trabalho
surgiu, a partir dessas referências profissionais, a escolha do Campus Ribeirão das Neves para
a investigação de pesquisa, dentre os 18 Campus do IFMG.
A opção pelo tema referente à escolha do estabelecimento escolar foi motivada pelos
estudos da professora Maria Alice Nogueira, especificamente o artigo intitulado “A escolha do
estabelecimento de ensino pelas famílias: a ação discreta da riqueza cultural” (1998a). Nesse
texto, Nogueira fala sobre a importância da chegada ao Brasil das discussões acerca da temática,
a exemplo do que ocorrera na França. Segundo a autora, vários pontos em comum aproximavam
as análises realizadas nos dois países, mas principalmente o fato de as redes escolares terem,
com o passar dos anos, perdido o caráter homogêneo de sua organização, levando as famílias a
elaborar sobre qual seria o melhor estabelecimento de ensino para os filhos (NOGUEIRA, 1998a).
O mapeamento realizado para identificar o campo de estudos da temática será melhor
relatada ao longo desta introdução. Mas, cabe ressaltar que a busca evidenciou a ausência de
estudos que contemplassem a relação de famílias com estabelecimentos escolares que ofertam
o ensino técnico integrado ao ensino médio. Diante do exposto, apresenta-se a hipótese,
considerando que as escolas técnicas federais – os atuais Institutos Federais (IFs) – apresentam
uma excelência na oferta de cursos, qualidade determinada pela estrutura física, qualificação
do corpo docente e técnico, programas de apoio ao discente e variedade nos níveis de cursos
ofertados, é de se esperar que façam parte da estratégia de determinadas famílias a escolha por
esse tipo de estabelecimento escolar.
Compondo a abordagem mais específica da pesquisa, primeiro procurou-se analisar o
perfil dos alunos e das famílias que possuem filhos matriculados nos cursos de ensino técnico
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integrado ao ensino médio do IFMG Campus Ribeirão das Neves. Tal análise possibilitou uma
aproximação inicial das famílias e, mais objetivamente, conhecer os sujeitos pesquisados. Em
um segundo momento, investigou-se como se deu o trabalho escolar das famílias para a
definição do estabelecimento de ensino dos filhos, especificamente a escolha do IFMG Campus
Ribeirão das Neves. Nesta perspectiva, pesquisou-se junto às famílias como ocorreram as
escolhas das escolas no ensino fundamental até a chegada ao IFMG, histórico que se tornou
relevante para a busca inicial deste estudo. E, por fim, buscou-se verificar se diferentes famílias
apresentam estratégias diferenciadas e definidoras para a escolha do estabelecimento escolar
em questão, considerando que cada família tem anseios e projetos próprios de escolarização
para os filhos, considerando o pertencimento social e a inserção cultural de cada uma delas.
Na Sociologia da Educação, o trabalho é norteado pelo campo de pesquisa “Relação
Família-Escola”, que tem como um dos eixos de análise a escolha do estabelecimento escolar,
tornando-se, desta forma, imprescindível o entendimento do seu histórico. Nogueira (1998b)
apresenta a mudança de olhar ocorrida no pensar sociológico a respeito da interação entre as
famílias e a instituição escolar. Um caráter macroscópico e geralmente quantitativo, foi
trabalhado entre os anos 1950 e 1960, quando os interesses se centravam na relação educação /
classe social, que buscava identificar os fatores responsáveis pelas desigualdades de
oportunidades, e que via no meio sócio familiar um poderoso fator das disparidades escolares
(NOGUEIRA, 1998b). Destaca-se uma posição de centralidade da família entre os anos 1960 e
1970, que favorece a análise de correntes estruturalistas (Bourdieu/Passeron, Baudelot/Establet)
e do individualismo metodológico (Boudon), de forma a explicar o que determinaria as
trajetórias e as condutas escolares da prole (NOGUEIRA, 1998b).
Nos anos 1980/1990, do foco das macroestruturas para as práticas pedagógicas
cotidianas fez emergir inéditos enfoques e objetos (o estabelecimento de ensino, a sala de aula,
o currículo). É nesse quadro que tem origem um novo campo na Sociologia da Educação que
se ocupa das trajetórias escolares dos indivíduos e das estratégias utilizadas pelas famílias no
decorrer desses itinerários escolares (NOGUEIRA, 1998b, p. 94). Romanelli (2013, p. 38), em
análise crítica ao trabalho de Nogueira, relata que:
A autora traz uma reflexão relevante ao advertir que esse novo objeto de
pesquisa, qual seja a articulação entre a família e escola, não surge apenas em
função de mudanças sociais na família e na escola, mas emerge em uma
conjuntura teórica inovadora que muda o foco analítico para a investigação de
unidades microssociais.

Os estudos sociológicos de Bourdieu, a partir de 1960, contribuíram fortemente para
esse pensar sociológico, por ter apresentado outro parâmetro para se entender os problemas
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relativos às desigualdades escolares. O que até então era justificado pela presença ou ausência
de dons e aptidões, Bourdieu passa a analisar pelo viés da origem social. Segundo Nogueira e
Nogueira (2017, p. 25), o argumento de Bourdieu é o de que cada sujeito, em função de sua
posição nas estruturas sociais, vivenciaria uma série de experiências que estruturaria
internamente sua subjetividade, constituindo uma espécie de “matriz de percepções e
apreciações” que orientaria suas ações em todas as situações subsequentes.
Imerso nos temas atinentes a esse novo olhar da Sociologia da Educação, conforme
citado anteriormente, este estudo traz o tema específico da “escolha do estabelecimento escolar”
como exemplo do trabalho escolar das famílias para a melhor condução da escolarização dos
filhos. Sobre a escolha do estabelecimento escolar, evidencia-se que:
Os motivos para a escolha variam consideravelmente. Estudos mostram que
alguns pais hierarquizam suas escolhas a partir de padrões organizativos e
acadêmicos, currículos e práticas de ensino, ao passo que outros consideram
a localização da escola, o status socioeconômico, residencial ou racial de
composição do alunado para chegarem a uma decisão (COSTA; KOSLINSKI,
2011, p. 8-9).

Identificar estudos que abordaram a temática “escolha do estabelecimento escolar” pelas
famílias tornou-se fundamental para o prosseguimento da pesquisa. O Banco de Teses e
Dissertações da CAPES foi utilizado como base de busca. O grupo das palavras-chave usado
foi “escolha do estabelecimento escolar”, obtendo-se como resultado apenas dois trabalhos
(SILVA, 2001; ANDRADE, 2006). Devido à escassez de resultados, retomou-se a pesquisa
com o uso de outros dois grupos de palavras: “estabelecimento escolar” e “família-escola”. Na
segunda pesquisa retornaram 41 (quarenta e um) resultados que, após os filtros necessários para
mapear a área de concentração, no caso Educação, foram reduzidos para 25 (vinte e cinco)
trabalhos. Após a leitura dos títulos, além de resumos e palavras-chave quando necessários,
apenas um trabalho encaixava-se na busca original (CASAGRANDE, 2002). No terceiro
rastreio, com o uso das palavras “família-escola”, o resultado foi bem mais amplo num total de
614 (seiscentos e quatorze) trabalhos que, após os filtros de área de conhecimento (Ciências
Humanas) e área de concentração (Educação), foram reduzidos para 87 (oitenta e sete)
trabalhos. A mesma análise anterior foi realizada a partir da leitura dos títulos, resumos e
palavras-chave das pesquisas, e foi possível localizar mais seis trabalhos que também
abordaram a escolha do estabelecimento escolar, alguns de forma direta e outros indiretos, mas
que tiveram a sua pertinência considerada por trazerem, como fundamentação teórica,
sociólogos da educação (ADRIÃO, 2014; OLIVEIRA, 2015; PEREIRA, 2016; SIQUEIRA,
2016; MELO, 2018; SILVA, 2018). As nove pesquisas serão relatadas na sequência.
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Silva (2001) e Andrade (2006) trataram sobre a profissão docente e a escolarização dos
filhos, abordando as práticas desenvolvidas pelas mães professoras, tendo como uma das
análises mais específicas os critérios de escolha do estabelecimento escolar. A primeira
pesquisa revelou que 63% dos professores colocam seus filhos em escolas particulares e no
desenvolvimento da pesquisa foram apresentadas as argumentações encontradas para tal
escolha. Na segunda pesquisa, uma das conclusões apontou para a questão das camadas mais
favorecidas econômica e culturalmente, cujas intervenções encontram espaço favorável em
práticas de cunho preventivo, apresentando maior controle sobre o futuro dos filhos.
Casagrande (2002) teve como questão central as escolhas dos estabelecimentos e os
projetos escolares na primeira série do ensino fundamental em famílias de camadas médias.
Com o uso de entrevistas, a pesquisadora buscou saber sobre o que os pais esperam da escola e
da educação escolar e os motivos que influenciaram na escolha da escola. Os resultados
apontaram que o investimento na escolaridade dos filhos, já na primeira série, faz parte do
projeto que essas famílias elaboram com a finalidade de expandir o capital cultural social
herdado.
Adrião (2014) em uma pesquisa intitulada “Educação e privilégio: o que querem os pais
das escolas privadas?”, teve como um dos objetivos caracterizar qual expectativa os pais de
crianças que estudam em escolas privadas do município de São Paulo têm em relação à escolha
da escola para seus filhos, quando esses iniciam seu processo de escolarização no ensino
fundamental. A autora se fundamenta na teoria de Bourdieu, e os resultados apontaram que é
possível dizer que as famílias operam no campo educacional, jogando o jogo da educação
escolar, em consonância com as operações das escolas privadas, e que as famílias possuem
habitus similares aos que são inculcados nas escolas, que facilitam e promovem essa relação.
O ato parental na escolha do estabelecimento escolar foi pesquisado por Oliveira (2015),
buscando compreender e interpretar as dinâmicas locais que fundamentam a constituição dos
atos parentais de escolha de dois estabelecimentos de ensino públicos reputados da cidade de
Viçosa, Minas Gerais. Os resultados apontaram que os atos parentais de escolhas dos
estabelecimentos de ensino estão amplamente associados às características sócio espaciais em
que as escolas e famílias estão inseridas, bem como à configuração e quantidade de capitais que
as famílias possuem em mãos no ato de escolha do estabelecimento de ensino demandado.
Siqueira (2016) buscou três escolas privadas menos prestigiadas no município de
Contagem, Minas Gerais, com baixo custo de mensalidades, e que são procuradas por famílias
menos abastadas para conhecer as características desse segmento da rede privada. Os resultados
evidenciaram a existência de algumas características comuns aos três casos investigados, a
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saber: origem e gestão familiares, estrutura física e patrimônio material-pedagógico restritos,
recursos humanos marcados pela multifuncionalidade, proximidade na interação famíliaescola, cuidados especiais com segurança dos alunos e com a disciplina na rotina pedagógica,
religiosidade implícita e educação inclusiva.
Com o tema “Três famílias de camadas populares e a escolarização dos filhos: entre
estabelecimentos de ensino públicos e privados”, Pereira (2016) teve como objetivo conhecer
e analisar as práticas educativas e socializadoras de famílias, pais e irmãos de frações das
camadas populares cuja renda foi ampliada e os filhos foram transferidos de estabelecimentos
de ensino públicos para privados da cidade de Viçosa (MG). Um dos resultados apresentado
pela análise dos dados revelou que as três famílias estudadas investiam na educação da prole,
pois sabiam que o capital escolar é o mais valorizado na sociedade atual, e entendiam que os
filhos só poderiam alcançar uma mobilidade social por meio dos estudos.
Em “Trajetórias escolares no município do Rio de Janeiro: estratégias familiares de
escolarização”, Melo (2018) se propôs a dar continuidade a uma pesquisa de Costa (2008),
finalizada em 2013, que visava compreender como se dava a escolha e o acesso dos estudantes
às escolas municipais cariocas. E para o novo encaminhamento, o objetivo foi interpretar as
trajetórias escolares de estudantes matriculados na rede municipal de educação do Rio de
Janeiro, a partir das ações mobilizadas por suas famílias, pertencentes às camadas populares, e
que optaram pela rede municipal de educação para a escolarização dos seus filhos. Uma das
conclusões obtidas foi a de que alguns estudantes, que passaram por diferentes escolas no
segundo segmento do Ensino Fundamental, atingiram os mesmos destinos escolares no que se
refere a acesso ao Ensino Médio, o que também foi possível interpretar a partir das ações
familiares mobilizadas.
Silva (2018) teve como objeto as estratégias familiares e escolares de acesso e
permanência, no Colégio Militar de Campo Grande, dos estudantes do 6º ano do ensino
fundamental até o 3º ano do ensino médio. Tendo como base teórica os conceitos de Bourdieu,
os resultados sinalizaram que existe uma orquestração de estratégias familiares e escolares tanto
para o acesso quanto para a permanência dos filhos/estudantes no Colégio Militar de Campo
Grande.
É possível perceber que a escolha do estabelecimento escolar é um tema conectado à
temática das estratégias e práticas de escolarização das famílias, podendo ser considerado um
subtema do anterior. As buscas iniciais apontaram para a carência de trabalhos, considerando
as duas últimas décadas. Confirmado por Romanelli (2013, p. 47), que em seu texto
Levantamento crítico sobre as relações família e escola, ao analisar os periódicos nacionais no
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período de 1997 a 2011 indicou que, dentre os temas presentes nos estudos sobre a família e
escola, a escolha do estabelecimento escolar de ensino tem mobilizado alguns trabalhos, ainda
escassos, mas oportunos para a compreensão das relações entre as duas instituições. Por fim,
no mesmo estudo Romanelli (2013, p. 56) registrou a falta de textos sobre o ensino técnico,
importante recurso para a ascensão social de famílias das camadas populares.
Nogueira (1998a, p. 43) trouxe ao Brasil as discussões a respeito da escolha do
estabelecimento escolar conduzidas por teóricos ingleses e franceses, que investigaram a
hipótese de que famílias de diferentes meios sociais são desigualmente equipadas no que se
refere às condições necessárias à “boa” escolha do estabelecimento escolar para o filho.
O contexto inglês estudado por Ball, Gewirtz e Bowe evidenciou duas conclusões: 1)
de que a escolha do estabelecimento é fortemente correlacionada com a posição sociocultural
da família; 2) que a escolha do estabelecimento constitui o novo e maior fator de manutenção
e até mesmo de fortalecimento das desigualdades de oportunidades educacionais. A ação das
famílias se somaria às formas anteriores de seleção e de diferenciação dos alunos já empregadas
pelas escolas e professores, alterando consideravelmente as regras da luta de classes pelas
oportunidades escolares (NOGUEIRA, 1998a, p. 47).
O contexto francês foi analisado por quatro pesquisadores: François Héran, Gabriel
Langouet, Alain Leger e Robert Ballion. O primeiro identificou uma “hierarquia social das
escolhas” que distingue as escolhas de distintas camadas sociais, mas afirma que o sistema de
valores dos pais não pode ser reduzido à classe social de pertencimento. Considera que valores
religiosos 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 apud
NOGUEIRA, 1998a, p. 49). Langouet e Leger utilizaram a noção de “estratégia”1 para tratar a
escolha do estabelecimento. E afirmaram que as possibilidades de escolha e a existência de
estratégias sejam muito desigualmente acessíveis às diferentes classes sociais (LANGOUET;
LEGER, 1991, p. 110-111 apud NOGUEIRA, 1998a, p. 49). Por fim, Ballion, sociólogo que
desenvolveu uma série de pesquisas sobre as relações entre a oferta de escolarização e a procura
por parte dos usuários, defende que a escolha do estabelecimento escolar depende de uma série
de fatores: julgamento sobre o valor escolar do filho, apreciação de suas chances futuras, projeto

1

Aproximaram-se do ponto de vista bourdieusiano que considera como estratégia as respostas prováveis dos
indivíduos (em face das situações de escolha), segundo as predisposições adquiridas no meio social
(NOGUEIRA, 1998a, p. 49).
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educativo perseguido, informações sobre o sistema de ensino, imagem dos estabelecimentos,
todos eles correlacionados com o nível sociocultural da família (NOGUEIRA, 1998a, p. 53).
Desse modo, na Sociologia da Educação a “Relação Família-Escola” apresenta-se como
um subcampo no qual os estudos têm se aprofundado, diante da complexidade de abordagens
necessárias para o entendimento das duas instituições e das suas formas de interação, cada vez
mais heterogêneas. Alguns conceitos se fazem necessários para o entendimento do ponto de
partida da pesquisa ora apresentada. A Teoria do Habitus alicerça o caminho conceitual,
definida segundo Bourdieu (2003, p. 53-54) como um:
[...] sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a
funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e
estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente
‘reguladas’ e não ‘regulares’ sem ser o produto da obediência a regras,
objetivamente adaptadas a seu fim, sem supor a intenção consciente dos fins
e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los, e
coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um
regente.

De maneira complementar, o habitus está no princípio de encadeamento das “ações”
que são objetivamente organizadas como estratégias sem ser, de modo algum, o produto de uma
verdadeira intenção estratégica (BOURDIEU, 2003, p. 54). A hipótese de que famílias
diferentes façam escolhas ou tracem estratégias diferentes para a escolha do estabelecimento
escolar dos filhos, aponta a necessidade de se conceituar estratégia, e desta forma trazer o
conceito de Portes (1993, p. 14) que define como o “conjunto de práticas e atitudes ideológicas
ou morais que – consciente ou inconscientemente – cada grupo social põe em prática com uma
determinada finalidade.
Investigar o processo de escolha do estabelecimento escolar é também pensar o trabalho
escolar das famílias, conforme enunciado por Portes (2001, p. 252): todas aquelas ações –
ocasionais ou precariamente organizadas – empreendidas pela família no sentido de assegurar
a entrada e a permanência do filho no interior do sistema escolar, de modo a influenciar a
trajetória escolar do mesmo, possibilitando a ele alcançar gradativamente os níveis mais altos
de escolaridade.
A escolha do estabelecimento escolar para os filhos atrela-se às estratégias e práticas de
escolarização das famílias, sendo que estas estão ligadas à origem social dos núcleos familiares.
Por essa análise, configura-se o objetivo central pretendido – compreender o trabalho escolar
das famílias no processo de escolha do IFMG Campus Ribeirão das Neves, tendo como objeto
de estudo um grupo de famílias que possuem filhos no ensino técnico integrado ao ensino
médio.
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Inicialmente, as famílias seriam selecionadas conforme a composição do seu capital
escolar que, de acordo com Bourdieu (2015, p. 86), é um tipo institucionalizado de capital
cultural, é a objetivação do capital cultural sob a forma de diploma. O capital cultural pode
existir sob três formas:
[...] no estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do
organismo; no estado objetivado sob a forma de bens culturais – quadros,
livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a
realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e,
enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso
colocar à parte porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela
confere ao capital cultural – de que é, supostamente, a garantia – propriedades
inteiramente originais (BOURDIEU, 2015, p. 82).

A diferenciação por capital escolar esteve presente entre as famílias entrevistadas, pois
contou-se com a participação de pais com ensino fundamental incompleto, médio completo e
superior. No entanto, de forma a contemplar outras representações e possibilidades que a
pesquisa apresentava, procurou-se complementar a distinção entre as famílias pensando
também sobre a perspectiva do município de residência, ocupação laboral dos pais, além do ano
e curso dos filhos-alunos. Desta maneira, buscou-se uma aproximação mais real, que caracterize
a comunidade escolar pertencente ao Campus Neves. A descrição completa dessas famílias está
apresentada na seção 4.
O percurso metodológico para a investigação configura-se de natureza qualitativa, que
se mostrou mais adequado ao estudo, pois de acordo com Creswell (2014, p. 49-50):
A pesquisa qualitativa começa com pressupostos e o uso de estruturas
interpretativas/teóricas que informam o estudo dos problemas da pesquisa,
abordando os significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um
problema social ou humano. Para estudar esse problema, os pesquisadores
qualitativos usam uma abordagem qualitativa da investigação, a coleta de
dados em um contexto natural sensível às pessoas e aos lugares em estudo e a
análise dos dados que é tanto indutiva quanto dedutiva e estabelece padrões
ou temas. O relatório final ou a apresentação incluem as vozes dos
participantes, a reflexão do pesquisador, uma descrição complexa e
interpretação do problema e a sua contribuição para a literatura ou um
chamado à mudança.

O referido método também se pauta por ser compreensivo e interpretativo, por pretender
recuperar a subjetividade dos fenômenos sociais e se pautar por modelos consensuais como
critério de verdade (GAMBOA, 2003, p. 395). Na seção O contexto da Pesquisa, poderá ser
observado, que foram utilizados dados quantitativos no sentido de reforçar a qualificação dos
municípios – Belo Horizonte, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves – e de suas redes de
ensino, mas sem divergir com a metodologia central.
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Ainda corroborando a opção definida Creswell (2014, p. 52) aponta que é necessário
haver uma compreensão complexa e detalhada da questão. Esse detalhe só pode ser estabelecido
quando se fala diretamente com as pessoas, indo até suas casas ou locais de trabalho e lhes
possibilitando que contem histórias, livres do que se espera encontrar ou do que se lê na
literatura. Tal estratégia foi utilizada para se alcançar os relatos das experiências e vivências
familiares do grupo entrevistado. Os dados empíricos foram coletados junto às famílias em suas
casas.
Quanto aos recursos metodológicos para o alcance dos objetivos de pesquisa, segundo
Creswell (2014, p. 50):
Os pesquisadores qualitativos reúnem múltiplas formas de dados, como
entrevistas, observações e documentos, em vez de se basearem em uma única
fonte de dados. A seguir examinam todos os dados e procuram entender o seu
significado, organizando-os em categorias ou temas que perpassam todas as
fontes de dados.

Desta forma, para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se pela revisão bibliográfica,
questionário – representado pelo formulário de matrícula –, entrevista compreensiva e análise
do conteúdo.
A revisão bibliográfica tornou-se necessária para a construção da contextualização
histórica da educação profissional e tecnológica, bem como do próprio IFMG e do Campus em
questão. O recurso também foi indispensável para a análise dos conceitos teóricos de Bourdieu,
Nogueira, Portes e demais teóricos da Sociologia da Educação, que deram efeito estrutural à
pesquisa. Segundo Gil (1991, p. 71), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, tendo como principal
vantagem permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla
do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
O questionário utilizado – o formulário de matrícula2 preenchido pelas famílias –
apresenta limitações nas informações que o compõem, mas firmou-se como opção de trabalho,
por possuir vários dados pertinentes à análise do perfil dos alunos e das famílias que possuem
filhos matriculados nos cursos do nível médio técnico integrado do IFMG Campus Ribeirão
das Neves. As informações destacadas como pertinentes para análise foram: sexo, curso, cidade
de residência, escola de origem do ensino fundamental – pública ou privada – escolaridade e
ocupação laboral dos pais. Os dados extraídos do questionário foram organizados em planilha

2

O formulário de matrícula é uma documentação disponibilizada às famílias pelo registro acadêmico do Campus
Ribeirão das Neves.
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Excel (Microsoft) e posteriormente trabalhado em gráficos no programa Adobe Illustrator
2020.
A entrevista foi o recurso fundamental para o desenvolvimento da pesquisa pois, por
meio dela, a aproximação ao interior das famílias e suas histórias foram alcançadas. Abrindo
caminho para que se chegasse aos objetivos do estudo, o de compreender o trabalho escolar das
famílias no processo de escolha do IFMG de Ribeirão das Neves pelas famílias, optou-se pela
entrevista compreensiva com o uso de um roteiro (anexo), para favorecer a interação
entrevistadora-entrevistados, mas sem engessamento.
O processo compreensivo apoia-se na convicção de que os homens não são
simples agentes portadores de estruturas, mas produtores ativos do social,
portanto depositários de um saber importante que deve ser assumido do
interior, através do sistema de valores dos indivíduos; ele começa, portanto,
pela intropatia. O trabalho sociológico não se limita, entretanto, a esta fase.
Ele consiste, ao contrário, na capacidade de interpretar e de explicar a partir
de dados recolhidos. A compreensão da pessoa é apenas um instrumento, o
objetivo do sociólogo é a explicação compreensiva do social (KAUFMANN,
2013, p. 47).

A interação entrevistadora-entrevistados tornou-se indispensável para o momento de
entrada nas casas das famílias, e os relatos colhidos ganharam centralidade na pesquisa logo de
imediato. O processo das entrevistas levou cerca de cinco meses entre a primeira e a sétima
entrevista. Esse tempo permitiu ajustes ao longo do trabalho, principalmente do detalhamento
dos objetivos específicos da pesquisa, bem como da construção do objeto, sendo esta, uma
característica da abordagem compreensiva.
[...] a entrevista compreensiva enaltece uma objetivação que se constrói aos
poucos, graças aos instrumentos conceituais evidenciados e organizados entre
eles, levando a uma visão do tema da pesquisa sempre mais afastada do olhar
espontâneo de origem; mas sem jamais romper totalmente com ele [...] o
objeto é construído gradualmente, através de uma elaboração teórica que
progride diariamente, a partir das hipóteses forjadas no campo
(KAUFMANN, 2013, p. 45).

Por fim, a análise de conteúdo foi empregada na discussão geral dos dados coletados
nos questionários, bem como nas entrevistas. Para Kaufmann (2013, p.40), toda a entrevista é
uma riqueza profunda e de uma complexidade infinita, cuja compreensão total é estritamente
impensável. Seja qual for a técnica, a análise de conteúdo é uma redução e uma interpretação
do conteúdo e não uma restituição de sua integridade ou de sua verdade oculta. Cabe destacar
que as transcrições das entrevistas foram feitas pela pesquisadora no prazo mais breve após as
mesmas, de forma a minimizar as perdas no clima, nas sensações, bem como de todos os
sentimentos que envolvem o momento.
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A estrutura proposta para essa pesquisa compõe-se de três seções. A primeira destaca o
contexto de campo da pesquisa nas suas diversas perspectivas, apresentando um breve cenário
pelo qual se desenvolveu a educação profissional no Brasil, das iniciativas implementadas no
decorrer do século XX até o final da primeira década dos anos 2000, com a criação dos Institutos
Federais. Na sequência, abordam-se as circunstâncias de criação de um Campus do IFMG no
município de Ribeirão das Neves. E, por fim, também na segunda seção é feita a apresentação
de um relato mais detalhado do município de Ribeirão das Neves, e com menor detalhamento,
dos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Esmeraldas, que compõem as localidades de
residência dos sujeitos da pesquisa.
Especificamente sobre a contextualização do município de Ribeirão das Neves foi
importante fazer um levantamento dos trabalhos3 que abordaram Ribeirão das Neves como
campo de pesquisa propriamente dito, ou como localização de campo de pesquisa. Inicialmente,
sem a aplicação de filtros localizou-se 86 (oitenta e seis) teses e dissertações que abordaram o
município em diferentes aspectos. Para a busca mais precisa, foram delimitados os anos de 2009
a 20184 e, na sequência, o filtro concentrou-se nas áreas do conhecimento. Na grande área das
ciências humanas foram localizados 11 trabalhos, divididos em áreas do conhecimento da
seguinte forma: um de Antropologia, três de Geografia e sete de educação5; esses últimos serão
relacionados na sequência.
Carmo (2011) investigou as repercussões do programa Poupança Jovem nas
experiências escolares de jovens egressos do Ensino Médio em Ribeirão das Neves. Com um
estudo de caso, entrevistou participantes e destacou que o programa repercutiu de maneiras
diversas para cada jovem. No geral, foram tidas como positivas pelos jovens, principalmente
no âmbito da sociabilidade e do benefício financeiro, mas representando pouco ou nenhum
reflexo na experiência de ensino médio.
Gualberto (2011) buscou compreender e analisar a política educacional voltada para
adolescentes privados de liberdade em uma escola de um centro socioeducativo na cidade de
Ribeirão das Neves. A autora realizou um estudo de caráter exploratório, que permitiu
identificar mudanças de paradigma na literatura consultada e nos marcos legais sobre a
compreensão da educação nas prisões e nos centros socioeducativos, mostrando-se um campo
incipiente de formulação de políticas públicas.

O banco de consultas utilizado foi o de Teses da CAPES, por meio da palavra-chave “Ribeirão das Neves”.
Década e expansão da Rede Federal de Educação Técnica Profissional.
5
A dissertação “Política de valorização docente em Ribeirão das Neves: impasses e configurações”, de Grazielle
Dias da Silva (2012), não foi localizada no repositório institucional da UEMG.
3
4
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A dissertação de Souza (2015), intitulada “É tudo no dedão! Constrangimentos vividos
por adultos em processo de alfabetização”, teve como objetivo identificar os constrangimentos
vividos por três adultos em diversas situações cotidianas que requerem o uso da leitura e da
escrita. Os sujeitos da pesquisa faziam parte da turma de alfabetização do Projeto MOVA
Brasil, instalada no Conjunto Habitacional Neves, município de Ribeirão das Neves. Ao final
do trabalho, concluiu-se, entre outras questões, que adultos não alfabetizados são expostos
diariamente a diversos tipos de constrangimentos, e que estes são agravados devido à sua
condição social.
O trabalho de Assis (2015) analisou as trajetórias de escolarização de jovens negros,
estudantes da EJA, com o objetivo de compreender os comportamentos resilientes desses
sujeitos. A pesquisa evidenciou que os comportamentos de resiliência apresentados por estes
sujeitos são múltiplos e variados, construídos a partir de fatores internos e/ou externos ao
sujeito; segundo a autora, alguns no campo da matéria e da racionalidade, já outros, no campo
da fé e da religiosidade.
Gontijo (2013) e Queiroz (2017) debruçaram-se sobre o mesmo campo, os Conselhos
Municipais de Educação (CME), em suas Teses de doutoramento. Em ambas as pesquisas,
Ribeirão das Neves se configurou como um dos municípios estudados. Gontijo investigou a
participação e representação nos conselhos municipais de educação da região metropolitana de
Belo Horizonte, tendo como objetivo desenvolver uma compreensão sobre o exercício da
representação de conselheiros em CME da RMBH. Queiroz buscou compreender o papel dos
CME - integrantes de Sistema Municipal de Ensino do Estado de Minas Gerais - na formulação
das políticas públicas de educação, em um estudo comparativo de nove municípios. Os
resultados das pesquisas têm similaridade ao apresentarem as fragilidades da atuação dos
Conselhos impostas pelo seu desenho institucional, o que impede, na prática, que os conselhos
sejam espaços participativos efetivos na medida em que restringem a participação e acentuam
a distância entre os representantes e os representados.
Todos os trabalhos apresentaram uma caracterização de Ribeirão das Neves, com maior
ou menor profundidade, da sua formação como município à sede de um complexo penitenciário
do Estado de Minas Gerais. Nos referidos estudos, que trouxeram relatos dos moradores, jovens
ou estudantes do município, é possível perceber a presença de uma população estigmatizada,
marcada pela ausência do Estado nos direitos mais fundamentais e pela presença de várias
penitenciárias.
A terceira seção apresenta a análise do perfil dos alunos e das famílias que possuem
filhos matriculados nos cursos do ensino médio técnico integrado no IFMG/Campus Ribeirão
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das Neves. Dentre as categorias consideradas relevantes para a análise estão: sexo, curso, cidade
de residência, escola de origem do ensino fundamental – pública ou privada – escolaridade e
ocupação laboral dos pais. Tais categorias foram selecionadas no formulário de matrícula,
mencionado anteriormente.
Para o uso dos dados do formulário de matrícula e consequente análise do perfil das
famílias e dos filhos-alunos, o TCLE6 (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) foi
enviado para as famílias e alunos maiores de 18 anos e o TALE (Termo de Assentimento Livre
e Esclarecido) para os alunos menores de 18 anos.
Apesar de todos os esforços e grande colaboração da equipe pedagógica do Campus,
obtivemos um resultado aquém do esperado no quantitativo de termos assinados, um total de
65 dentre as 327 famílias, um alcance de 19,9% de autorizações, o que nos levou a
problematizar algumas questões: houve falta de interesse das famílias ou uma real negativa de
uso dos dados registrados no formulário de matrícula? Será que as regras de construção dos
termos os tornam muito extensos, podendo ocasionar falta de interesse ou mesmo dificuldade
na leitura e entendimento? Ainda assim, avaliamos que as 65 famílias espelharam, de certa
forma, a totalidade do grupo, e que não poderiam ser desconsideradas. Todas as nove turmas
dos cursos integrados foram representadas, os níveis de escolaridade dos pais foram bem
diversificados, apresentando diversos capitais escolares e com tipos de ocupação laboral
variadas, além das representações das cidades de residência, cursos e turmas.
Na última seção, A hora da escolha: conhecendo as famílias e as suas estratégias, após
o mapeamento das 65 (sessenta e cinco) famílias, precisávamos de um grupo de oito famílias.
E na tentativa de formar esse subgrupo das oito famílias, um total de 15 foram contactadas para
a entrevista7 e sete dispuseram-se a participar. Devido ao avançar do cronograma da pesquisa,
não foi possível chegar às oito famílias planejadas inicialmente. Entretanto, a diversidade
pretendida foi alcançada.
A escolha dos sujeitos entrevistados partiu de critérios que pudessem refletir o grupo
inicial das 65 famílias. Desta forma, o subgrupo de entrevistados apresenta: 1) diversidade entre

6

No dia da entrega dos termos, tive a oportunidade de conversar sobre o trabalho com os alunos das nove turmas
do técnico integrado do Campus Ribeirão das Neves. Destaque-se que, em todas as salas visitadas, havia alunos
ausentes no dia, fato que me levou a entregar os termos ao representante de sala, que deveria repassá-los aos
colegas no dia seguinte. Ressalte-se também que no dia seguinte à entrega aconteceu uma paralisação das
atividades escolares, e, desta forma, o recolhimento das autorizações só foi realizado posteriormente, a fim de
que os alunos tivessem um prazo mais estendido para a devolução dos documentos assinados pelas famílias.
7
As famílias que não se dispuseram a participar, de maneira geral, não apresentaram uma justificativa, apenas não
responderam aos e-mails ou mensagens de Whatsapp, que ocorreram após a ligação telefônica que foi o primeiro
contato realizado. Somente uma mãe justificou dizendo que o filho era muito tímido e não queria participar.
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os vários municípios de residência das famílias, sendo três de Ribeirão das Neves, três de Belo
Horizonte e uma de Esmeraldas; 2) Famílias com distintos capitais escolares; 3) Famílias com
diferentes ocupações laborais; 4) Representatividade entre os sexos: cinco alunas e dois alunos;
5) Diversidade entre os cursos ofertados: dois da Informática, três da Administração e dois da
Eletroeletrônica, além do ano de curso dos alunos: cinco do 1º ano, um do 2º ano e um do 3º
ano.
Assim, chegou-se às famílias de Tatiana, Ágata, Carolina, Pandora, Beatriz, Leonardo
e Pedro. Os nomes dos alunos foram trocados de forma a preservar a identidade das famílias.
Os próprios alunos escolheram os nomes com os quais foram referenciados na pesquisa.
Vale mencionar a importância dessa fase para o contexto geral da pesquisa. As
entrevistas foram muito ricas e trouxeram uma diversidade de relatos, sendo que tais relatos
dialogaram com os referenciais teóricos propostos e seguidos como eixo condutor do estudo.
As famílias participantes da entrevista assinaram novo TCLE e TALE, específicos para
a entrevista. A conversa foi orientada por um roteiro pré-estabelecido, mas que possibilitou
abertura para outros assuntos e relatos espontâneos. Todas as entrevistas ocorreram nas
respectivas residências em um clima de interesse e participação, na maioria das vezes contando
com a presença de outras pessoas do núcleo familiar, como os irmãos dos alunos. Todas as
entrevistas foram gravadas e transcritas pela pesquisadora, com a responsabilidade de ser fiel
aos relatos. Importante destacar que o projeto que orientou essa pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de ética em pesquisa com seres humanos da UFSJ, tendo recebido o registro CAAE n.
03543218.2.0000.5151.
A partir do conhecimento construído, esperou-se identificar as estratégias de escolhas
familiares utilizadas para o ingresso do filho no IFMG. Ainda, consideraram-se outras questões,
não menos relevantes, como percurso escolar dos filhos no ensino fundamental, investimentos
demandados no percurso e expectativas e experiências vivenciadas a partir da entrada no IFMG.
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2 O CONTEXTO DA PESQUISA

2.1 Educação profissional: percurso histórico e principais iniciativas
A interiorização é, sem dúvida, um marco que altera o mapa da
educação federal pública no Brasil. A oportunidade de milhares
de jovens terem acesso aos IFs, nas diferentes modalidades e níveis
de ensino, num país que sempre se negou à maioria, aos filhos dos
trabalhadores, o direito à educação básica de nível médio,
é em si um ganho extraordinário (FRIGOTTO, 2018, p. 14).

No decorrer do século XX diversas iniciativas e formas de organização foram
empreendidas para o desenvolvimento da Educação Profissional. Ao final da primeira década,
a publicação do Decreto no 7.5668, de 23 de setembro de 1909, criou, nas capitais dos Estados
brasileiros, as Escolas de Aprendizes Artífices (EAA), voltadas para o ensino profissional,
primário e gratuito. Segundo Manfredi (2002, p. 82) foi a medida mais efetiva para transformar
as escolas de aprendizes num único sistema e como resposta a desafios de ordem econômica e
política. Desta forma, as EAA foram criadas com o objetivo de educar e ensinar um ofício para
os filhos das famílias dos “desfavorecidos da fortuna”, de acordo com o citado Decreto:
[…] facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre
crescentes da luta pela existência [...] não só habilitar os filhos dos
desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual,
como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da
ociosidade ignorante, escola do vício e do crime (BRASIL, 1909).

Os candidatos, para serem admitidos, tinham que ter entre 10 e 13 anos, não ser
portadores de doença infectocontagiosa ou qualquer deficiência que impossibilitasse a
aprendizagem do ofício, além de ter de apresentar atestado comprovando a falta de recursos.
As escolas funcionavam em prédios da União ou cedidos para o fim, além de serem custeadas
pela mesma esfera. Essas instituições estavam subordinadas ao Ministério da Agricultura,
Indústria e Comércio.
Segundo Cunha (2000b, p. 95), a finalidade manifestadamente educacional das escolas
de aprendizes artífices era a formação de operários e contramestres, através de ensino prático e
conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretendessem aprender um ofício em
“oficinas de trabalho manual ou mecânico que forem mais convenientes e necessários ao estado
em que funcionar a escola, consultadas, quando possível, as especificidade das indústrias
locais”. A localização das 19 escolas criadas inicialmente obedeceu a critérios políticos, sendo
8

O Decreto 7.566/1909 é considerado o marco legal de criação da educação profissional no país, representa o
início do que nos dias de hoje é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.
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instituídas nas capitais dos estados. Manfredi (2002, p. 83) relata que as escolas constituíram
eficiente mecanismo de “presença” e de barganha política do Governo Federal nos Estados,
junto às oligarquias locais.
Cunha (2000b) aponta que, na maioria das escolas, os ofícios ensinados não atendiam a
finalidade original das EAA, que seria a formação para atendimento de mão de obra necessária
para as indústrias, pois:
Os ofícios que eram ensinados em todas elas eram os de marcenaria, alfaiataria
e sapataria, mais artesanais9 do que propriamente manufatureiros, o que
mostra a distância entre os propósitos industrialistas de seus criadores e a
realidade diversa de sua vinculação com o trabalho fabril (CUNHA, 2000b, p.
96).

No período que vai de 1930 a 1945, ocorreram muitas transformações que influenciaram
toda a educação brasileira, notadamente as reformas de Francisco Campos, então Ministro do
Governo Vargas, o movimento dos Pioneiros da Escola Nova e as Leis Orgânicas do Ensino.
As ações empreendidas nesse período tiveram repercussão significativa na educação nacional
e em específico na educação profissional, que expandiu e obteve maior organização para
atender o processo de industrialização em curso. Amorim (2013, p. 32) aponta que, embora
existam iniciativas de formação profissional em período anterior a 1930, só a partir dessa
década as iniciativas ganham nova conformação com a crescente industrialização do país.
Em 1931, o Ministério da Educação e Saúde Pública, sob o comando de Francisco
Campos, promoveu algumas políticas educacionais de cunho autoritário. Como exemplo,
podemos citar a implementação do ensino religioso no currículo das escolas de todo o país, o
estatuto das universidades e a reforma do ensino secundário. No entanto, em específico para a
educação profissional, como relata Caires (2016, p. 71), a reforma Francisco Campos não criou
uma estrutura propícia à oferta do Ensino Industrial, tendo em vista uma conjuntura
socioeconômica favorável a esse ramo da educação.
9

Em outro estudo Cunha (2000a, p. 2-3) apresenta a diferença de conceitos entre a educação artesanal, industrial e
manufatureira: A educação artesanal desenvolve-se mediante processos não sistemáticos, a partir do trabalho de
um jovem aprendiz com um mestre de ofício, em sua própria oficina, com seus próprios instrumentos e até
mesmo morando em sua casa. Ajudando-o em pequenas tarefas, que lhe são atribuídas de acordo com a lógica
da produção, o aprendiz vai dominando, aos poucos, o ofício. A educação industrial desenvolve-se mediante
processos sistemáticos e estritamente regulamentados, destinados a produzir uma formação padronizada, de
resultados previsíveis e controláveis, em geral voltada para um grande número de jovens. De um modo geral, a
educação industrial se desenvolve em ambientes especializados, como escolas e centros de formação
profissional. A educação manufatureira, por sua vez, ocupa uma posição intermediária entre as duas outras, sem
um caráter distintivo em termos pedagógicos. É o caso de processos educacionais orientados tanto para o trabalho
artesanal quanto para a produção industrial, ainda que incipiente. Um bom exemplo são as escolas de aprendizes
artífices, pelo menos nos primeiros anos, ao ministrarem um ensino orientado tanto para atividades artesanais,
como a sapataria; e industriais, como a tornearia mecânica. A serralheria é outro ofício cujo ensino poderia servir
tanto a umas quanto a outras formas de organização da produção.
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Outro marco da educação nacional, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de
1932, apresentou diretrizes para uma reconstrução da educação brasileira, em que se defendia
a Educação como função eminentemente pública. Segundo Caires (2016, p. 72) com forte
crítica à dualidade do sistema escolar brasileiro, devido à existência de duas redes de ensino,
uma voltada para a capacitação profissional, direcionada para as classes menos favorecidas, e
a outra dedicada à oferta dos Ensinos Secundário e Superior, direcionada para a elite intelectual,
condutora da nação.
Assim, dedicaram-se à proposta de unicidade escolar e posicionaram-se contrários à
organização escolar ora estabelecida:
De fato, o divórcio entre as entidades que mantêm o ensino primário e
profissional e as que mantêm o ensino secundário e superior, vai concorrendo
insensivelmente, como já observou um dos signatários deste manifesto, “para
que se estabeleçam no Brasil, dois sistemas escolares paralelos, fechados em
compartimentos estanques e incomunicáveis, diferentes nos seus objetivos
culturais e sociais, e, por isso mesmo, instrumentos de estratificação social”
(MANIFESTO, 2006, p. 197, grifos dos autores).

Nas linhas gerais do plano educacional delineou-se uma nova estruturação da educação,
estabelecendo quatro grandes períodos que apresentavam o desenvolvimento natural do ser
humano. O terceiro estágio, representado pelo ensino secundário, foi assim retratado:
A escola secundária, unificada para se evitar o divórcio entre os trabalhadores
manuais e intelectuais, terá uma sólida base comum de cultura geral (3 anos),
para a posterior bifurcação (dos 15 aos 18), em seção de preponderância
intelectual (com os 3 ciclos de humanidades modernas; ciências físicas e
matemáticas; e ciências químicas e biológicas), e em seção de preferência
manual, ramificada por sua vez, em ciclos, escolas ou cursos destinados à
preparação às atividades profissionais, decorrentes da extração de matérias
primas (escolas agrícolas, de mineração e de pesca) da elaboração das matérias
primas (industriais e profissionais) e da distribuição dos produtos elaborados
(transportes, comunicações e comércio) (MANIFESTO, 2006, p. 198).

Em suma, os Pioneiros da Educação Nova defendiam uma escola secundária integral
que atendesse a formação cultural, intelectual, bem como a profissional e assim, satisfazendo
as necessidades dos diversos grupos sociais.
A partir da publicação da Lei no 378, em 1937, houve a reestruturação do Ministério da
Educação e Saúde Pública, que passou a se chamar Ministério da Educação e Saúde, com a
criação do Departamento Nacional de Educação e da Divisão do Ensino Industrial. O ensino
industrial foi inserido na referida Divisão e as EAA foram transformadas em Liceus
Profissionais, destinados ao ensino profissional de todos os ramos e graus. Vale ressaltar que o
ensino profissional não possibilitava o acesso ao ensino superior, exceto o ensino comercial,

32

caracterizando assim o seu objetivo de formação da força de trabalho e manutenção do seu
caráter de “conformação do sujeito” (AMORIM, 2013, p. 35).
Com a progressiva industrialização do país, muito ocasionada pela Segunda Guerra
Mundial10 (1939 – 1945), a educação tornou-se alvo de profundas reformas para a necessária e
emergente formação da população. Destaque para a Reforma Capanema que reorganizou o
ensino no Brasil, com as Leis Orgânicas de Ensino.
Em 1942, os recém criados Liceus Profissionais passam à denominação de Escolas
Industriais e Técnicas, por meio do Decreto no 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, que
estabeleceu a organização da Rede Federal de Ensino Industrial, composta por 23 instituições,
formada por escolas técnicas, escolas industriais, escolas artesanais e escolas de aprendizagem.
No bojo das reformas educacionais, a formação profissional, pela primeira vez, passa a se
equivaler ao ensino secundário, e os alunos oriundos da educação profissional tinham a
possibilidade de ingressar no ensino superior em áreas correlatas à sua formação técnica. A
equivalência em relação ao ensino secundário foi um avanço, mas a obrigatoriedade de
correlação entre a formação técnica e o ensino superior mantinha a política restritiva do
governo.
Ainda, a criação do que se entende hoje como Sistema S, SENAI11 e SENAC12 e outros,
aconteceu concomitante às reformas educacionais de Capanema. Caracteriza-se como uma
iniciativa pública de controle privado, que fez uso da aprendizagem sistemática de ofícios,
inicialmente para o setor industrial e depois conforme demanda do setor produtivo (CUNHA,
2000b, p. 96).
A denominação Escolas Técnicas Federais surge em 1959, quando também passam a ter
autonomia didática, técnica, financeira e administrativa, tornando-se autarquias,

porém

subordinadas ao MEC. Essa nova transformação ocorreu no Governo de Juscelino Kubitschek
e teve como intuito atender a necessidade de formação de técnicos de nível médio que suprissem
a demanda da indústria, com destaque para a automobilística, largamente estimulada à época.
Também foi autorizado o início da oferta da formação técnica de nível superior,
chamada de Engenharias Operacionais, mantendo-se a lógica de formação de força de trabalho
para o mercado produtivo, além de desestimular tentativas de acesso ao ensino superior. Cunha
(2014, p.931) vê nessa mudança uma “segregação institucional”, já que os cursos de curta
10

Nesse período, dado o caráter protecionista das políticas governamentais, a produção industrial interna
beneficiou-se, também, das exportações de mercadorias tradicionais para os países que participavam da Guerra
(CAIRES, 2016, p. 76).
11
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
12
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
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duração eram ofertados nas escolas técnicas federais e não nas universidades, para as quais
estava reservado um outro público. Para Cunha,
Essa segregação institucional aliou-se à distinção simbólica entre os cursos
curtos e os longos. A denominação engenheiros de operação, dada aos
concluintes de cursos de três anos, foi banida do vocabulário. Eles passaram a
ser chamados de tecnólogos. Os cursos curtos deveriam ter currículos bem
diferentes dos longos ou plenos, de modo a desincentivar futuras tentativas de
seus concluintes de buscarem completar a formação mediante a adição de um
elenco de disciplinas ao currículo cursado, com vistas aos diplomas de cursos
longos (CUNHA, 2014, p.931).

Dois anos mais tarde, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN nº 4.024) de 1961, foi publicada após 13 anos em tramitação no Congresso. E acabou
por contemplar as distintas forças políticas da época, os escolanovistas que defendiam a
educação pública e os educadores católicos que argumentavam em favor do ensino confessional
privado. A referida lei confirmou a gratuidade do ensino já expressa na Constituição de 1934;
Cury (2014, p. 41) assim resume o longo processo de aprovação da legislação:
Entre 1946 e 1961, o que tomou conta de tudo foi a elaboração das Diretrizes
e Bases da Educação Nacional sob a forma de lei. No início dos debates o foco
era centralização versus descentralização (ou seja, o regime federativo).
Contudo, entre 1959 e 1961, o debate ficou mais caloroso, já que o foco foi
ensino público versus privado. Finalmente, já sob o regime parlamentarista,
veio à luz a Lei no 4.024/61, que confirmou a gratuidade, a obrigatoriedade, a
vinculação orçamentária e o Plano Nacional de Educação. E também,
contemplou várias demandas do ensino privado como possibilidade de
recursos públicos e o ensino religioso nas escolas oficiais.

Para a educação profissional, destaca-se que a Lei nº 4.024/61 estabeleceu a completa
equivalência dos Cursos Técnicos com o Ensino Secundário, para efeito de ingresso no Ensino
Superior (CAIRES, 2016, p. 85).
Após breve retomada da redemocratização do país, período entre o fim do Estado Novo
e o Golpe de 1964, sucedem-se novas reformas educacionais. A Lei no 5.692, publicada em
1971, estabeleceu a reforma dos ensinos de 1o e 2o graus, transformando a Educação
Profissional compulsória para o Ensino Secundário. De acordo com Frigotto (2018, p. 20) uma
lei de cunho tecnicista e fragmentário.
A profissionalização do ensino médio surgiu como iniciativa da reforma universitária
de 1968, que acreditava que uma habilitação profissional de nível médio diminuiria a pressão
exercida sobre o ensino superior. Cunha (1981, p. 246) observou que a política educacional
passa a atribuir ao novo ensino médio profissional uma função contentora, ou seja, suprir a
necessidade de formação profissional, mas sem incentivo à formação em nível superior.
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Em contraponto, Manfredi (2002, p. 105) salienta que essa ideia de profissionalização
universal e compulsória ocorreu em um momento em que o país objetivava participar da
economia internacional e, neste sentido, delegou (entre outras coisas) ao sistema educacional a
atribuição de preparar os recursos humanos para a absorção pelo mercado de trabalho. Uma
década mais tarde, a Lei no 7.044/82 colocou fim à formação profissionalizante compulsória,
substituindo a “qualificação para o trabalho” por “preparação para o trabalho”.
Em 1978, as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro
transformaram-se em Centros Federais de Educação Tecnológica, com a oferta de cursos
industriais de graduação e pós-graduação, além de realização de pesquisa na área técnica
industrial. Com essa medida, outras Escolas Técnicas Federais tentaram a mesma
transformação, principalmente para poderem trabalhar com cursos de graduação. Mas só em
1994 a Lei no 8.948 permitiu que se transformassem em CEFETs, formando o Sistema Nacional
de Educação Tecnológica, que integrou também as Escolas Agrotécnicas Federais, totalizando
12 (doze) CEFETs no país.
Vale destacar que, nesse período, havia um grande movimento de estudiosos defensores
da educação profissional, que buscava a implementação de um currículo de ensino médio
técnico, com uma perspectiva politécnica, tecnológica e de escola unitária, estimulado pelo
debate da construção da nova LDBEN e na necessidade de adequar o ensino profissional às
transformações do mundo do trabalho.
O que parecia ser uma reestruturação do Ensino Profissional confirmou-se o contrário
com a publicação do Decreto no 2.208/97, que desvinculou a formação técnica do Ensino
Médio, buscando uma formação profissional curta de baixo custo. Segundo Amorim (2013, p.
49):
Reforma da Educação Profissional instituída em 1997 (Decreto Nº 2.208), na
gestão de Cardoso, organiza a educação profissional como um sistema
paralelo ao sistema regular de ensino e que oferece o ensino básico (voltado
para a qualificação, requalificação e reprofissionalização de trabalhadores,
independente da escolarização prévia), o ensino técnico (destinado à
habilitação profissional de alunos matriculados ou egressos do ensino médio)
e o ensino tecnológico (destinado a formar egressos do ensino médio e técnico
em nível superior na área tecnológica).

À época, norteado por políticas econômicas internacionais, o Governo de Fernando
Henrique Cardoso provocou um desmonte da educação profissional e da educação superior,
dando alguma relevância apenas ao ensino fundamental, reforçado pela criação do FUNDEF13.
13

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF
(Lei nº 9.424/96).
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Outras políticas educacionais marcaram seu governo, como a promulgação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN no 9.394/1996) e do Plano Nacional de Educação (PNE
– Lei 10.172/2001). Anos depois, pelo Decreto no 5.154/2004 restabeleceu-se o vínculo,
rompido com o Decreto de 1997, da Educação Profissional com o Ensino Médio. Voltou-se a
ofertar a modalidade integrada, porém sem apresentar, na prática, mudanças significativas em
relação às discussões, que eram avançadas, acerca do currículo na perspectiva politécnica,
tecnológica e de escola unitária.
Em 2005, o Governo Lula inicia o processo de expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica com a criação de 42 unidades de ensino, visando o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), um dos pilares do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). De acordo com Caires (2016, p. 142), o conjunto das propostas previstas
nessa fase da expansão implicava a criação de cinco Escolas Técnicas Federais, quatro
Agrotécnicas Federais e 33 UNED, contemplando 23 unidades federativas em,
aproximadamente, 1.500 municípios brasileiros.
A política de expansão da educação profissional contou, também, com a criação do
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)14, e o Programa Brasil Profissionalizado15, que foram

posteriormente incluídas no mesmo arcabouço legal. Dois anos mais tarde, aconteceu o
lançamento da segunda fase de expansão da Rede, com a criação de mais 150 unidades de
ensino, totalizando 354 escolas que seriam entregues à população até 2010 (BRASIL, [2009])16.
A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, possibilitou aos CEFETs, às escolas Agrotécnicas e
demais escolas profissionais transformarem-se em Institutos Federais, vinculados ao Ministério
da Educação. A configuração final da Rede ficou composta pelos 38 Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, pela Universidade Tecnológica do Paraná, pelos CEFET-RJ e
CEFET-MG, além das 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e pelo Colégio
Pedro II.

14

Programa de qualificação profissional atrelado à educação de jovens e adultos.
Segundo Otranto (2011, p.05), o programa visava repassar recursos para os estados a fim de incentivá-los a
retomar o oferecimento da educação profissional gratuita de nível médio na rede de educação pública estadual,
através de assistência técnica e financeira para obras, gestão, formação de professores, práticas pedagógicas,
infraestrutura etc.
16
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/historico_educacao_profissional.pdf. Acesso
em: 19 maio 2018.
15
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A ampliação da rede federal de educação profissional foi fortalecida pela criação dos
Institutos Federais, mas teve como base de formação as escolas técnicas federais já existentes.
Segundo Amorim (2013, p.15):
O próprio MEC admite que tais instituições não são propriamente “novas”,
pois poderiam ser organizadas a partir da integração de duas ou mais
instituições federais de educação profissional de um mesmo estado, ou da
transformação de Centros Federais de Educação Tecnológica, de Escolas
Técnicas Federais e de Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais.

Ao serem criados os 38 (trinta e oito) Institutos Federais foi permitida às novas
instituições a atuação em mais de um nível de ensino. Segundo Pacheco (2011), o Governo
Federal criou um desenho institucional que traz nuances de inovação que podem ser observadas
no art. 8º, da Lei nº 11.892/08, in verbis:
No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas
vagas para atender a educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para concluintes do ensino
fundamental e para o público da educação de jovens e adultos, e o mínimo de
20% (vinte por cento) de suas vagas para atender cursos de licenciatura, bem
como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação
de professores da educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, e para a educação profissional (BRASIL, 2008).

Além da garantia da oferta citada, os Institutos Federais podem ainda disponibilizar
graduações tecnológicas, bacharelados, especializações, mestrados e doutorados voltados para
diferentes áreas, com vistas ao processo de geração e inovação tecnológica.
É pertinente que se apresente o conceito das modalidades da educação técnica ora
ofertadas nos IFs. Primeira, a integrada, que, como o nome sugere, deve ser conjunta com o
ensino médio propedêutico, na qual o aluno terá apenas uma matrícula em uma escola e terá
um diploma de ensino médio técnico na formação cursada. A concomitante, em que o aluno
terá duas matrículas em duas escolas, a escola de nível médio e a escola aonde irá cursar as
disciplinas técnicas; nessa modalidade o aluno terá dois diplomas. E por fim, a subsequente,
que é a modalidade na qual o aluno cursará as disciplinas técnicas após a conclusão do ensino
médio. Outra modalidade que requer apresentação são os cursos de Formação Inicial e
Continuada (FIC) que não exigem terminalidade em qualquer das fases escolares e atendem
estudantes e trabalhadores.
As finalidades definidas pela Lei nº 11.892, de 2008, inerentes às novas instituições,
também mostraram esse caráter inovador quando se reafirma sua abrangência educativa em
todos os níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, trazendo a pesquisa como
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princípio educativo, promovendo a integração da educação básica à educação profissional e
superior, otimizando a infraestrutura física, quadro de pessoal e recursos de gestão.
A lei também orienta a oferta formativa dessas instituições em benefício da
consolidação e fortalecimento das estruturas socioculturais locais, qualificando os Institutos
como centros de excelência e referência na oferta do ensino de ciências, além de indicar um
modelo educacional atrelado às questões da inovação e transferência de tecnologia, ligado à
dimensão cultural e ao desenvolvimento econômico, social e à proteção do meio ambiente
(BRASIL, 2008).
A distribuição geográfica dos novos Institutos Federais orientou-se a partir das
mesorregiões17, buscando unir as potencialidades regionais e locais, respeitando também o
histórico das escolas agrotécnicas que formaram a base das novas instituições. Segundo
Pacheco (2011, p. 22), também pode-se falar nos Institutos Federais como rede social, na qual
“a rede é tecida a partir das relações sociais existentes que dão oportunidade, por um lado, ao
compartilhamento de ideias, visando à formação de uma cultura de participação e, por outro, à
absorção de novos elementos, objetivando sua renovação permanente”.
É certo que a política de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica construiu uma nova configuração na educação nacional, principalmente devido à
interiorização dos diversos Campi pelo país, somando atualmente 661 unidades, segundo
registros de 2019. Regiões que não tinham proximidade com qualquer escola federal passaram
a ter, já no ensino médio, essa possibilidade de formação. Outra questão de destaque trata-se do
pertencimento regional proporcionado por cada unidade dos IFs no país. São escolas que
favorecem e fomentam o desenvolvimento regional e, desta forma, caracterizam-se pela
diversidade na oferta de cursos.

17

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, mesorregiões são áreas individualizadas em
cada uma das Unidades Federadas, tomadas como universo de análise. Definiu-se as mesorregiões com base nas
seguintes dimensões: o processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de
comunicação
e
de
lugares
como
elemento
da
articulação
espacial.
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm?c=1. Acesso em 15 de ago. 2018.
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Figura 1 - Quantitativo de Campi dos Institutos Federais no Brasil

Fonte: Comunicação CONIF18

Na sequência, será apresentado o IFMG/Campus Ribeirão das Neves e as circunstâncias
de sua criação.

2.2 Um Instituto Federal em Ribeirão das Neves

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) surge a partir da integração dos Centros
Federais de Educação Tecnológica de Ouro Preto e Bambuí, e da Escola Agrotécnica Federal
de São João Evangelista. Posteriormente, foram incorporadas também as Unidades de Ensino
descentralizadas (UNEDs) de Formiga e de Congonhas. Tem sua atuação regional estabelecida
na região central de Minas Gerais19 aproximando seus limites à região oeste, ao Campos das
Vertentes, à Zona da Mata e ao Vale do Rio Doce. Atualmente, com a Reitoria sediada em Belo
Horizonte, o IFMG conta com 18 (dezoito) unidades acadêmicas, entre Campi e Campi
avançados20.
18

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
O Estado de Minas Gerais conta com mais quatro Institutos Federais em seu território, a saber: IF Sul de Minas,
IF Norte de Minas, IF Sudeste de Minas e IF Triângulo Mineiro. Atualmente, somando todos os Campi, o Estado
possui 71 (setenta e uma) unidades acadêmicas.
20
Campus em Bambuí, Betim, Congonhas, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ouro Branco, Ouro Preto,
Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João Evangelista e Campus Avançado em Arcos, Conselheiro
Lafaiete, Ipatinga, Itabirito, Piumhi e Ponte Nova. Disponível em: http://www.ifmg.edu.br/ Acesso em: 15 de
ago. de 2018.
19
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Figura 2 - Distribuição de Campi do IFMG em Minas Gerais

Fonte: Portal Institucional do IFMG21

A proposta de criação do Campus de Ribeirão das Neves surgiu de demanda das
lideranças comunitárias do município, concretizada em 2009, após uma visita do então
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à região, para lançamento das obras do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento). Segundo o primeiro Diretor Geral do Campus, professor João
Bosco Perdigão:
A implantação do Campus do IFMG em Ribeirão das Neves, dadas as
características da cidade, constituiu-se em um grande desafio, já que o
município possui grande extensão, uma população numerosa e com baixa
renda, uma estrutura político-administrativa fragilizada – os equipamentos
públicos do Município são precários e restritos (PERDIGÃO, 2016, p. 71).

Sobre a expansão da educação federal pelo país, mais especificamente sobre a expansão
universitária, o professor Wendel Baumgartner (2015) – Universidade Federal da Bahia –
apresenta uma análise sobre o processo de instalação de novos Campi universitários em cidades
médias e pequenas pelo panorama econômico, político e cultural. Em breve relato histórico
Baumgartner (2015, p. 75) diz que desde os anos de 1960, primeiramente na Europa e nos
Estados Unidos e, posteriormente, no Brasil, o Estado passa a compreender a instalação de
universidades e/ou Campus de instituições novas e/ou já existentes como uma estratégia de

21

Disponível em: https://www2.ifmg.edu.br/portal/sobre-o-ifmg/o-que-e-o-ifmg. Acesso em: 17 de out. de 2019.
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desenvolvimento urbano, e até mesmo regional, de áreas economicamente deprimidas e/ou
degradadas do ponto de vista da morfologia/qualificação do espaço urbano.
Pode-se afirmar que criação de Institutos Federais e seus diversos Campi, em certa
medida, também favoreçam o desenvolvimento regional e local nas localidades de implantação.
Segundo Baumgartner (2015, p. 75-76):
A implantação de uma universidade ou campus de uma universidade pública
afeta as dinâmicas urbanas e regionais de cidades médias e pequenas, dentro
de uma estratégia governamental de promoção do desenvolvimento que, para
além do impacto econômico direto através da geração de empregos públicos
de alta qualificação e gastos básicos de alunos e professores, promove a
melhoria dos padrões educacionais, qualificação da força de trabalho, avanço
e desenvolvimento tecnológico e cultural.

O Campus de Ribeirão das Neves teve suas atividades iniciadas em março de 2011, após
convênio firmado com a Prefeitura, que doou terreno para a construção da futura sede e
disponibilizou o compartilhamento da estrutura da Escola Municipal Maria Vieira Barbosa no
período noturno, para o início das atividades. Em agosto de 2013, optou-se pela locação de
outro espaço, mais apropriado para desenvolvimento das atividades do Campus que seguia em
amplo crescimento. Desta forma, transferiu-se para as dependências da “Cidade dos Meninos
São Vicente de Paulo”22, onde manteve seu funcionamento no turno noturno, até a finalização
da sede própria. Os primeiros cursos ofertados foram os técnicos, na modalidade subsequente
e concomitante e cursos tecnólogos, graduações de curta duração.
A sede do Campus do IFMG foi construída em terreno periférico doado pela Prefeitura
municipal e, desde 2016, o IFMG Neves segue ofertando à comunidade cursos técnicos
integrados, além de graduações e especialização. O Campus, então, passa a ser a primeira escola
no município a promover o ensino médio integrado.
Nas fotografias a seguir, na primeira, é possível visualizar os limites do terreno doado
pela Prefeitura de Ribeirão das Neves, a lagoa da COPASA23 e a Penitenciária José Maria de
Alkimim. Na segunda, tem-se uma visão ampliada do Campus com o prédio principal à frente,
auditório à direita e o ginásio ao fundo. E na última fotografia, visão do acesso lateral do prédio
principal.

22

Organização social que oferta diversos tipos de assistência, além de ensino fundamental e médio para estudantes
carentes de Ribeirão das Neves, em regime de internato e semi-internato. Administrado pelo Sistema Divina
Providência.
23
Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
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Fotografia 1 - Terreno do IFMG/Campus Ribeirão das Neves e seu entorno

Fonte: Pereira, 2013, apud, Perdigão, 2016

Fotografia 2 - Sede do IFMG/Campus Ribeirão das Neves

Fonte: Portal Institucional do IFMG24
Fotografia 3 - Sede do IFMG/Campus Ribeirão das Neves

Fonte: Portal Institucional do IFMG25

24
25

Disponível em: https://www.ifmg.edu.br/ribeiraodasneves. Acesso em 17 de out. de 2019.
Ibidem.
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Atualmente, segundo o portal do IFMG26, o Campus de Ribeirão das Neves oferta três
opções de cursos técnicos nas modalidades integrado – Administração, Informática e
Eletroeletrônica – com 105 (cento e cinco) vagas no total. Na graduação, são ofertados dois
cursos – Tecnólogo em Processos Gerenciais e Bacharelado em Administração – com 70
(setenta) e 80 (oitenta) vagas respectivamente. E no nível de especialização Lato Senso, desde
2018 é ofertado o curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, que mantém total
conexão com os demais cursos da instituição.
Considerando os números mais recentes do Campus Ribeirão das Neves, 1.025 alunos
ativos nos seus diversos cursos mostram o crescimento e a relevância do Instituto para a região.
A opção pela oferta de cursos do eixo tecnológico Gestão e Negócios conecta-se com a
característica econômica do município e região, que basicamente alicerçam-se no setor de
serviços. O quadro a seguir mostra a relação candidatos por vagas, nos últimos três anos, dos
principais cursos da unidade.
Quadro 1 - Relação candidatos por vagas / Cursos Campus Ribeirão das Neves
Cursos

Vagas Ofertadas

Anos27
2017

2018

2019

Bacharelado em Administração – Manhã/ 1º
semestre

40

3,4

6,0

4,9

Bacharelado em Administração – Noturno/ 2º
semestre

35 (2017) / 40 (2018 e 2019)

7,6

10,0

13,4

Tecnólogo em Processos Gerenciais/1º sem

35

6,8

5,4

4,4

Tecnólogo em Processos Gerenciais/2º sem

35

18,4

8,6

7,2

Técnico em Administração – Integrado

40 (2017 e 2018) / 35 (2019)

2,8

4,0

6,2

Técnico em Eletroeletrônica – Integrado

40 (2017 e 2018) / 35 (2019)

2,0

3,0

2,9

Técnico em Informática – Integrado

40 (2017 e 2018) / 35 (2019)

3,0

5,8

6,6

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do SISTEC / MEC (2019)

Com um olhar voltado especificamente para os cursos do ensino técnico integrado ao
ensino médio, percebe-se que a procura pela modalidade aumentou ao longo dos três anos,
tendo dobrado para os cursos de Administração e Informática e com pouca alteração para o
curso de Eletrotécnica. Sugere-se que a menor procura possa ser ocasionada pela maior ênfase
em exatas no currículo do curso.

26
27

Disponível em: https://www.ifmg.edu.br/ribeiraodasneves/cursos-1/tecnico. Acesso em 17 de out. de 2019.
A referência é do ano de início do curso, o processo seletivo foi realizado no 2º semestre do ano anterior.
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Nos registros de 2019, o Campus Neves possuía 327 matrículas ativas28 em seus cursos
integrados com: 112 no técnico em administração, 104 no técnico em eletroeletrônica e 111 no
técnico em informática. Ao logo dos três anos de entrada de novos alunos nos cursos integrados,
22 (6.7%, dos 349 ingressantes) pediram desligamento.
O processo seletivo para ingresso nos cursos ofertados pelo Campus varia de acordo
com a modalidade. Para os cursos de graduação, o IFMG trabalha com dois processos de
seleção, dividindo suas vagas em 50% para o processo do SISU e 50% para o processo seletivo
próprio, que classifica os candidatos com a nota do ENEM, sendo que, nesse formato, o
candidato pode apresentar a maior nota que possuir nos últimos três anos de edição da prova.
Para os cursos integrados, a seleção é realizada por meio de prova elaborada por uma comissão
de docentes, capacitada para tal demanda.
Diante do histórico apresentado até o momento, cabe destacar que o compromisso
assumido pelo Governo Lula com a valorização e ampliação da educação profissional vem
transformando o panorama de diversos municípios pelo país. A proposta de levar os Campi da
Rede Federal para a periferia de grandes centros, bem como para o interior do país, com a oferta
de cursos em diversos níveis e modalidade e, principalmente, com a aderência desses cursos
aos arranjos produtivos locais, apresenta-se como uma efetiva política de inclusão escolar e
combate à exclusão social.
Na quarta seção, que apresentará os resultados das entrevistas realizadas com algumas
famílias que possuem filhos matriculados no ensino médio integrado no IFMG Neves, será
possível compreender o alcance do trabalho realizado pela instituição na vida dos alunos e suas
famílias.
Para finalizar, na terceira e última parte dessa seção será apresentado um contexto mais
detalhado do município de Ribeirão das Neves e em menor abrangência, mas em igual
importância, dos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Esmeraldas. São estes quatro
municípios que compõem as localidades de residência dos sujeitos da pesquisa.
2.3 Ribeirão das Neves: o “município dormitório” e outras identidades

O município de Neves cresceu nas imediações da Capela de Nossa Senhora das Neves
e, juntamente com o povoado de Campanha, foi incorporado ao município de Contagem em
1911. Passou posteriormente para Betim em 1938 e para Pedro Leopoldo em 1943. Dez anos

28

Números do 1º semestre de 2019.
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mais tarde, Ribeirão das Neves teve sua emancipação definitiva, alçando-se à categoria de
cidade. O antigo povoado de Campanha é, atualmente, a macrorregião de Justinópolis, sendo o
bairro Veneza e o Centro as outras macrorregiões que compõem o município.
A ocupação da região data de 1927, com o início da construção da penitenciária29
agrícola Nelson Hungria, que primeiramente trouxe os operários e posteriormente as famílias
dos detentos. O município, então, caracteriza-se na região metropolitana de Belo Horizonte
como a “cidade presídio”, e na década de 1960, com a fixação de mais uma penitenciária, Casa
de Detenção Antônio Dutra Ladeira, tal conceito se reforça. Foi possível localizar em estudos
como o de Souza (2015, p. 44) que a presença de presídios no município “[...] levanta questões
como a construção da identidade, da autoestima, sobretudo dos jovens, dificultando a formação
do pertencimento destas pessoas ao local onde vivem”.
Os estudos realizados sobre o município mostram uma região que teve ocupação
desordenada e principalmente voltada para a fixação de famílias de baixa renda, por meio de
loteamentos irregulares. De acordo com Sousa (2008, p. 269), Ribeirão das Neves tornou-se
palco privilegiado de especulação imobiliária, posta em prática pelo segmento do mercado que
se volta para o atendimento da demanda da população de baixa renda, inclusive negligenciandose um planejamento necessário para uma infraestrutura de base, tal como saneamento,
transporte e serviços públicos para a região no início de seu crescimento. Carmo (2011) em seu
relato sobre Ribeirão das Neves afirma:
Considerando características como baixa qualidade de infraestrutura em seus
loteamentos, pouca fiscalização dos parcelamentos de terra, terrenos
destinados à pessoas de baixa renda e um crescimento populacional
extraordinário, fica evidente que o município de Ribeirão das Neves enfrenta
problemas desde a sua constituição (CARMO, 2011, p. 38).

Ainda, segundo Andrade e Mendonça (2010, p. 175):
Antes de se constituir como “cidade dormitório”, Neves foi, e continua sendo,
a “cidade presídio” da RMBH30. Essas duas funções, presídio e dormitório,
têm um efeito bastante negativo sobre sua imagem.

A referência à “cidade dormitório” deve-se ao fato de que a maior parte da população
ativa trabalha em Belo Horizonte, além de outros serviços como saúde, lazer e educação
também serem utilizados nesse grande centro. Ribeirão das Neves compõe a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com outros 44 municípios, como representado na Figura 3.

29
30

Atualmente Ribeirão das Neves conta com seis presídios instalados, segundo dados da SEDS-MG.
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Para o desenho da pesquisa, entendeu-se como importante fazer também a
contextualização dos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Esmeraldas, de forma a
ampliar o conhecimento e entendimento da relação entre as famílias e seus municípios de
residência. Os três municípios são limítrofes à Ribeirão das Neves e como o IFMG possui
famílias representantes da amostra da pesquisa residentes nestas cidades, julgou-se pertinente a
apresentação.
Figura 3 - Divisão político-administrativa da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Fonte: Observatório de políticas urbanas e Gestão municipal – IPPUR/UFRJ – FASE, 2002

Em números econômicos e sociais (Quadro 2) é possível perceber a diferença e/ou
semelhança entre os municípios. Belo Horizonte, como a capital do Estado, possui as
características dos grandes centros urbanos do país, apresentando números em escala
proporcional superiores aos demais municípios. Caracteriza-se como centro econômico da
região e referência para diversos serviços públicos. O IDHM31 registrado em 2010 foi de 0,810,
e no mesmo ano o Estado de Minas registrou 0,731 de IDH. O salário médio mensal dos

31

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais
próximo
de
1,
maior
o
desenvolvimento
humano.
Disponível
em:
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/. Acesso em 17 de out. de 2019.
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trabalhadores é de 3,6 salários mínimos, com 57,5% da população ocupada e 27,8% da
população com rendimentos até 0,5 salários mínimos.
Contagem, o terceiro município mais populoso do Estado, teve seu crescimento atrelado
ao parque industrial instalado na região entre os anos de 1953 e 1970. Atualmente, possui
considerável rede de serviços públicos para a população. E em números econômicos e sociais,
registrou IDHM de 0,756, salário médio mensal dos trabalhadores de 2,5, para 31,8% da
população ocupada, com quase o mesmo percentual (30,5%) para a população com renda até
0,5 salário mínimo.
Esmeraldas, a menor das quatro cidades em questão, ainda requer melhor atendimento
dos serviços públicos para a população, possuindo IDHM de 0,671, comparativamente mais
baixo entre os municípios. Os demais índices econômicos revelam a vulnerabilidade da
população. O salário médio mensal dos trabalhadores é de 1,9, para 9,6% da população
ocupada, sendo que, desse percentual, 36,2% recebem até 0,5 salário mínimo.
Entre os quatro municípios, Ribeirão das Neves configura-se em 3º lugar entre os
indicadores retratados no quadro 2. Destaque para o crescimento do IDHM entre os anos 2000
e 2010; o aumento significativo do indicador pode sugerir melhora nas políticas públicas
executadas, principalmente as que se referem à educação. Mas os dados ainda demonstram a
instabilidade econômica da população, com o salário médio mensal de 2 salários mínimos para
os trabalhadores formais, 9,3% da população ocupada; a considerar que, desse percentual,
34,5% possui renda até 0,5 salário mínimo.
Quadro 2 - Indicadores econômicos e sociais
Ribeirão das
Neves

Belo Horizonte

Contagem

Esmeraldas

331 mil

2.512.070

663 mil

70 mil

IDHM (2010)

0,684

0,810

0,756

0,671

Crescimento em relação ao ano 2000

0,107

0,084

0,105

0,133

2

3,6

2,5

1,9

9,3

57,5

31,8

9,6

Indicador
População estimada (2009)32

Salário médio mensal dos trabalhadores
formais
Percentual da população ocupada

Percentual da população com renda até 0,5
34,5
27,8
30,5
salário mínimo
Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos do atlasbrasil.org.br

32

36,2

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html?t=destaque
s&c=3154606. Acesso em: 06 set. 2019.
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Os dados apresentados a seguir referem-se à educação dos municípios. São indicadores
quantitativos que pretendem dimensionar o cenário educacional, sem a pretensão de comparálos, por serem quatro municípios muito distintos entre
si. Os dados ora apresentados e destacados compõem a

Gráfico 1 - Quantidade de estabelecimentos
educação
básica
por
dependência
administrativa – Ribeirão das Neves

sinopse estatística do Censo da Educação Básica do ano
de 201833. As demais informações apresentadas nos
gráficos referem-se às sinopses de Censos anteriores,
que seguem retratados para comparação entre os anos,
caso necessária.
Ribeirão

das

Neves

conta

com

131

estabelecimentos de educação básica (Gráfico 1)34,
divididos pelas redes: federal, estadual, municipal e
privada, sendo 01, 55, 52 e 23, respectivamente. Os
quantitativos, ao longo dos últimos anos, mantiveramse com os mesmos registros, tendo uma oscilação
apenas na rede privada que, no ano de 2015, contava
apenas com 13 estabelecimentos.
A quantidade de estabelecimentos escolares35
dos quatro municípios (Gráfico 2) é bem discrepante por
representarem

cidades

de

tamanho,

número

populacional e desenvolvimento econômico também
muito distintos. Para os 131 estabelecimentos de Neves,
tem-se Belo Horizonte com 1.370, Contagem com 301
e Esmeraldas com 27 estabelecimentos. Mas uma

33

Fonte: Elaborado pela autora com dados
extraídos do Censo da Educação Básica /
MEC

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sinopse estatística da educação básica
2018. Brasília: Inep, 2019. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica.
Acesso em: 15 ago. 2019.
34
Notas da pesquisa: 1. Apenas escolas urbanas. 2. Modalidades da educação básica consideradas: regular,
profissional, especial e EJA. Notas do Censo: 1. O mesmo estabelecimento pode ofertar mais de uma etapa de
ensino. 2. Não inclui estabelecimentos com turmas exclusivas de Atendimento Complementar ou Atendimento
Educacional Especializado (AEE). 3. Inclui estabelecimentos em atividade com pelo menos uma matrícula de
ensino regular, especial, profissional e/ou EJA. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopsesestatisticas-da-educacao-basica Acesso em: 15 ago. 2019.
35
Notas da pesquisa: 1. Apenas escolas urbanas. 2. Modalidades da educação básica consideradas: regular,
profissional, especial e EJA. Notas do Censo: 1. O mesmo estabelecimento pode ofertar mais de uma etapa de
ensino. 2. Não inclui estabelecimentos com turmas exclusivas de Atendimento Complementar ou Atendimento
Educacional Especializado (AEE). 3. Inclui estabelecimentos em atividade com pelo menos uma matrícula de
ensino regular, especial, profissional e/ou EJA. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopsesestatisticas-da-educacao-basica Acesso em: 15 ago. 2019.

48

questão chama a atenção: em Neves e Esmeraldas, as redes municipais e estaduais representam
juntas 82%, 81,5%, dos estabelecimentos de educação básica. E esse dado mostra-se distinto
quando apurado que o percentual de estabelecimentos municipais e estaduais em Belo
Horizonte e Contagem representam 40,4% e 49,5%, respectivamente.
Os dados anteriores deixam evidente a importância da educação pública para a
população dos municípios que não são centros econômicos. Não que esta seja dispensável para
os grandes centros, mas esse dado revela que as escolas privadas compõem uma extensa rede
no mercado educacional em Belo Horizonte e Contagem, mesmo que as matrículas totais da
referida rede sejam inferiores36.
Gráfico 2 - Quantidade de estabelecimentos educação
básica por município

Fonte: Elaborado pela autora com dados
extraídos do Censo da Educação Básica / MEC

36

Gráfico 3 - Quantidade de matrículas totais na
educação básica por município

Fonte: Elaborado pela autora com dados
extraídos do Censo da Educação Básica / MEC

Das matrículas totais da Educação Básica nos municípios, o percentual referente à rede privada é de 31,3% em
Belo Horizonte, 24% em Contagem, 5,2% em Ribeirão das Neves e 2% em Esmeraldas. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Acesso em: 15 ago. 2019.
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O número de matrículas totais na educação básica37 (Gráfico 3) em Ribeirão das Neves
no ano de 2018 foi de 76.572, observando-se pouca variação em relação aos Censos anteriores.
Os demais municípios apresentaram os seguintes
quantitativos: Belo Horizonte 531.517, Contagem

Gráfico 4 - Quantitativo de estabelecimentos de
Ed. Básica por etapa de ensino – Ribeirão das
Neves

127.924 e Esmeraldas 16.478. Como relatado
acerca do quantitativo de estabelecimentos por
município, nesse indicador de matrículas totais
também não cabe comparação entre os diferentes
números.
Em 2010, a taxa de escolarização38 da
população entre 06 e 17 anos chegou a 83,24%, em
Ribeirão das Neves. Para as outras cidades o
percentual é bem semelhante, sendo, 86,9 em Belo
Horizonte, 86,1 em Contagem e 84,11 em
Esmeraldas. O percentual de escolarização das
crianças e jovens dos municípios enfrenta duas
questões distintas. A política de universalização do
ensino fundamental elevou em grande medida a
escolarização da etapa, mas em contrapartida
encontra-se

longe

de

alcançar

a

mesma

universalidade para o ensino médio, etapa em que os
jovens não entram ou abandonam a escola, por
necessidade de trabalhar para o sustento familiar. O

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos
do Censo da Educação Básica / MEC

percentual de jovens de 18 a 20 anos com o ensino
médio completo39 é de: 35,67 em Neves, 52,84 em Belo Horizonte, 48,08 em Contagem e 43,85
em Esmeraldas.

37

Notas do Censo: 1. O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 2. O número de matrículas da educação
básica é composto pela soma das seguintes etapas de ensino: total da educação infantil, total do ensino
fundamental, total do ensino médio, cursos técnicos concomitante e subsequentes, cursos FIC concomitante e
EJA. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Acesso em:
15 ago. 2019.
38
Taxa de escolarização com até dois anos de defasagem idade-série. Disponível em:
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/. Acesso em: 06 set. 2019.
39
Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/. Acesso em: 06 set. 2019.
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A distribuição das escolas de educação básica40 por etapa de ensino (Gráfico 4) em
Ribeirão das Neves apresenta-se da seguinte forma: 65 de educação infantil, 95 de ensino
fundamental e 36 de ensino médio. As escolas que ofertam educação infantil e ensino
fundamental são majoritárias frente as de ensino médio, considerando-se o abandono já relatado
na última etapa, pontua-se também que a LDB determina a obrigatoriedade aos municípios de
ofertarem os primeiros níveis. No quantitativo de escolas de educação profissional, em 2018,
Neves registrou 11 estabelecimentos, mas apenas uma escola oferta o ensino médio integrado
à educação profissional, sendo essa o IFMG. Com relação às demais escolas que não foram
investigadas, acredita-se que ofertem cursos de formação inicial e continuada (FIC) e técnico
subsequente.
Ao fazer um recorte para o nível médio e profissional41, o quantitativo de escolas que
ofertam as referidas etapas tem ponto de contato quando se trata do ensino médio integrado. No
ensino médio são consideradas as modalidades propedêutica, normal/magistério e médio
integrado e no ensino profissional são as modalidades integrado, concomitante e subsequente,
apresentando dessa forma uma interseção na contagem do censo.
Segundo o registro do Censo da Educação Básica 2018 (Gráficos 5 e 6), em Ribeirão
das Neves das 36 escolas de ensino médio apenas uma oferta o médio integrado – o IFMG – e
nos demais municípios, Belo Horizonte de 268 apenas 11, Contagem de 68 apenas quatro e
Esmeraldas das oito escolas de ensino médio nenhuma oferta a modalidade integrada.

40

Notas da pesquisa: 1. O quantitativo compõe estabelecimentos de: ensino infantil, ensino fundamental, ensino
médio e ensino profissional. 2. Não inclui EJA e educação especial. Notas do Censo: 1. Ensino infantil = creche
e pré-escola, ensino fundamental = anos iniciais e anos finais, ensino médio = propedêutico, normal/magistério
e médio integrado, ensino profissional = integrado, concomitante/FIC e subsequente. 2. Os estabelecimentos
podem ofertar mais de uma etapa. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-daeducacao-basica. Acesso em: 15 ago. 2019.
41
Notas do Censo: 1. Ensino médio = propedêutico, normal/magistério e médio integrado; ensino profissional =
integrado, concomitante/FIC e subsequente. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopsesestatisticas-da-educacao-basica Acesso em: 15 de ago. de 2019.
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Gráfico 5 - Quantitativo de estabelecimentos de ensino
médio por município

Fonte: Elaborado pela autora com dados
extraídos do Censo da Educação Básica / MEC

Gráfico 6 - Quantitativo de estabelecimentos
de ensino profissional por município

Fonte: Elaborado pela autora com dados
extraídos do Censo da Educação Básica / MEC

Os números relativos às matrículas totais da educação profissional42 como um todo
(Gráfico 7), e à modalidade integrada43 em específico (Gráfico 8), revelam que a oferta de vagas
em cursos integrados é modesta nos quatro municípios. Em Neves, de 1.019 matrículas na
educação profissional, 22,9% são na modalidade integrada. Em Belo Horizonte das 24.993
matrículas, 12,8% são de cursos integrados ao ensino médio, em Contagem das 4.167
matrículas, 16,8% são para o integrado e em Esmeraldas, das 56 matrículas nenhuma é
destinada à modalidade integrada. A maior parte da oferta de educação profissional recai sobre
os cursos FIC e das modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio.

42

Notas da pesquisa: 1. A soma das matrículas inclui as modalidades: integrado, magistério, concomitante,
subsequente, EJA e FIC. Notas do Censo: 1. O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica Acesso em: 15 ago. 2019.
43
Notas da pesquisa: 1. A soma das matrículas inclui as modalidades: integrado, magistério, concomitante,
subsequente, EJA e FIC. Notas do Censo: 1. O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica Acesso em: 15 ago. 2019.
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Gráfico 7 - Matrículas totais da educação
profissional - Modalidade Integrado

Fonte: Elaborado pela autora com dados
extraídos do Censo da Educação Básica / MEC

Gráfico 8 - Matrículas totais na educação
profissional por município

Fonte: Elaborado pela autora com dados
extraídos do Censo da Educação Básica / MEC

Outro dado dos índices educacionais dos municípios refere-se à expectativa de anos de
estudo44 que, em 2010, registrava 9 anos em Neves, 9,87 em Belo Horizonte, 9,53 em Contagem
e 8,91 em Esmeraldas, comparando-se ao Estado de Minas Gerais que no mesmo ano registrou
9,38. Percebe-se que com uma média de 9 anos de escolarização não se alcança o ensino médio,
valendo registrar que a média nacional é de 9,54.
Entre os quatro municípios, Ribeirão das Neves carrega em sua imagem o estereótipo
de cidade violenta – não que os demais municípios não enfrentem tais circunstancias –, devido
aos presídios localizados em seu território, além de problemas sociais que corroboram com a
percepção negativa da população local e limítrofe.

44

O indicador Expectativa de Anos de Estudo indica o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida
escolar no ano referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Consulta em:
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/. Acesso em: 15 ago. 2019.
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No campo da cultura, faz-se importante destacar as raízes artísticas do Estado de Minas;
desta forma, as manifestações folclóricas possuem significativa representação nos quatro
municípios. A presença da cultura negra e indígena são muito fortes no Estado e encontra
reverberação nas diversas localidades. Em Ribeirão das Neves, no que se refere a equipamentos
e manifestações culturais encontra-se: três bibliotecas púbicas; uma casa de cultura; a Academia
Nevense de Letras, Ciências e Artes; a tradicional banda de música Heitor Villa-lobos; a Escola
de Circo de Ribeirão das Neves, além de diversas companhias de dança, grupos de teatro,
escritores, poetas populares e artistas visuais (LIBÂNIO, 2018, p. 170). As festas religiosas e
folclóricas também compõem o cenário cultural do município.
Belo Horizonte possui um campo cultural múltiplo e diverso. Libânio (2018, p. 45)
apresenta que até outubro de 2018 o Mapa Cultural de BH continha 1.433 espaços cadastrados
em todas as regionais da cidade [...] Destes, as áreas de atuação mais citadas foram a Literatura
(137 ocorrências), Música (106), Dança e Design (63), Cultura Negra (60), além das demais
citações com menor ocorrência numérica. Os parques e praças completam esse Mapa, tornando
a capital mineira atrativa para a população das cidades do seu entorno na busca de atrações
culturais e de lazer.
A cidade de Contagem apresenta uma significativa estrutura de cultura e lazer para a
população, com Centros Culturais e de Memória, casarões que são patrimônios históricos, além
de diversas praças e parque ecológicos. Uma questão de destaque é a ligação da cidade com
Belo Horizonte por uma linha de metrô, o que contribui para a circulação das pessoas para
acesso a trabalho, bens culturais e lazer.
E, por fim, o município de Esmeraldas que, no passado, tinha Contagem incorporada
em seu território, não teve um desenvolvimento tão próspero em termos econômicos. No
entanto, o município guarda como patrimônio cultural os festejos religiosos como: Congado,
Folia de Reis e o Boi da Manta. Possui biblioteca pública, Centro Cultural Chico Mineiro,
Centro de Arte e projetos culturais de resgate identitários, como grupos afros e coletivos de hip
hop.
Na fase inicial de desenvolvimento da pesquisa, a autora foi convidada pela professora
Maria das Graças Oliveira a participar de um grupo de estudo que desenvolve o projeto
“História e Identidades de Ribeirão das Neves”. Por meio da história oral, docentes e alunos do
Campus colhem entrevistas com antigos moradores com o objetivo de reconstruir a história da
cidade e desconstruir as imagens estigmatizadas, tão propagadas ao longo dos anos. Os alunos
que participam do projeto são aqueles que, pode-se dizer, “nascidos e criados” em Ribeirão das
Neves, e que assumiram o compromisso dessa reconstrução. O projeto busca difundir outras
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relações do município com a sua população, que perpassem pela cultura, patrimônio, lazer,
festas e religiosidades.
A próxima seção trará o perfil das famílias que, em um primeiro contato, autorizaram o
uso dos dados da pasta do aluno. Essas famílias possuem filhos matriculados no ensino médio
integrado da instituição.
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3 O PERFIL DAS FAMÍLIAS E ALUNOS DO IFMG CAMPUS RIBEIRÃO DAS
NEVES

Delinear o perfil dos alunos como também das famílias que possuem filhos matriculados
nos cursos do ensino médio integrado do IFMG/Campus Neves possibilita, em um primeiro
momento, uma aproximação inicial com as famílias e, mais objetivamente, conhecer os sujeitos
pesquisados por meio de variáveis que serão apresentadas a seguir. Tais variáveis foram
estabelecidas a partir dos dados registrados no formulário de matrícula dos alunos. As
informações disponíveis no formulário e que serão tratadas nessa seção são: curso e sexo dos
filhos, se egressos de escola pública ou privada, cidade de residência da família, nível de
escolaridade e ocupação laboral dos pais.
Entre os 327 alunos matriculados nos cursos integrados do IFMG Campus Ribeirão das
Neves, o percentual entre os sexos mostra-se maior para o sexo feminino, com 51,4% de
meninas, e 48,6% de meninos. Dentro da amostra em questão, a variável por sexo ficou
distribuída em 38 mulheres e 27 homens, como mostra o gráfico 9. É possível observar que o
curso técnico em Administração apresenta uma partipação bem superior das mulheres.
Corroborando com essa representação, entre os 327 alunos matriculados, o percentual de
mulheres por curso está em Administração (75%), Informática (40%) e Eletroeletrônica
(36,5%).
Gráfico 9 - Distribuição entre sexo por curso

Fonte: Elaborado pela autora com os dados do questionário
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Uma análise que se faz pertinente é a presença feminina em cursos técnicos, área
tradicionalmente ocupada por homens de forma majoritária, talvez pela relação direta dos
cursos técnicos com as engenharias, que lhes são similares. Suspeita-se que o curso técnico em
Administração fuja à regra, ao verticalizar-se com o bacharelado em Administração e, desta
forma, atraindo mais o público feminino.
As pesquisas de Xavier (2019) e Gonçalves (2019) trataram da presença feminina em
cursos de exatas, como Engenharias e Técnico em Edificações, e a questão básica trabalhada
nos estudos é a divisão sexual do trabalho, que transfere à mulher posições sociais de opressão
e exploração, determinando inclusive quais áreas são tipicamente ocupadas por mulheres e
homens.
No cenário das Engenharias e a pouca presença feminina, Lombardi (2013, p. 111) relata
que:
Algumas se reportam às limitações impostas pela profissão, p.ex., a sua
origem militar, as condições de trabalho adversas encontradas pelos
profissionais em algumas especialidades, o comando de equipes masculinas;
outras localizam o problema numa incompatibilidade entre a Engenharia e
uma dada concepção de feminino, avessa às matemáticas, à racionalidade e à
objetividade, não predisposta à competição, traços atribuídos à Engenharia e
ao masculino.

Ainda colaborando com o tema, Ávila e Portes (2009), ao tratarem da presença feminina
no ensino superior, apontam a “guetização” por sexo.
[...] “guetização” refere-se às possíveis escolhas, feitas pelas mulheres, por
carreiras consideradas “tipicamente femininas”. Homens e mulheres estariam
construindo verdadeiros redutos sexuais ao escolherem carreiras
demarcadamente diferentes (ÁVILA; PORTES, 2009, p. 93).

No entanto, os autores lançam hipóteses de uma possível mudança nesse paradigma
assim registradas: primeiro, as novas gerações de mulheres estão construindo uma nova
representação de si mesmas, passando da consciência de objetos, à consciência de sujeitos;
mulheres mais jovens e detentoras de mais capital cultural, principalmente na sua versão
escolar, já se emanciparam desse tipo de dominação; e também em relação a esse mesmo grupo
de mulheres, a escolha por determinadas carreiras, passa mais pelo viés do desejo 45 do que da
falsa consciência ou da discriminação de gênero; e, por fim, a alternativa por uma conduta
ambivalente quando por ocasião da escolha das carreiras e do planejamento familiar (ÁVILA;
PORTES, 2009, p. 99-102).

45

Considerado pelos autores como uma categoria sociológica, fundada em base cognitivas e não subjetivas.
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Dentre as sete famílias46 que atuaram como participantes da pesquisa sobre a escolha
dos cursos, os filhos-alunos apresentaram relatos distintos. Os dois meninos disseram que a
escolha do curso foi feita pelo interesse que os mesmos têm nas áreas, no caso Eletroeletrônica
e Informática; pensam inclusive em trabalhar na área técnica e/ou seguir a graduação em curso
correlato à área técnica. O aluno Pedro relatou que, a princípio, a escolha foi por eliminação em
relação aos demais cursos, mas que havia uma motivação por identificar-se com as exatas e
pelo fato de o pai ter formação semelhante. E não descarta a possibilidade de trabalhar na área
e seguir na engenharia.
Leonardo tem grande identidade com a área:
Eu sempre gostei dessa área de informática, tecnologia, essas coisas assim. Aí
depois que eu soube que lá tinha curso de informática, aí eu falei... bacana!
Tipo, vou me inscrever na informática. Nem fiquei muito em dúvida não. Aí
fiz a prova e passei, aí fui lá fazer o curso.

Entre as cinco meninas, a escolha pelo curso foi mais diversa. Das três alunas da
Administração, apenas uma relatou identificar-se com a área e querer seguir o curso de
Bacharelado em Administração. As outras duas escolheram por exclusão aos demais cursos
ofertados na unidade, sendo que Beatriz externou a preocupação que teve de não ser aprovada
no curso que queria: “Eu não queria muito não, eu queria Eletroeletrônica, só que aí eu falei:
vou tentar Administração, porque eu achei que não ia passar em Eletroeletrônica [...] mas eu
gosto das minhas matérias técnicas, são legais, acho muito bom”.
A aluna que estuda Informática escolheu por interesse na área, e a quinta aluna
matriculada em Eletroeletrônica mostrou-se arrependida da escolha, por identificar-se com a
área de humanas, mas pelo ensino médio de “qualidade”, seguirá o curso até o final.
Mas ao longo dos relatos, que serão apresentados na próxima seção, percebe-se que não
há um real propósito ou uma busca pela formação técnica ofertada pelo IF, a intenção principal
é o ensino médio, entendido pelas famílias como de “melhor qualidade” em comparação a
outras escolas públicas.
Importa saber que, em pesquisa realizada, Lombardi (2013) mostra uma lenta mudança
de cenário, com pouca presença de mulheres nas Ciências, Tecnologias e Engenharias em
espaços de salas de aula como alunas, como docentes na formação de novos profissionais e,
principalmente, inseridas no mundo do trabalho.
A cidade de residência das famílias é um dado importante para a proposta dessa
pesquisa, já que pode revelar o grau de mobilização empregado pelas famílias na escolha do
46

O detalhamento das famílias pode ser visto no quadro 6, página 69.
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estabelecimento escolar. O fator distância (residência/escola) influencia os gastos financeiros
da família, além do tempo de deslocamento do aluno. O gráfico 10 mostra os cursos por cidade
de residência. 73,8 % da amostra reside em Ribeirão das Neves; os demais residem em Belo
Horizonte, Contagem e Esmeraldas, que são municípios limítrofes. Vale destacar a localização
urbana das referidas residências.
Gráfico 10 - Relação de cidades de residência por curso ofertado

Fonte: Elaborado pela autora com os dados do questionário

A título de complementação sobre o aspecto de mobilização das famílias, o quadro 3
apresenta a distância de carro e o tempo gasto em transporte público para se chegar ao Campus
do IFMG.
Quadro 3 - Distância de carro e o tempo gasto em transporte público para o IFMG/Campus Ribeirão das Neves
Distância de carro
Região
Tempo de transporte público
particular ou Van
Ribeirão das Neves – Centro

2,5 km

31 minutos

Ribeirão das Neves – Veneza

7,2 km

47 minutos

Ribeirão das Neves – Justinópolis

12,8 km

44 minutos

Esmeraldas – Centro

32 km

1 hora e 30 minutos

Contagem – Centro

28 km

1 hora e 44 minutos

Belo Horizonte – Pampulha

24 km

1 hora e 30 minutos

Belo Horizonte – Centro

37 km

1 horas e 41 minutos

Fonte: Elaborado pela autora com os dados do Google Maps (2019).
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O Campus está localizado em uma região relativamente perto do centro47 de Ribeirão
das Neves (2,5 km), mas com precário atendimento de transporte público municipal. E dentro
do próprio município ou nos circunvizinhos, o deslocamento pode despender consideráveis
recursos financeiros, além do tempo de ida e volta.
No relato das famílias, o tema transporte e deslocamento dos filhos apresenta-se de
forma recorrente. Parte das famílias contratam transporte escolar (van), pela falta de transporte
público da residência ao Campus ou por questões financeiras, visto que o valor cobrado pela
van, em alguns trajetos, é inferior ao gasto com passagens de ônibus48, além de deixar o aluno
dentro da escola, oportunizando mais segurança no ir e vir dos filhos. Exemplo da situação é o
relato da Mãe de Ágata: “Foi outra batalha a van, porque aqui o transporte coletivo não chega
até lá, os horários são pouquíssimos para Neves. E também, não tinha van, aí foi outra batalha”.
Por outro lado, quando o aluno se desloca de transporte público, o tempo gasto é
considerável, incluindo o fato de acordar muito cedo. É o que acontece com Beatriz, a qual a
família gostaria que utilizasse transporte escolar, mas o gasto financeiro não permite: “Eu pego
dois ônibus. Eu pego o 109, que passa aqui49 5h30, aí eu desço na Lagoinha e pego o T300, aí
eu paro ali na porta do João Correia50 e subo”.
Esse trajeto do ponto do ônibus até o Campus é motivo de preocupação para as famílias.
O ônibus não chega até a portaria porque a rua não é asfaltada. As opções de acesso são a subida
longa e íngreme a qual Beatriz se refere, ou um segundo caminho, mais longo, em uma rua
erma e com mato ao redor. A comunidade tem se mobilizado junto à Prefeitura de Neves para
resolver a questão e facilitar o acesso com segurança para os alunos.
Em 2010, Carmo ao apresentar a caracterização de Ribeirão das Neves em sua pesquisa,
explicitou as condições, àquela época, do transporte entre municípios, no caso Neves e Belo
Horizonte:
Além das tarifas elevadas, o sistema público de transporte metropolitano é
caracterizado pela baixa qualidade no atendimento, considerando que as
linhas responsáveis pelos trajetos entre os municípios possuem quadro de
horários limitado, demandando dos usuários um longo tempo de espera. Além
da espera pelo transporte, os passageiros ainda despendem tempo no trajeto,
muitas vezes realizando o deslocamento em pé, com desconforto (CARMO,
2011, p. 44).
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Como o município apresenta-se dividido em três regiões, a localização do Campus refere-se ao centro da Sede.
Para alunos residentes em Ribeirão das Neves, no caso dos outros municípios o trajeto de escolar (van) é mais
caro que as passagens de ônibus.
49
No bairro em que mora, na região de Venda Nova em Belo Horizonte.
50
Escola Estadual João Correia Armond em Ribeirão das Neves.
48
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O que se percebe é que, passados dez anos, as queixas das famílias confirmam ainda as
informações descritas sobre a precariedade do transporte.
A escola de origem do ensino fundamental, se pública ou privada, foi relacionada aos
cursos e está apresentada no Gráfico 11.
Gráfico 11 - Relação de egressos de escola pública por curso

Fonte: Elaborado pela autora com os dados do questionário

Dos 327 alunos matriculados, 68,8% são egressos da rede pública. Porcentagem que se
confirma na amostra em que 69,2% são provenientes da mesma rede. Entretanto, vale destacar
algumas questões: 1) o IFMG em seu processo seletivo adota a lei 12.711/201251, que destina
50% das vagas para alunos egressos da rede pública, considerando-se os nove anos do ensino
fundamental; 2) no entanto, não se pode afirmar que os 69,2% da amostra fizeram integralmente
os 9 anos na rede pública, já que apenas o histórico escolar do 9º ano foi analisado. Alguns
alunos fizeram parte do ensino fundamental em escola pública e, desta forma, concorreram às
vagas de ampla concorrência. Mas certo é que, para a amostra, o percentual de alunos egressos
da rede pública no ensino fundamental (69,2%) teve parte do percurso escolar ou sua totalidade
transcorrida no ensino público.
A Lei de Cotas possibilitou o acesso de alunos ora antes excluídos de determinadas
escolas, a exemplo das escolas da rede federal e seus cursos técnicos. Esta questão foi
apresentada na entrevista por algumas famílias que, ao levarem os filhos para o IFMG no dia
da prova do processo seletivo, assustaram-se com a quantidade de alunos de escolas
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A Lei no 12.711/2012, sancionada em agosto daquele ano, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e
turno nas universidades e institutos federais do país a alunos egressos integralmente do ensino público, em cursos
regulares ou na educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas são ofertados em ampla concorrência.
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particulares, mas se tranquilizaram ao entender que seus filhos, no uso das cotas, não estariam
disputando diretamente com aqueles alunos supostamente melhor preparados.
[...] no dia da prova, assim, foi um impacto! Acho que para mim e depois eu
soube que para ela, também. Porque na hora eu não falei nada para não deixar
ela tensa, também. Foi a quantidade de alunos que a gente via oriundos de
escolas particulares e cursinhos preparatórios. Eu falei assim, “tadinho da
gente, né? Não tem a menor chance...” não é de não confiar nela, mas aquilo
ali pesou porque a gente sabe a base que é da escola pública, apesar de eu ter
buscado uma boa formação para ela e saber do potencial dela, mas a
concorrência era bem pesada (Mãe de Ágata).
Eu como mãe fiquei revoltada no dia lá, vendo pessoas que eram a vida inteira
em escola particular tentando entrar lá. [...] Mas só depois eu fui entender que
tinham as cotas para essas pessoas52 (Mãe de V. Silva).

Simões (2019), em estudo acerca dos jovens estudantes da educação profissional técnica
de nível médio atendidos pela Lei de Cotas, apresenta logo na introdução o que para ele
caracteriza essa política:
[...] não seria incorreto inferir que as políticas de inclusão social, normalmente
conduzidas pelo Estado na tentativa de promover a igualdade (material),
objetivam promover condições, acesso a outros espaços de experiências e
campos de possibilidades, na tentativa de promover novos horizontes de
expectativas e projetos de futuro. Nessa perspectiva a própria intermediação
governamental é, portanto, portadora de expectativas com sua ação
(afirmativa), no sentido de possibilitar uma participação ativa, inclusiva e
menos desigual entre todos com o objetivo de construir uma sociedade mais
justa e solidária (SIMÕES, 2019, p. 12).

Do grupo de participantes da entrevista, em cinco famílias os filhos cursaram
integralmente os 9 anos do ensino fundamental na rede pública e dessas, em quatro os filhos
concorreram por meio da reserva de vagas (Lei de Cotas). Em uma família o filho passou pelas
duas redes, mas cumpriu a maior parte em escolas públicas; em outra família, o filho estudou
todos os anos na rede privada; ambos participaram do processo seletivo por meio das vagas de
ampla concorrência.
Sobre os genitores das famílias, a escolaridade e ocupação laboral exercidas foram as
escolhidas para caracterizá-los. Na variável escolaridade foram encontrados distintos níveis,
inclusive com a presença da não complementariedade de etapas.
O gráfico 12 mostra com nitidez que o nível de escolaridade das mães é mais alto quando
analisado a partir do ensino médio completo: ou seja, do médio completo ao mestrado há 76,9%
das mães mais escolarizadas. Em contrapartida, nos níveis mais baixos de escolarização estão
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A mãe confunde-se ao dizer que alunos de escola particular possuem cotas. Alunos de escolas particulares
inscrevem-se na ampla concorrência. Ou, dito de outra forma, 50% das vagas são destinadas a eles.
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21,5% das mães. Os pais aparecem com 53,8% quando são observados os níveis mais altos de
escolarização – médio completo à pós-graduação – e com 44,6% com níveis mais baixos de
escolarização.
Importante destacar, referindo-se ao grupo das 65 famílias, que a informação dada sobre
a escolaridade não possibilita saber se, nos casos da etapa escolar registrados como incompleta
– fundamental incompleto, médio incompleto, superior incompleto –, se essa é a terminalidade
da etapa ou se a pessoa está em curso. Mas, a exemplo dos participantes entrevistados que
apresentam formação incompleta, os mesmos não estavam cursando as referidas etapas no
momento da entrevista.
Gráfico 12 - Relação da escolarização dos pais por etapa de ensino

Fonte: Elaborado pela autora com os dados do questionário
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Outro dado acerca da escolarização dos pais é que 21% das mães e 44,6% dos pais têm
formação escolar inferior à do filho, que se encontra no ensino médio. Tal questão foi abordada
pelas famílias, a exemplo da mãe de Tatiana, que tem como preocupação que os filhos estudem
mais: “[...] eu não estudei muito, tenho os meus motivos, mas eu sempre quis que os meus filhos
fossem melhores que eu”. Relato semelhante foi feito pela mãe de Beatriz, ao dizer que não
pode estudar e que se emociona sempre que vê as filhas progredindo nos estudos.
Pode-se inferir que as famílias que passaram por escolarização baixa pretendem oferecer
aos filhos maiores e melhores possibilidades de formação escolar. Tal questão é discutida por
Portes (1993) ao tratar sobre a localização geográfica das famílias, se urbana ou rural,
considerando que as urbanas – característica do grupo em foco – são favorecidas pelo meio às
carreiras escolares mais longas. Com a pretensão, inclusive, de uma longevidade escolar, que
segundo Viana (2008, p. 47) é entendida como a permanência no sistema escolar até o ensino
superior.
A ocupação laboral dos genitores (pai e mãe) também foi analisada. Dada a variedade
de ocupações optou-se pela classificação em categorias, a exemplo de Portes (1993) que, em
seu estudo, classificou a ocupação dos sujeitos pesquisados em oito categorias, associadas às
respectivas ocupações. A ordenação mencionada encaixou-se com poucas modificações, apenas
com o acréscimo de uma categoria para ajustar as ocupações de nível superior, e a exclusão de
algumas categorias que não se fizeram necessárias. Portes (1993, p. 46) justifica-se ao criar um
agrupamento para motoristas, por percebê-los como uma categoria independente, com
características próprias, que podem se assemelhar ao trabalho autônomo, bem como ao
assalariado.
Na presente pesquisa, para a classificação das mães criou-se um grupo específico “do
lar”, considerando-se o mesmo como um grupo independente, com características próprias. As
mães que se ocupam profissionalmente dos serviços do lar nem sempre o fazem por falta de
escolaridade ou qualificação, mas por questões pertinentes à dinâmica familiar. No grupo
trabalhado, das nove mães com a ocupação “do lar”, sete possuem ensino médio completo e
duas possuem fundamental incompleto, evidenciando que escolaridade pode não trazer relação
com a ocupação “do lar”, tal como relatou a mãe de Ágata, que possui ensino médio completo,
mas que optou por ficar em casa para acompanhar de perto a educação das filhas.
Nos quadros 4 e 5 a seguir, foram organizadas as categorias sócio profissionais dos
genitores (pai e mãe) da amostra.
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Quadro 1 - Categorias socioprofissionais dos pais
Categorias

Ocupação

Trabalhadores rurais

Produtor rural

Trabalhadores urbanos sem qualificação ou
semiqualificados

Porteiro, vigilante, ajudante externo, garçom, vendedor,
ambulante, separador de logística, encarregado.
Eletricista de manutenção, líder de manutenção,
mecânico, mecânico de refrigeração, metalúrgico,
mineração.

Trabalhadores manuais urbanos qualificados
ou semiqualificados na indústria

Nº

%

1

1,5

9

13,9

7

10,8

Trabalhadores manuais urbanos qualificados
ou semiqualificados ligados diretamente à
indústria da construção civil

Armador, eletricista, marceneiro, operador de máquina
parada, pintor, encarregado.

6

9,2

Motorista

Motorista

3

4,6

Trabalhador autônomo

Autônomo, comerciante, empresário.

8

12,3

18

27,7

8

12,3

5

7,7

65

100

Trabalhadores não manuais urbanos de nível
médio
Trabalhadores de nível superior e técnicos de
nível superior

Auxiliar administrativo, agente penitenciário, assessor,
auxiliar fiscal, bancário, bombeiro militar, policial
militar, policial civil, conferente, corretor de seguros,
corretor de imóveis, gerente administrativo, guarda
civil, sargento, servidor público nível médio.
Professor, enfermeiro, administrador, servidor público
nível superior.

Não Informado
Total
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do questionário.

Pode-se perceber que, na soma das categorias de trabalho sem qualificação, e os
manuais qualificados ou semiqualificados, há um percentual 33,9% para os pais, sendo
que para as categorias de trabalhos autônomos, não manuais, públicos e as que exigem
qualificação de nível superior o percentual chega a 52,3%.
Quadro 2 - Categorias socioprofissionais das mães
Categorias

Ocupação
copeira,

cozinheira,

gerais,

%

8

12,3

Trabalhadoras urbanas sem qualificação

Doméstica,
diarista.

Trabalhadoras manuais urbanas qualificadas
ou semiqualificadas na indústria

Auxiliar de masseira.

1

1,5

Do lar

Dona de casa.

9

13,8

Trabalhadora autônoma

Comerciante, empresária, micro empreendedora.

4

6,2

Trabalhadoras não manuais urbanas de nível
médio

Vendedora, secretária, técnica em enfermagem,
professora de educação infantil, assistente de vendas,
coordenadora de televendas, corretor de seguros,
corretor de imóveis, intérprete de Libras, operadora de
telemarketing, contadora, auxiliar de escritório,
servidora pública nível médio.

19

29,2

Trabalhadoras de nível superior e técnicas de
nível superior

Professora, pedagoga,
administradora.

20

30,8

Não Informado

4

6,2

Total

65

100

enfermeira,

serviços

Nº

fonoaudióloga,

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do questionário
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Para as mães, na soma das categorias de trabalhos sem qualificação e dos
trabalhos manuais qualificados ou semiqualificados, há um percentual de 13,8%.
Situação inversa ocorre quando são visualizadas as categorias de trabalhos autônomos,
não manuais, públicos e as que exigem qualificação de nível superior, quando as mães
atingem um percentual significativamente alto, de 66,2%. Destaca-se a presença de
30,8% das mães em ocupações que exigem nível superior, reafirmando a leitura
apresentada anteriormente de que as mães possuem escolarização mais elevadas nas
famílias pesquisadas.
Confrontando os dados de escolaridade e ocupação laboral tem-se um grupo de
mães com maior escolaridade e melhores postos de trabalho em trabalhos não manuais,
sugerindo que a aquisição de maior capital escolar proporciona um horizonte mais
ampliado de opções laborais.
Ao analisar o perfil das famílias apreendem-se alguns pontos de destaque como:
o IFMG Campus Ribeirão das Neves recebe em sua comunidade escolar diferentes
famílias com algumas características semelhantes, tal como a presença, de certa forma
equilibrada, entre os sexos, com destaque ao aumento da presença feminina nos cursos
técnicos.
Para os alunos, a escolha do curso pode não ser tão simples como
vocação/desejo e escolha, pois as opções de oferta não atendem, por exemplo, cursos na
área de humanas. Eles estão restritos a três alternativas: interessar-se pelas exatas e
estudar eletroeletrônica ou optar entre outros dois cursos que não se aprofundam muito
na matemática. E como terceira alternativa, que não se pode ignorar, é a adesão à
proposta do ensino médio técnico, independente do curso ou área de interesse, na busca
por uma “boa escola” para se fazer o ensino médio e não atraídos pela formação técnica
em si.
Dentre os aspectos abordados nesta seção, alguns dados apresentados podem ser
sugestivos do perfil das famílias e alunos do IFMG Campus Ribeirão das Neves
conforme análises a partir das variáveis propostas.
Quanto à localização da instituição, há um investimento financeiro para o
deslocamento do filho, e mesmo considerando que a maioria dos alunos são moradores
do município, ainda assim é significativo o gasto com transporte.
Há presença majoritária de alunos que seguem uma trajetória escolar
preferencialmente na rede pública. Essa constatação sugere algumas questões: famílias
com trajetória na rede pública e que optam pela permanência no ensino público; e
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famílias com trajetória na rede privada que, diante da possibilidade de um ensino
público em uma escola federal, trocam os filhos de rede. E, ainda, o uso da Lei de Cotas
como mecanismo de inclusão educacional para parcela dos alunos.
Nas questões relativas à escolaridade e à ocupação laboral dos pais, as mães
possuem mais anos de estudos e estão melhor posicionadas no quesito mercado de
trabalho, o que sugere que talvez este seja o motivo de estarem mais à frente do
acompanhamento escolar dos filhos. Esse aspecto se refletiu no grupo de famílias
entrevistadas, quando em apenas um caso se contou com a participação do pai na
conversa. Nas outras famílias o pai se fez presente pela fala das mães, como o que
apoia, incentiva e contribui financeiramente.
E, por fim, é relevante a percepção de que, majoritariamente, as 65 famílias que
compõem o perfil do IFMG Campus Ribeirão das Neves pertencem a extratos distintos
das classes médias (baixa e média), fato constatado pela ocupação em trabalhos não
manuais e pela escolaridade relativamente alta dos pais, embora não sejam
desconsideradas as famílias das camadas populares que também estão presentes, embora
em menor número.
A próxima seção apresentará os resultados finais da pesquisa, provenientes das
entrevistas realizadas com as sete famílias. As entrevistas permitiram uma abordagem
mais individualizada de cada grupo familiar, trazendo, dessa forma, compreensão para
os objetivos da pesquisa.
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4 A HORA DA ESCOLHA: CONHECENDO AS FAMÍLIAS E AS SUAS
ESTRATÉGIAS

Esta seção terá como abordagem principal os resultados obtidos por meio das entrevistas
com as famílias. As perguntas do roteiro de entrevista, previamente elaborado, foram
organizadas em oito categorias, com as quais pretende-se compreender o trabalho escolar das
famílias no processo de escolha do IFMG Campus Ribeirão das Neves, tendo como grupo
pesquisado famílias que possuem filhos no ensino técnico integrado ao ensino médio da referida
instituição.
Ainda, também poderão ser percebidos, a partir dos dados empíricos, questões
específicas propostas pela presente pesquisa, tais como: o trabalho escolar e as disposições
construídas pelas famílias, as estratégias e o esforço das famílias para a permanência dos filhos
no IFMG e as expectativas e experiências vivenciadas.
Foram selecionadas previamente sete famílias para as entrevistas dentre aquelas que,
inicialmente, autorizaram o uso dos dados do formulário de matrícula. O contato aconteceu
basicamente por ligação telefônica, e-mail ou por mensagem de WhatsApp para confirmar
disponibilidade e interesse da família em participar da pesquisa. A escolha dos sujeitos
entrevistados partiu de critérios que pudessem referenciar aspectos importantes definidos pela
pesquisa e encontrados no grupo inicial. Desta forma, o subgrupo de entrevistados apresenta:
1) Diversidade entre os vários municípios de residência das famílias, sendo três de Ribeirão das
Neves, três de Belo Horizonte e uma de Esmeraldas; 2) Famílias com distintos capitais
escolares; 3) Famílias com diferentes ocupações laborais; 4) Diversidade entre os sexos: cinco
alunas e dois alunos; 5) Diversidade entre os cursos ofertados: dois da Informática, três da
Administração e dois da Eletroeletrônica, além do ano de curso dos alunos: cinco do 1º ano, um
do 2º ano e um do 3º ano.

4.1 As famílias entrevistadas

Uma semelhança entre as famílias entrevistadas é o fato de quase todas possuírem casa
própria e apenas uma família morar em imóvel cedido, fato que favorece a estabilidade. A casa
própria, além de dar segurança, pode liberar recursos para que essas famílias possam
desenvolver disposições de forma a manterem os filhos na escola; segundo Portes (2001, p. 74)
este fator é tido como importante na construção de uma trajetória escolar e social menos
acidentada.
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As famílias apresentaram diversidade quanto ao pertencimento social, identificação esta
percebida ao se analisar aspectos como a escolaridade dos pais, ocupação laboral, moradia e
local de residência. Das sete famílias que compõem esse grupo, quatro possuem algum membro
cursando ou que cursou o ensino superior – mães, pai, irmã – dado que se apresenta como
relevante pois, como apresenta Bourdieu (2015, p. 48):
A presença no círculo familiar de pelo menos um parente que tenha feito ou
esteja fazendo curso superior testemunha que essas famílias apresentam uma
situação cultural original, que tenham sido afetadas por uma mobilidade
descendente ou tenham uma atitude frente à ascensão que as distingue do
conjunto das famílias de sua categoria.

Outro ponto a ser mencionado refere-se ao histórico escolar dos filhos-alunos. Os sete
possuem um fluxo educacional contínuo, sem interrupções ou repetência. E durante os relatos,
as mães afirmaram as “competências” dos filhos, qualificando-os como “ótimos alunos”,
“dedicados” e com notas altas no ensino fundamental.
A escolha do estabelecimento escolar, como uma das ações empreendidas pelas famílias
para o bom percurso escolar dos filhos, acontece cercada de expectativas e estratégias em
relação à escola. Para Nogueira, tais ações não são fruto de um cálculo racional plenamente
consciente, pois:
Cada grupo social, em função de sua posição no espaço social, iria
constituindo ao longo do tempo um conhecimento prático sobre o que é
possível ou não de ser alcançado pelos membros dentro da realidade social
concreta na qual eles agem e sobre as formas mais adequadas de fazê-lo
(NOGUEIRA, 2017, p. 45).

Não há um padrão de comportamento estabelecido pelas famílias diante das questões
escolares dos filhos, há um conjunto de ações incorporadas, disposições que são aplicadas
conforme as possibilidades de cada uma. O habitus, conceito trabalhado por Bourdieu, auxilia
na fundamentação teórica necessária a essa pesquisa. Nele, as práticas sociais seriam
estruturadas, isto é, apresentariam propriedades típicas da posição social de quem as produz,
porque a própria subjetividade dos indivíduos, sua forma de perceber e apreciar o mundo, suas
preferências, seus gostos, suas aspirações, estariam previamente estruturadas em relação ao
momento da ação (NOGUEIRA, 2017, p. 25).
As disposições são percebidas nos esforços psicológicos, sociais e econômicos
empreendidos pelas famílias na entrada e manutenção dos filhos no IFMG. Desta forma, as
estratégias diferenciadas e definidoras das famílias para a escolha do estabelecimento escolar
do filho são específicas de cada realidade, fazendo parte de um processo mais amplo de se
pensar a escolarização dos filhos; e mesmo que determinadas ações sejam semelhantes, o
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impacto e esforço para empregá-las afeta de maneira diferente cada família. De acordo com
Portes (1993, p. 115) as estratégias escolares utilizadas pelas famílias [...] não fazem parte de
um receituário pré-estabelecido, que se pode aplicar diante das necessidades [...] fazem parte
de um longo processo de aprendizagem.
Por fim, outro ponto a ser mencionado, mas que se apresenta sob a percepção exclusiva
da pesquisadora, é o pertencimento étnico-racial dos alunos entrevistados. A pesquisa se
deparou com três alunos pardos e quatro brancos. Não faz parte do estudo a temática étnicoracial, não se buscou por alunos negros ou mesmo se procurou questionar os entrevistados por
suas autodeclarações. Mas o fato de não encontrar alunos negros no grupo dos entrevistados
sugere uma baixa representatividade dos mesmos em um contexto mais amplo da comunidade
escolar e da luta pela entrada em uma instituição como o IF, mesmo com a instituição fazendo
uso da lei de reserva de vagas em todas as suas modalidades.
O retrato das famílias ora apresentado foi traçado a partir das observações feitas pela
pesquisadora na chegada às residências e ao longo das entrevistas. Na sequência, a quadro 6
apresenta uma ordenação dos dados gerais dos alunos e familiares entrevistados.
Quadro 6 - Dados Gerais dos alunos e familiares entrevistados
Nome /
Idade53

Ano / Curso

Escola Pública
no Ens.
Fundamental

Mãe:
Escolaridade,
Profissão e Idade

Ágata
15 anos

1º ano /
Informática

9 anos

Médio Completo /
Do lar / 37 anos

Beatriz
16 anos

1º ano /
Administração

9 anos

Carolina 16
anos

2º ano /
Administração

9 anos

Leonardo
15 anos

1º ano /
Informática

7 anos

Pandora
15 anos

1º ano /
Eletroeletrônica

9 anos

Pedro
16 anos

1º ano /
Eletroeletrônica

0 anos

Tatiana
18 anos

3º ano /
Administração

9 anos

Pai: Escolaridade e
Profissão
Motorista de
Coletivo / Fund.
Incompleto
Garçom / Fund.
Incompleto

No de
Irmãos

Casa
Própria e
Cidade

1

Sim /
Esmeradas

1

Cedida / BH

Fund. Incompleto /
Vendedora / 46 anos
Superior Incompleto
/ Téc. em
Enfermagem / 39
anos
Superior Completo /
Professora / 42 anos
Superior Completo /
Assistente de
Vendas / 39 anos
Médio Completo /
Microempresária /
46 anos

Fund. Incompleto /
Produtor Rural

Filha
única

Sim / BH

Superior Completo /
Professor

1

Sim / BH

Superior Completo /
Auxiliar Fiscal

1

Sim / RN

Médio Técnico /
Microempresário

2

Sim / RN

Fund. Incompleto /
Copeira / 35 anos

Aux.
Administrativo /
Médio Completo

2

Sim / RN

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do questionário

Em uma visão geral, o grupo entrevistado é composto por famílias jovens, as mães com
média de 40 anos e dois filhos – com exceção das mães de Tatiana e Pedro que possuem três
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Idade no dia da entrevista.
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filhos. Dentre as famílias, em duas ( de Pandora e Leonardo) os pais não residem como as mães
e filhos por motivo de separação do casal. Os filhos com idade entre 15 e 16 anos, apenas
Tatiana tinha 18 anos no dia da entrevista, mas todos estavam compatíveis com o ano que
estavam cursando no IFMG. Quanto ao percurso no ensino fundamental, cinco alunos
estudaram os nove anos na rede pública.

4.1.1 Família de Tatiana: uma trilha iniciada, a filha-aluna espelho para os irmãos

Tatiana está no 3º ano do curso Técnico em Administração, egressa de escola pública
nos nove anos do ensino fundamental, residente em Ribeirão das Neves. A mãe possui ensino
fundamental incompleto e trabalha como copeira em um hospital de Belo Horizonte. Como atua
em regime de plantão (12/36), nos dias de trabalho a mesma acorda às 3h da manhã e utiliza
três ônibus para chegar ao trabalho. O pai, que possui ensino médio completo e trabalha como
auxiliar administrativo, não estava em casa durante a entrevista.
A pessoa a qual Tatiana se refere como pai, é o pai dos dois irmãos dela, o atual marido
da mãe, que é presente na sua educação. O pai biológico só apareceu no relato da entrevista
quando a mãe comentou sobre a ajuda de custo de R$ 170,00, recebida do mesmo.
No dia marcado, o encontro com a aluna aconteceu no Campus, de onde seguimos de
carro para a sua casa. No trajeto, ocorreu um início de conversa relacionada ao fato de ela estar
no último ano escolar no IFMG e sobre o que estava pensando para o ano seguinte. Disse-me
que quer continuar no IFMG e cursar graduação em Administração, e que sua área de interesse
é a administração financeira. Tatiana participa da ONG Kolping54 Minas Gerais, onde faz aulas
de violino e participa de outras atividades de formação, sociais e culturais.
Ao chegarmos, a mãe nos aguardava juntamente com o filho mais novo – um préadolescente de 11 anos que participou da conversa durante todo o tempo. A filha do meio não
estava em casa. A residência da família, que é própria, fica em um bairro popular afastado do
centro de Ribeirão das Neves, e nela moram os pais e os três filhos.

54

A Obra Kolping é um movimento social, popular, católico e sem fins lucrativos a serviço do trabalhador e sua
família, e historicamente zela a favor da juventude. Presente em cerca de 60 países, foi fundada pelo Beato
Adolfo Kolping (1813-1865), em Colônia, Alemanha, no dia 6 de maio de 1849. A entidade tem por objetivo a
promoção integral do homem e da mulher, priorizando serviços para a criança e o adolescente, a juventude, o
trabalhador, a trabalhadora e os idosos, mediante assessoramento, defesa e garantia de direitos, por meio de
programas e/ou projetos de ação e formação nas áreas religiosa, de profissionalização e geração de renda, social,
familiar, educacional, cultural, recreativa, esportiva, de lazer, de inclusão digital, de moradia, de turismo e de
meio ambiente visando a sua melhor participação na família, no trabalho e na sociedade. Disponível em:
https://kolpingminasgerais.org.br/index.php/home-2/quem-somos/. Acesso em: 09 de mar. de 2020.
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A família estava bastante interessada em participar da entrevista. A mãe, muito falante,
desde o início quis externar que o percurso escolar da filha sempre foi de muitos desafios, os
quais ela venceu todos até aquele momento. Mesmo deixando claro que mãe e filha poderiam
responder às perguntas, a mãe tomou a frente dando a maioria das respostas; apenas quando a
pergunta era feita diretamente para Tatiana, a mesma respondia. O filho mais novo fala em
seguir os passos da irmã e quer entrar para o IFMG. A filha do meio tentou o vestibular e não
foi aprovada, mas no ano seguinte pretende tentar novamente.
A família empenha um esforço financeiro considerável – diante das suas posses – para
a educação dos filhos, sendo o gasto principal com o transporte. Um fato relatado durante a
entrevista evidenciou as dificuldades enfrentadas no dia da matrícula, em que precisaram ir ao
Campus por três vezes até conseguirem apresentar toda a documentação exigida no edital, além
do erro cometido na inscrição do vestibular referente à escolha do grupo de cotas, que poderia
tê-la impedido de se matricular.
Na fase final da pesquisa fui informada que a aluna obteve a aprovação para o curso de
bacharelado em Administração no IFMG Campus Ribeirão das Neves. Com esse resultado,
embora Tatiana não seja a primeira pessoa da sua família a chegar ao ensino superior – relatou
possuir um tio formado há cerca de 20 anos pela UFMG e dois primos, uma formada em
Administração e outro cursando Direito – ainda assim mostra uma ascensão escolar frente aos
pais e início de desbravamento de uma trilha para os irmão mais novos.

4.1.2 Família de Carolina: a adolescente exemplo da boa vontade cultural

Carolina está no 2º ano do curso Técnico em Administração, é egressa de escola pública
nos nove anos do ensino fundamental, e mora em Belo Horizonte. A mãe trabalha como Técnica
em Enfermagem e possui ensino técnico, além de ter cursado licenciatura em Letras na UFMG,
sem concluir. O pai, que possui ensino fundamental incompleto e trabalha como produtor rural55
em outra cidade, não estava presente no momento da entrevista.
Chegando à residência, localizada na regional Venda Nova, em Belo Horizonte, a aluna
aguardava logo na entrada da casa dos avós, cuja casa da família fica ao fundo desse domicílio.
Em pouco tempo, a mãe chegou de um compromisso e de imediato iniciou-se a entrevista. A
conversa aconteceu na cozinha, enquanto a aluna olhava o pão de queijo no forno. Algumas
visitas estavam na casa, mas não houve qualquer interrupção ou prejuízo à conversa.
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O pai produz na terra arrendada do pai, avô da aluna.
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Carolina é filha única e a mãe destacou que a mesma é muito dedicada e responsável, e
que nunca precisou chamar a sua atenção por causa dos estudos. Um ponto de destaque é a
autonomia da filha – certamente encaminhada pela mãe – que se mostrou convicta em seu relato
sobre as escolhas para o ensino médio. O fato de a mãe ter cursado, mesmo que sem concluir,
o curso de licenciatura em Letras, possibilita a ela uma visão abrangente sobre a educação e
suas burocracias.
Vê-se na aluna, a partir de seu relato, um aspecto muito marcante de boa vontade cultural
(escolar), conceito de Bourdieu apresentado por Nogueira (2017, p. 66): como a docilidade,
esforço e tenacidade com que as classes médias se entregam ao trabalho de aquisição da cultura
legítima para compensar as desvantagens relativas decorrentes de um capital cultural limitado,
com adesão intensa aos valores escolares. A aluna esforça-se sobremaneira nas questões
escolares, além de possuir um entendimento amplo de aspectos como quais são as melhores
escolas para o ensino médio, melhor turno, olhar atento para a infraestrutura da escola,
qualificação dos docentes e possibilidades de futuro escolar.
As respostas da mãe foram bem diretas e pouco extensas; apenas no final, ao falar sobre
o IFMG e o que acreditava ser uma “boa escola”, é que as respostas foram mais elaboradas. Ao
final da conversa, na impossibilidade desta pesquisadora ficar para o lanche, carinhosamente a
aluna ofereceu à mesma alguns pães de queijo que tinham ficado prontos, para comê-los ao seu
retorno.

4.1.3 Família de Beatriz: seguindo a trilha iniciada pela irmã mais velha

Beatriz está no 1º ano do curso Técnico em Administração, é egressa de escola pública
nos nove anos do ensino fundamental, e reside em Belo Horizonte. A mãe, que possui ensino
fundamental incompleto e trabalha como vendedora em uma floricultura na zona sul de Belo
Horizonte, estava de férias no dia da entrevista. O pai, que também possui o ensino fundamental
incompleto, trabalha como garçom e não estava em casa no momento da entrevista, mas diante
dos relatos, foi possível perceber que o mesmo é presente na educação e acompanhamento das
filhas.
A família reside na regional Venda Nova, em bairro relativamente próximo a Ribeirão
das Neves. Mas, da casa ao Campus do IFMG, percorre-se um trajeto de 20 km. Na casa, que é
cedida por uma irmã da mãe, moram quatro pessoas - os pais e as duas filhas. Outros familiares
moram nas casas ao lado.
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A família estava disposta a participar da entrevista e, além de Beatriz e sua mãe, a irmã
mais velha participou de todo o momento. No decorrer da entrevista a mãe fez relatos
emocionados da sua “batalha” para educar as filhas. Tendo trabalhado como empregada
doméstica e faxineira, atualmente trabalha como vendedora de uma floricultura, na qual um dia
foi faxineira. Chegou a economizar no transporte para o trabalho, fazendo parte do percurso a
pé (30 minutos) para que a filha mais velha pudesse fazer um cursinho para o ENEM. Não
gastava com lazer ou comidas diferentes para comprar livros de literatura para as filhas. Desde
que as filhas eram crianças, esforçou-se para criar o hábito da leitura nelas. Ela ou o pai liam as
histórias e pediam para que as meninas contassem o quem tinham entendido. Com as filhas
maiores, como não tinham dinheiro para uma viagem de férias, compravam livros escolhidos
por elas para que se ocupassem no período.
Não se pode deixar de destacar duas características da família de Beatriz: o ascetismo –
visto nas formas de economia financeira para emprego em ações educacionais – e a boa vontade
escolar – vista no esforço de suprir as desvantagens escolares. Particularidades estas por muitas
vezes encontrada nas famílias de camadas médias, aqui expressas de forma particulares, de
acordo com as condições econômicas e culturais.
A mãe externou o significado que a educação das filhas tem para ela, valor herdado da
mãe que, embora não tenha conseguido dar educação longa aos oito filhos, sempre acreditou na
mudança que a educação pode proporcionar às pessoas. A filha mais velha está finalizando sua
graduação em Ciências Biológicas na UFMG e pretende seguir no mestrado. E a filha-aluna do
IFMG pretende seguir os passos da irmã. Foi perceptível como a filha mais velha exerce forte
influência sobre a mãe e a irmã, como uma conselheira para assuntos de educação, tendo em
vista que a mesma já possui experiência devido ao percurso para e na universidade.
4.1.4 Família de Ágata: a mãe que “corre atrás” das chances e oportunidades

Ágata, que está no 1º ano do curso Técnico em Informática, é egressa de escola pública
nos nove anos do ensino fundamental, e reside no município de Esmeraldas. A mãe possui
ensino médio completo e é “do lar”; contou que faz trabalhos artesanais, mas não detalhou se
há ganho financeiro com o trabalho. O pai possui ensino fundamental incompleto, trabalha
como motorista de transporte coletivo e não estava em casa no momento da entrevista. Pelo
fato de a mãe não trabalhar fora, entendeu-se que o pai é o responsável pelo sustento da família.
O contato inicial foi feito por telefone com a mãe que, prontamente, aceitou participar
da pesquisa. Em um dia de calor insuportável, em pleno inverno, a entrevista foi marcada para
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o meio da tarde na residência da família. Ao chegar à residência Ágata abriu o portão,
juntamente com sua irmã mais nova, uma linda menina de cachos, muito esperta, que participou
da conversa todo o tempo.
Na casa, que é própria, moram as três e o pai. A mãe não trabalha para poder cuidar das
filhas. Muito simpática, mostrou-se desde o início interessada em participar da pesquisa.
Quando começamos a conversa logo se pode compreender os sentimentos que cercavam aquela
família, tais como orgulho e alegria pela conquista da filha no vestibular do IFMG. Ao longo
da entrevista, a mãe se emocionou várias vezes ao contar a “batalha” pela educação das filhas,
até pelo fato de não trabalhar fora para se dedicar a elas.
Segundo o relato da mãe, em Esmeraldas, além da precariedade dos diversos serviços
públicos, o transporte para a escola é o que mais a preocupa. Foi nítido perceber que a mãe é
conhecedora dos trâmites e burocracias não apenas escolares, mas de outros serviços prestados
pelo município; percebeu-se que ela é do tipo que sabe onde cobrar seus direitos como cidadã.
Quando soube do início do IFMG em Neves, além de ir pessoalmente à unidade, ligou várias
vezes para sanar suas dúvidas, “correu atrás”. A entrevista durou uma hora e 35 minutos. Na
saída, a irmã mais nova perguntou se eu teria outra conversa com a mãe quando ela estivesse
estudando no IFMG, deixando antever que se submeterá às mesmas estratégias empregadas por
sua família, que propiciaram que sua irmã tivesse acesso a essa instituição de ensino.

4.1.5 Família de Pandora: a mãe escolhe e os filhos obedecem

Pandora está no 1º ano do curso Técnico de Eletroeletrônica, é egressa de escola pública
nos nove anos do ensino fundamental, e reside em Ribeirão das Neves. A entrevista aconteceu
em um sábado à tarde, depois de algumas tentativas de conciliar com a agenda da mãe. A maior
dificuldade foi o horário, pois durante a semana a mãe trabalha como assistente de vendas na
zona sul de Belo Horizonte e sua rotina é atribulada, saindo de casa às 5h40 e retornando às
20h30. A mãe tem curso superior completo de licenciatura em Letras pela FAMINAS-BH, mas
não atua na área, pois à época em que finalizou o curso tinha um emprego bem estabelecido e
optou por permanecer no mesmo. A família reside em um bairro popular de Justinópolis, uma
das três regiões do município de Ribeirão das Neves, limítrofe a Belo Horizonte.
Moram no apartamento, que é próprio, a mãe e os dois filhos - a aluna do IFMG e seu
irmão mais velho. A mãe educa, cuida e sustenta sozinha os dois filhos. Durante a entrevista, o
nome ou participação do pai não foi mencionado, a não ser por uma breve fala da mãe de que
o pai teria levado a filha para fazer uma prova para concorrer a bolsa de estudos em um cursinho
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preparatório. A recepção foi muito simpática por parte de todos; na verdade foi a família mais
divertida entre todas as entrevistadas. Rimos bastante ao longo de toda a conversa; a aluna e o
irmão são muito espirituosos e fazem piada com as dificuldades escolares pelas quais passaram,
tais como fazer parte de turmas consideradas difíceis na escola, a dificuldade com a matemática
e outras questões que surgiram ao longo da conversa.
A maneira da mãe conduzir com firmeza a educação de ambos também é motivo de
ironia. O irmão mais velho falou: “Que escolha? Aqui só ela escolhe!”, referindo-se ao fato de
a irmã estar no IFMG e da mãe ter escolhido a opção do ensino técnico integrado ao ensino
médio para ela, fato realmente confirmado pela mãe. Foi possível perceber que a formação
escolar da mãe – licenciatura em Letras Português /Espanhol – dá a ela a capacidade de orientar
o percurso escolar dos filhos. É uma mãe que valoriza a leitura, o estudo de outra língua e espera
que a filha tenha essas oportunidades no IFMG. Tem realizado um acompanhamento próximo
em relação ao rendimento de Pandora, vai às reuniões da escola e conhece os professores pelos
nomes, procurando conversar individualmente com cada um sobre a filha.

4.1.6 Família de Leonardo: escolhas construídas e compartilhadas entre mãe e filhos

Leonardo está no 1º ano do curso Técnico de Informática, é egresso de escola pública,
mas não fez nela todo o ensino fundamental, pois estudou os primeiros dois anos em escola
particular. Reside em Belo Horizonte em bairro muito próximo a Ribeirão das Neves. A mãe
trabalha como professora de Língua Portuguesa e possui curso superior completo em
licenciatura em Letras pela UNI-BH . O pai também é professor, de Física e Matemática, e
possui ensino superior completo. A proximidade com o município de Ribeirão das Neves não
se limita à localização geográfica, pois a mãe trabalha em uma escola particular e possui
familiares residentes na cidade.
Na casa, moram a mãe e os dois filhos e é ela que, sozinha, organiza e administra a vida
familiar, mesmo trabalhando em jornada dupla. O pai dos meninos mora no interior de São
Paulo e pela fala da mãe, o mesmo tem participação na educação dos filhos. A mãe deixou bem
explicado em sua fala a preferência que tem pela rede pública de ensino. E concedeu a entrevista
mais detalhada realizada para essa pesquisa. O conhecimento por parte dela sobre educação é
farto e profundo. Qualidade própria dos convertidos, entendidos aqui como famílias mais ricas
em capital cultural, representados pelos filhos de professores e de intelectuais que possuem todo
um patrimônio de informações sobre o mundo escolar (seus modos de funcionamento, seus
valores, suas hierarquias), do qual depende a (boa) aplicação de seus investimentos escolares
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(escolha do estabelecimento, do ramo de estudos e dos cursos, dentre outros), segundo Nogueira
e Nogueira (2017, p. 67).
A mãe de Leonardo, com 22 anos de experiência na docência da educação básica,
consegue construir com os filhos um projeto de escolarização compartilhado coletivamente
entre eles. Quando relatou que participava de um grupo de estudos sobre Paulo Freire, toda a
conversa fez sentido, pois além de estudar, coloca em prática o diálogo em estágio profundo
com os filhos. Mulher negra, mãe, professora e freiriana.

4.1.7 Família de Pedro: princípios ascéticos pela educação dos filhos

Pedro está no 1º ano do curso de eletroeletrônica, é egresso de escola privada, na qual
fez todos os anos do ensino fundamental, e reside em Ribeirão das Neves. Os pais são
microempresários, a mãe com ensino médio completo e o pai com o ensino médio técnico.
Possuem um salão de festas para locação no próprio terreno da residência. Os pais trabalham
exclusivamente na administração, manutenção do salão e planejamento das festas agendadas.
Foi muito perceptível que a educação dos filhos é compartilhada pelo casal.
A mãe recebeu-me no início da noite do dia marcado, e me apresentou todo o espaço do
salão de festas enquanto aguardávamos o filho chegar do IFMG. Essa foi a única entrevista que
contou com a participação de todos os membros da família: além da mãe e de Pedro,
participaram o pai e os outros dois filhos mais novos, uma criança de 8 e uma adolescente de
13 anos.
Quanto ao percurso escolar de Pedro e dos demais irmãos, o mesmo se deu pela rede
privada, em escola particular de Ribeirão das Neves. A família demonstrou não confiar na
escola pública, optando sempre pela escola privada. Mas em virtude do ensino ofertado no
IFMG, incentivaram o filho a prestar o vestibular.
Uma característica percebida na família é o ascetismo, segundo Nogueira (2017, p. 65)
princípio que está na base da maneira austera de viver que renuncia aos prazeres imediatos em
benefício de seu projeto de futuro [...]. Essa disposição pode ser claramente ilustrada pelos
sacrifícios (renúncia à compra de bens de luxo, redução de gastos com passeios, dentre outros)
que essas famílias realizam para garantir a educação da prole. Foi precisamente esse o relato da
mãe, a rigidez das condutas em relação aos ganhos financeiros da família para que sejam
convertidos na educação e formação dos filhos, a partir de escolhas como deixar de trocar de
carro todos os anos e redução das viagens à praia para uma vez ao ano, quando possível, e com
muita economia. A conversa foi bem dinâmica com a participação de toda a família.
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4.2 As primeiras escolhas

Como parte da reconstrução do percurso escolar dos filhos-alunos, conhecer as escolas
de ensino fundamental mostrou-se relevante para a contextualização do tempo presente. De
acordo com Bourdieu (2015, p. 56): as vantagens e desvantagens são cumulativas, pelo fato de
as escolhas iniciais, escolha de estabelecimento [...] definem irreversivelmente os destinos
escolares.
As semelhanças e diferenças de estratégias das famílias ao longo dos nove anos de
escolarização dos filhos convergiram esses alunos para o ensino técnico integrado ao ensino
médio na mesma instituição. Os relatos mostram uma atuação materna na vida escolar dos
filhos, desde as escolhas iniciais ao acompanhamento constante da escolarização dos mesmos.
Para Bruel (2014, p. 36):
É possível afirmar que as escolhas das diferentes famílias, em diferentes
circunstâncias, não obedecem a uma racionalidade única, pois as escolhas se
inscrevem em lógicas sociais mais abrangentes, que muitas vezes refletem
estilos de vida diferentes de grupos sociais distintos. E, ainda, que as escolhas
e estratégias com caráter mais subjetivo são, em certa medida, estimuladas e
limitadas pela geografia objetiva de oportunidades e pelas opções que se
encontram disponíveis e que estão ao alcance do horizonte das famílias.

Das famílias entrevistadas, três trocaram os filhos de escola no ensino fundamental, mas
duas delas trocaram mais de uma vez. Os motivos da mudança são vários e diferenciam-se pelo
contexto, mas, por vezes, se repetem entre as famílias como: não adaptação do filho à escola,
falta de recursos financeiros para pagar o transporte escolar em escola mais distante, busca de
escolas de “melhor qualidade” e opções por escolas mais próximas à residência de forma a
melhorar a logística do dia a dia familiar. Para Costa e Koslinski (2012, p. 198-199), os
processos de escolha de estabelecimentos escolares são complexos: os pais levam em conta
diversos critérios, e os recursos de que dispõem para a escolha variam em função dos grupos
sociais aos quais pertencem.
O percurso de Tatiana foi um pouco conturbado no ensino fundamental, com várias
mudanças de escolas. Um total de quatro em nove anos, por motivos como não adaptação à
escola ou pela busca de uma escola “melhor”. Segundo relato da mãe, a primeira mudança
aconteceu no terceiro ano:
[...] do 1º até o 3º ano, ela sempre teve muito problema, as professoras me
chamavam: olha mãe você precisa procurar um psicopedagogo sua filha tem
problemas, ela não consegue aprender. Então, com 9 anos não sabia nem
escrever o nome dela. Porque ela tinha além dessa dificuldade de aprendizado,
tinha problema de locomoção que impedia que ela fizesse uma educação física
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normal, como a professora esperava. A professora não capacitada para receber
esse tipo de aluno, também foi um problema na vida dela ali na escola. E eu
não tinha a minha filha como uma criança especial, porque aqui em casa eu
sabia da capacidade dela. Eu sabia que ela queria fazer, aprender, ela sempre
sonhou em ser médica [riso]. Então eu falei, não aceito isso, eu vou mudar ela
de escola.

No entanto, a troca de escola não aconteceu inconscientemente. Observa-se que há uma
tentativa de fugir de escolas consideradas pela família de “nível baixo”, como relata a mãe: “Foi
quando eu fui pesquisar a questão de ensino aqui em Neves. Aí eu vi que as escolas municipais
não eram melhores, mas comparando com o ensino estadual é um pouquinho melhor” (Mãe de
Tatiana).
Outro fato relatado pela mãe mostra sua disposição de acompanhamento constante
dentro da escola, sua participação efetiva em reuniões e as conversas com as professoras. Em
vários momentos da entrevista, a mãe destaca os professores que, segundo ela, “fizeram a
diferença na vida da minha filha”, como segue:
E ali [na nova escola] eu encontrei uma professora que abraçou a minha filha
e comprou a causa dela e falava todos os dias com ela, afirmava ela, era o que
eu precisava da parte do professor. Porque eu como mãe fazia de tudo para
ver minha filha melhorar. Nas reuniões ela [a professora] falou assim: Mãe
você me autoriza falar com sua filha como eu preciso falar aqui na hora? Eu
disse claro, tem minha autorização, se for para ensinar minha filha você pode
fazer o que precisar, até bater eu deixo. Aí foi quando ela começou a aprender
e até no final do ano já era aluna destaque (Mãe de Tatiana).

Com o sucesso na aprendizagem inicial, a aluna passa a apresentar melhor rendimento,
determinando a mudança no seu percurso e pertencimento escolar. Mas as mudanças de escola
não pararam por aí. Tatiana tinha o desejo de estudar no CAIC56 de Neves, escola de referência
na região, mas havia o obstáculo do cadastro da Prefeitura Municipal que encaminha as crianças
por zoneamento de residência.
Aí eu procurei saber.... Como assim? Como que acontece, porque umas
pessoas conseguem e outras não? Você tem que chegar lá, pegar o endereço
de alguém que mora lá perto, mentir que você mora lá perto. E eu não tenho
isso comigo, isso afeta o meu valor, sabe” (Mãe de Tatiana).

A mãe de Tatiana optou por contar com sua rede de relações e por meio do motorista do
transporte escolar, conseguiu uma intervenção junto à direção do CAIC e matriculou a filha.
Mas Tatiana permaneceu na escola por apenas 4 ou 5 meses, como relatou a mãe:
Ficou até quando a gente não conseguiu mais pagar o escolar, porque também
tinha o escolar da outra filha. Aí a decisão foi voltar ela para aqui embaixo no
56

Escola Municipal Maria Vieira Barbosa, por coincidência mesma escola que o IFMG iniciou suas primeiras
turmas no ano de 2011.
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Maria da Glória, aí para nossa surpresa deu muito certo. Porque aqui embaixo,
o ensino do 1º ao 5º ano é péssimo, mas do 6º ao 9º são ótimos professores,
que fizeram a diferença, sabe, na vida dela.

Tatiana passou por quatro escolas no ensino fundamental, sendo que a quarta foi a
mesma dos primeiros anos. Pelos relatos, essa última mudança, com o retorno para a antiga
escola, fez “muito bem” para Tatiana, e seu percurso escolar nos anos finais do fundamental foi
de “destaque”. A aluna tornou-se “muito participativa”, frequentando as aulas até mesmo depois
de aprovada no ano letivo, antes das provas finais.
Sobre a rede de relações da família de Tatiana, e que também poderá ser vista na família
de Ágata, Portes (1993) aponta que as ajudas, influências e “dicas” propiciam às famílias
informações importantes sobre a organização e funcionamento do sistema escolar, com
destaque para a escolha e/ou troca do estabelecimento escolar.
Esse momento de transferência ou mudança de estabelecimento, sem ser uma
atitude racional, é marcado basicamente pela importância da informação
adquirida junto a terceiros sobre o funcionamento de determinado
estabelecimento, informação essa que orienta e modifica as ações dos pais ou
mesmo dos jovens no sentido de procurar o melhor, dentro de suas
possibilidades e do quadro da oferta escolar (PORTES, 1993, p. 121).

A família de Ágata também enfrentou trocas de estabelecimento escolar no ensino
fundamental da filha. Segundo o relato da mãe, sempre em busca de “melhor qualidade” de
ensino, de uma “melhor” infraestrutura e equipe pedagógica. A filha passou por três escolas
durante os nove anos.
Até o terceiro ano ela estudou em uma escola aqui mais próxima, a gente
pensou na proximidade, daí em diante pesaram duas coisas, a infraestrutura
da escola que era péssima, ela tinha problemas de saúde, tinha asma, rinite e
lá era terra, então isso atrapalhava. E a questão também da direção, que foi
trocada, a equipe pedagógica não estava legal. Então eu optei por trocar de
escola. Porque a escola que ela estudava era um anexo dessa outra que ela foi,
mas lá tinha uma infraestrutura melhor, tanto física quanto pedagógica (Mãe
de Ágata).

A mãe de Ágata não trabalha, pela necessidade de cuidar das filhas. Com isso, participa
ativamente da formação escolar delas. Aciona com frequência a rede de relações que possui e
se mantém atenta às melhores oportunidades para as meninas. De acordo com seu relato:
Chegado o quinto ano, eu pensava, sempre participei muito da vida escolar
dela, tanto que optei por ficar em casa, me dedicar, então sempre participei
muito, e aí eu já tinha essa preocupação da questão de sempre buscar uma
escola melhor e a gente tem um vizinho que é padrinho dela. Ele é pedagogo
e trabalhava nessa escola e a gente ia acompanhando sempre junto e ele
chegou e conversou comigo: Olha mãe, eu acho bom você pôr em prática
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aquela sua ideia de olhar outra escola para Ágata, que do sexto ao nono lá
não está legal, ela tem uma capacidade boa e não vai ser legal para ela.

Confirmando o entrosamento da mãe com as professoras da filha, pouco tempo depois
outra professora a procurou:
Uma semana depois eu recebi um chamado da professora dela me pedindo a
mesma coisa, ela falou: olha, eu estou pedindo para você e para uns dois ou
três pais, porque está difícil, eu dei aula lá uns dias e não vai ser bom para
eles. Procura outro lugar para sua filha. Aí eu falei com ela que já estava em
mente e nós procuramos Cidade dos Meninos57, mas só tinha para ficar semiinterno, para ficar o dia inteiro não era meu interesse. Aí [...] a escola que tinha
melhor recomendação, de forma geral, era lá em Caracóis, que é mais longe
ainda (Mãe de Ágata).

A dependência do transporte escolar sempre foi uma preocupação para a mãe de Ágata.
Durante a conversa ela disse que a questão do transporte escolar é uma grande demanda da
comunidade de Esmeraldas. Relata que ao longo dos anos a filha sempre teve o transporte
gratuito. Ao matricular a filha na escola do bairro Caracóis, distante uns 14 quilômetros de sua
casa, a família encontrou uma escola com outra infraestrutura e com uma “qualidade de ensino”
elogiada pelas famílias que tinham filhos lá.
Em meados do quinto ano dela, fomos lá conhecer a escola, não tinha vaga,
estava concorrido. Mas aí a gente foi, colocou o nome dela na lista de espera,
gostamos muito da escola... de tudo. Da escola como um todo, organização,
disciplina, então, aí, graças a Deus, conseguimos a vaga para ela no ano
seguinte, no sexto ano. Aí ela ficou lá do sexto ao nono.

A mãe de Ágata mostrou-se conhecedora dos meandros e burocracias escolares, sabe
onde ir, o que e a quem reclamar. Sempre atenta e participativa na vida escolar das filhas.
A transferência de estabelecimento, constantes e necessários para à continuidade dos
estudos (PORTES, 1993, p. 104), pode ser observada nas famílias de Tatiana e Ágata. Situação
esta característica das camadas populares que buscam a permanência no interior do sistema
escolar, e no caso específico das referidas famílias, em escolas de “melhor qualidade”. As outras
cinco famílias, como poderá ser observado, ao contrário, apresentaram uma caminhada no
ensino fundamental mais contínua, assemelhando-se às características das classes médias
apontadas por Nogueira (2008, p. 128) com “fluência, linearidade e continuidade”.
A determinação do cadastro escolar58, como citada pela mãe de Tatiana, surge
documentada em pesquisas (NOGUEIRA; RESENDE; VIANA, 2015) como impedimento para
57

A Cidade dos Meninos São Vicente de Paula aparece com frequência no relato das famílias, como opção de boa
escola em Ribeirão das Neves e região. Será uma opção de estabelecimento muito requisitada pelas famílias.
58
O cadastro escolar consiste na distribuição de vagas nas escolas estaduais e municipais. Em Belo Horizonte o
sistema foi instituído em 1974, com a finalidade de equilibrar a demanda (alunos) com a oferta (vagas) entre as
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que as famílias escolham determinadas escolas públicas para os filhos. E maneiras de burlar o
cadastro, com o uso do endereço de terceiros, surge como única opção para algumas famílias,
uma nítida estratégia “de evitamento”, que segundo Nogueira (1998a, p. 50) consiste em uma
prática, por parte de algumas famílias, de evitar certos estabelecimentos situados em bairros
populares e/ou com clientela de nível socioeconômico baixo.
Essa foi a opção para a mãe de Pandora, que procurou, ao longo do ensino fundamental,
que os filhos não estudassem perto de casa, tendo como preferência escolas em Belo Horizonte.
Os motivos argumentados pela mãe foram nível de ensino inferior no município de Ribeirão
das Neves e para evitar a convivência no bairro.
Eles estudaram em uma escolinha que fica ali no Piratininga [BH] que já é
inicinho de Venda Nova. A escola onde eles estudavam era uma escolinha
mediana vamos dizer assim, uma escolinha que eu pagava por ela, mas era, lá,
não era aqui [Neves]. Eu conversava muito com a Diretora a respeito disso,
porque eu queria manter eles em Belo Horizonte, de preferência numa Escola
Municipal. Porque assim, infelizmente, o ensino para o lado de cá [Neves], é
um ensino mais atrasado, essa é a realidade. E eu não queria também assim,
muita convivência, sabe, tipo assim de conhecer todo mundo e de sair da
escola e você não saber se está indo direto pra casa, se tá parando no meio do
caminho. Aí a diretora da escola comentou comigo, que tinha uma escola que
era muito boa, embora fosse municipal. Porque não tinha condições de pagar
uma [escola] particular, que tinha uma escola muito boa e que se eu quisesse,
ela me passava um comprovante de endereço dela, pra eu tentar fazer o
cadastro e ela ser direcionada pra lá. E deu tudo certo, então ela estudou numa
escola municipal lá no Piratininga, que eu não sei se você conhece, que é o
Cônego Raimundo Trindade (Mãe de Pandora).

Posteriormente, para os últimos anos do ensino fundamental, Pandora foi encaminhada
para outra escola municipal de Belo Horizonte, seguindo o fluxo entre escolas, sendo
compatível com o desejo da mãe de que ela permanecesse em escolas de Belo Horizonte.
A pesquisa encontrou famílias residentes em Belo Horizonte que se beneficiaram por
nunca terem precisado fazer mudanças de escola no ensino fundamental dos filhos, devido a
residência estar localizada no mesmo zoneamento de uma “boa escola” ou escola de referência
da rede municipal de ensino. Desta forma, as filhas foram matriculadas nas escolas que o
cadastro escolar as encaminhou. Mas não sem antes as mães se certificarem de que era uma
“boa” opção:

regiões da cidade, bem como prover o poder público de informações para planejar a distribuição de recursos e a
expansão da rede. A partir de 1993, a administração municipal introduziu a tecnologia do georreferenciamento
no cadastro e a distribuição das vagas ficou mais regulada. O critério primário utilizado no sistema é a localização
do domicílio do aluno em relação à jurisdição escolar. Esta delimita o entorno de cada estabelecimento de ensino,
cujas fronteiras são definidas por grandes avenidas, rios, córregos, vias férreas, topografia, densidade da região
e outros critérios de planejamento urbano e acessibilidade (ROMANELLI; NOGUEIRA; ZAGO, 2013, p. 151).
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Eu olhei na prefeitura, uma das melhores escolas [na região de residência] que
tinham era a E. M. Armando Ziller [bem próxima à residência]. Quando a
gente olhava nos dados59, ela estava em primeiro lugar [na região]. Então aí
eu optei, mas se eu tivesse condição de poder ter dado para ela um ensino
fundamental particular, mas eu não tinha condição (Mãe de Beatriz).

Essa fala esteve presente em algumas famílias, o desejo de uma escola particular para
os filhos, por acreditar que o ensino na rede privada é de “melhor qualidade”. Mas a falta de
condições financeiras impõe-se como obstáculo.
Uma questão relevante observada no depoimento da família de Beatriz foi a grande
preocupação no acompanhamento escolar durante o ensino fundamental, podendo destacar-se
como uma disposição empreendida pela família. A mãe disse que sempre participou das
reuniões da escola, mas quando não podia comparecer, sempre mandava um representante, que
podia ser a filha mais velha, o pai ou algum parente que morasse ao lado. Afirma com convicção
que “sempre acompanhou de perto, mesmo a filha sendo boa aluna”.
Para a família de Carolina a situação apresentou-se da mesma forma em relação ao
zoneamento escolar:
A gente meio que não tinha opção. Aqui eles que, por exemplo, ela fez uma
parte lá no E. M. Eliza Buzelin, a Prefeitura que encaminha. Aí depois que ela
chegou lá, que ela fez, eu acho que até o quinto ano lá, eles encaminharam
para cá, que é aqui do lado, E. M. Carlos Drummond (Mãe de Carolina).

O exemplo dessas famílias (Beatriz e Carolina) segue o parâmetro “localização X
qualidade”, conforme Nogueira; Resende; Viana (2015, p. 13):
[...] tal mobilização foi de certa forma favorecida pela existência, na região de
moradia, de escolas públicas com resultados diferenciados dentro do
município. Assim, não são famílias que pesquisaram um leque grande de
escolas e fizeram escolhas entre elas, mas pais que, sabendo da existência de
uma escola de melhor qualidade a uma distância razoável de sua residência,
envidaram esforços para matricular lá seus filhos.

O percurso escolar no ensino fundamental de Leonardo foi todo coordenado pelos pais
– ambos professores – nos primeiros anos, e depois presencialmente pela mãe e à distância pelo
pai, devido à separação do casal.
De acordo com Nogueira (2011, p. 227) o fato de “ser professor” e, por consequência,
vivenciar essas experiências e possuir certos conhecimentos, influencia a vida familiar e, de
modo especial, as práticas de acompanhamento e escolaridade dos filhos. Ao relatar com
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A Prefeitura de BH divulga as notas do IDEB das suas escolas, e é provável que seja esse índice que orientou a
família.
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detalhes todo o percurso escolar do filho, a mãe disse: “[...] a nossa vida sempre foi muito
direcionada para esse trâmite todo de escolas”.
Uma questão muita significativa da entrevista foi a forte inclinação da família pelo
ensino na rede pública, sendo retratado como um valor, mesmo o filho tendo estudando por dois
anos (primeiros anos do fundamental) em escola particular.
No início foi pública, os dois60 estudavam [...] na UMEI Alaíde Lisboa [dentro
da UFMG]. Os dois ficaram lá na verdade dois anos. Como no Centro
Pedagógico era sorteio e ele não foi sorteado, então, ficou inviável manter os
dois lá, até pela distância. Nós chegamos a olhar naquela região da UFMG se
tinha uma escola para deixar o mais velho no Fundamental e o menor
continuar na UMEI. Mas aí não teve jeito e os dois saíram. Aí ficamos doidos
procurando escola, porque na verdade como eu não sou alfabetizadora e não
fiz magistério, então a gente tem uma visão meio equivocada de alfabetização,
mesmo sendo professora. Então eu fiquei em pânico, porque ele ainda não
sabia ler mesmo tendo ficado tanto tempo na escola. Mas aí eu falei, então
tenho que achar uma escola pequena, para que a professora tenha uma visão
mais pessoal em relação a ele, ajudar. Eu estava equivocada na verdade [...] E
com quatro, cinco meses ele já estava lendo fluentemente, escrevendo cursivo,
entendendo tudo [...] na época, o pai deles trabalhava no colégio Tiradentes
da Polícia Militar, aqui no Serra Verde. E, até então, era muito difícil e não
tinha uma abertura para vagas para qualquer outra criança que não fosse filho
de militar. Aí, dois anos, depois eles abriram processo seletivo para filhos de
funcionários e ele conseguiu uma vaga, ficando até o nono ano.

O percurso de Leonardo apresenta um diferencial em relação aos outros alunos: o
conhecimento escolar da mãe é amplo e com escolhas diferenciadas. Um exemplo foi a
participação do aluno no Programa Bom Aluno61 do 7º ao 9º ano. A mãe trabalhou por nove
anos no Programa e conhecia muito bem seus objetivos. Em resumo, o Programa recebe alunos
oriundos de escolas públicas e, por meio de parcerias, encaminha-os para escolas particulares
de Belo Horizonte. Mas esse não era o objetivo da mãe:
Então aí que entra o detalhe, porque apesar de admirar muitas delas, eu sempre
quis que ele se mantivesse numa escola pública. Então, no sétimo ano todos
os demais colegas fizeram, só ele e uma colega do Tiradentes não fizeram
60

O relato da mãe, na maior parte, é sobre os dois filhos, porque as escolhas de escolas de ambos tinham que
atender a rotina familiar. O filho mais velho é o que, atualmente, estuda no IFMG.
61
Um programa que é mantido pelo Instituto Severino Ballesteros. O Programa oferece apoio psicopedagógico do
7º ano do Ensino Fundamental até o término do ensino superior, material didático, livros, uniforme, alimentação
(lanche e almoço), transporte, atividades extras como idas ao teatro, cinema e excursões e, no contraturno da
escola, ministra cursos complementares de português, matemática, inglês, redação e interpretação de texto. As
condições necessárias para que o aluno possa ingressar no PBA são: estar cursando o 6º ano do ensino
fundamental em uma escola pública, morar na região metropolitana de Belo Horizonte, pertencer a uma família
de baixa renda (renda de no máximo um salário mínimo per capita), ter boas notas, ser assíduo e, acima de tudo,
demonstrar vontade de aprender (GONTIJO, 2011, p. 64). E tem como objetivo incentivar pedagógica e
economicamente bons alunos de baixa renda, por meio de sua capacitação educacional e técnico-profissional,
bem como habilitá-los nos aspectos de cidadania e solidariedade para que se tornem agentes de transformação
de sua situação socioeconômica e da desigualdade social existentes no Brasil (MANUAL TÉCNICO DO
INSTITUTO BOM ALUNO DO BRASIL, s.d. apud GONTIJO, 2011, p.64).
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prova nesses colégios particulares. Mas aí eu conversei com a coordenação e
falei: olha eu gostaria que meu filho fizesse algum processo seletivo em
alguma escola pública. E como no ensino médio as públicas são as federais,
que tem conceito bacana e tal, eu queria que pelo menos até o nono ano ele se
mantivesse no Tiradentes, para que ele pudesse fazer o processo seletivo de
uma dessas escolas técnicas, que seria o IF, CEFET ou COLTEC (Mãe de
Leonardo).

A família de Pedro, dentre as entrevistadas, foi a única participante com percurso escolar
na rede privada. Mostraram-se descontentes com a escola pública para justificar a escolha da
rede privada62 para os filhos. A escolha recaiu em uma escola menor e mais familiar, como
apontou a mãe.
[...] aqui realmente a gente não tinha muita opção. Na verdade, aqui em Neves,
na época que ele começou a estudar, a gente tinha duas opções, ou era o
Gênesis ou era o Dom Bosco Eu gostava muito do Gênesis, nunca tive
problema com o Gênesis. Mas o Dom Bosco eu escolhi, como diz o outro, eu
acho que eu até fui escolhida, porque eu coloquei lá por acaso, fui conhecer e
gostei pelo fato de a escola ser uma escola menor, uma escola mais familiar.
Eu achava que estaria mais amparada, aí igual eu te falei, lá tem os problemas
de escola familiar, o Gênesis já não tem por que é uma escola maior, mais
madura, mas como lá [Dom Bosco] eu achei melhor, mais aconchegante por
causa disso. E opção de escola pública com qualidade a gente infelizmente
não tem mesmo (Mãe de Pedro).

A opção pela escola privada surge também a partir de uma estratégia “de evitamento”
(NOGUEIRA, 1998a, p. 50) e a família apresenta argumentos como o absenteísmo dos
professores da rede pública, bem como as greves, que deixam os alunos sem aulas.
Diante dos relatos das famílias à respeito das escolhas de estabelecimento escolar nos
anos do ensino fundamental, uma constatação percebida refere-se à “geografia de
oportunidades” (KOSLISNKI; ALVES, 2012) quando o conceito está calcado na ideia de que
a estrutura, a qualidade e o acesso a oportunidades, bem como a percepção sobre as
oportunidades

variam

de

acordo

com

as

características

socioeconômicas

dos

bairros/vizinhanças. Por essa referência, há famílias com maior ou menor favorecimento de
oportunidades de estabelecimentos escolares.
Fato é que, nas escolhas do estabelecimento escolar no percurso escolar dos filhos nos
anos iniciais, todas as famílias entrevistadas destacaram ser esse um tema relevante. Pensar a
possibilidade de os filhos terem uma longevidade escolar requer uma construção antecipada de
disposições, de forma a traçar o caminho, como trata Bourdieu (2015, p. 58): “as cartas são
jogadas muito cedo”. A escolha por melhores escolas ou as mais viáveis diante da organização
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Em Ribeirão das Neves existem 23 escolas privadas; durante a pesquisa as únicas citadas pelas famílias foram
Genesis e Dom Bosco.
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familiar, a participação na comunidade escolar, o acompanhamento do desempenho, bem como
o constante incentivo dado aos filhos, foram ações centrais empregadas pelas famílias
entrevistadas no processo de escolarização dos filhos. E mesmo com realidades de vida e
percepções distintas sobre a educação, chegaram a um ponto comum: matricular os filhos no
IFMG Campus Ribeirão das Neves.

4.3 A boa escola é?

Com essa pergunta teve-se o intuito de saber a opinião das famílias sobre o que era uma
“boa” escola para eles, de maneira geral, não direcionada para o IFMG. As respostas revelam
as crenças, certezas e desejos depositados na instituição escolar. Pensamentos como “ser
alguém na vida”, “escola tem que ter disciplina”, “foco no ensino”, “boa infraestrutura e equipe
pedagógica” entre outros, evidenciaram as diferentes posições dos pais.
Há um desejo ou mesmo intenção por parte das famílias de que os filhos tenham maior
longevidade escolar e que sigam os estudos no ensino superior. A exemplo da pesquisa de
Portes (1993, p. 128): uma boa escola ou uma escola de qualidade é aquela que propicia a seus
egressos a continuidade imediata dos estudos e sua inserção nos segmentos mais rentáveis do
sistema escolar.
Para a mãe de Tatiana, que não teve oportunidade de uma formação mais longa, a “boa”
escola é aquela que ensina aos filhos e que irá possibilitá-los uma vida melhor do que a que ela
teve.
Uma escola boa é a que pode realmente ajudar os nossos filhos a crescerem e
a conquistar alguma coisa, ser alguém na vida. Então se uma escola dá esse
apoio aos nossos filhos, é uma boa escola (Mãe de Tatiana).

Nesse sentido Portes (1993, p. 113) argumenta que:
Ser “alguém na vida” significa fundamentalmente não ser como os pais, que
se sentem “não ser alguém” diante da desvalorização social de suas ocupações,
basicamente manuais. Assim é ensinada, cotidianamente no lar, a necessidade
de se negarem os pais e o que eles significam socialmente, através da negação
da ocupação paterna.

Entende-se que dessa relação parte o grande esforço dos pais em proporcionar melhor
formação para os filhos, além da valorização que esses pais dão à escola, de forma a depositar
na instituição as possibilidades de uma posição mais favorecida no futuro profissional dos
filhos.
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A mãe de Beatriz é outro exemplo de quem não teve condições de estudar para além das
séries iniciais do ensino fundamental, e muito cedo teve que começar a trabalhar. A trajetória
escolar das filhas é motivo de emoção e, inicialmente, ao ser questionada sobre o que seria uma
boa escola, mostrou-se breve, destacando, em sua fala, uma maior atenção para com o trabalho
escolar da filha (PORTES, 2008, p. 68) que, mesmo tendo conhecimentos escolares limitados,
importa-se em indagar-lhe de seu dia escolar.
Ah, eu acho que é o que elas aprendem, às vezes eu vejo, ela chega aqui toda
empolgada, “mãe hoje a matéria foi tal”. Pergunto: o que você aprendeu? Eu
não entendo nada, mas eu fico assim, super feliz que o que eu não sei ela sabe.
Mas foi bom? Você gostou? “gostei”. Então eu também estou, tipo assim,
quando eu entro lá no IF, eu sinto assim, muito feliz. Eu não tenho estudo, e
de ter conseguido pra elas... [choro] (Mãe de Beatriz).

Mas depois, ao final da conversa, a mãe fez um relato mais profundo sobre a importância
que vê na educação, digno de registro:
Eu falo para elas: gente, eu comecei a trabalhar com 12 anos, 13 anos dormia
no emprego. Naquela época minha mãe não tinha condição nenhuma, tinha
oito filhos. A gente tinha que trabalhar para ajudar. Então, eu sempre pensei
assim, eu tinha a mais velha e eu não pensava em ter duas. Eu falava assim,
porque um filho só é mais fácil para educar, para dar uma estrutura melhor.
Aí a Beatriz veio, depois de nove anos, e aí eu falei agora é uma outra luta,
mas vou conseguir. E sempre pensei, para mudar uma história e para mudar
um país é educação e cada dia mais que eu vejo eles tirando dinheiro da
educação. Eu falo com as meninas, a única coisa que eles não podem mexer é
a educação. Porque muda um ser humano, muda uma estrutura, muda uma
vida, muda uma história, é a educação [...] E minha mãe sempre falava, ela
falava assim “a educação transforma”, só que ela não tinha condição de dar
essa educação para a gente. Mas ela falou “você pode ter tudo na sua vida,
estudando, trabalhando honestamente, você consegue”. E ela não conseguiu
que a gente estudasse, mas eu estou conseguindo, sabe, dar estrutura [...] (Mãe
de Beatriz).

Pelos dizeres da mãe de Beatriz vê-se a preocupação de construir para as filhas uma
nova história, na qual as oportunidades escolares sejam reais e concretas. Ao dizer que “um
filho só é mais fácil para educar, para dar uma estrutura melhor”, ela aposta em uma estratégia
típica das classes médias – mesmo sem o real pertencimento à classe – o controle do número
de filhos, situação bem oposta à da sua mãe, que criou oito e não conseguiu lhes dar condições
de estudos mais prolongados.
A referida estratégia denominada por malthusianismo é, Segundo Nogueira (2017, p.
66), a propensão ao controle da fecundidade. As famílias das classes médias, por uma estratégia
inconsciente de concentração de investimentos, tenderiam, mais do que as das classes populares
e menos do que as das elites, a reduzir o número de filhos, já que se veem obrigadas a conter
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os gastos de modo a investir em cada filho o máximo possível de recursos, para que eles possam
realizar o futuro que se almeja para eles.
A mãe de Ágata, que possui o ensino médio completo, sempre se preocupou com a
infraestrutura e a equipe pedagógica das escolas da filha, e deu destaque a esses pontos ao
argumentar sobre o que pensava de uma “boa” escola. E entende que a escola é uma instituição
que completa a formação da casa, mas em equilíbrio com a mesma. Seu relato é muito
semelhante à sua postura participativa no acompanhamento escolar das filhas.
Eu acho que tem que ter uma infraestrutura mínima. Que saia do precário, que
não seja uma coisa assim, desumana até, porque às vezes acontece, isso é um
dos fatores. E muito a parte pedagógica, porque eu acho que isso conta muito,
porque eu via assim, no andar da carruagem, você aprende. Eu era uma boa
aluna, então eu vendo o desenvolvimento dela, graças a Deus, ela sempre teve
um bom desenvolvimento, e eu olhava essa questão. Porque é diferente, não
sei como explicar, eu buscava traçar um parâmetro, um mínimo que eu quero:
um professor dedicado, uma direção que eu chegue, que me ouça e que me dê
um retorno quando eu reclame. Mas assim, aquela coisa que você veja
resultado, uma escola que faça com que ela evolua, tanto na questão
disciplinar, do aprendizado mesmo, e na questão humana também, não é, que
a educação... Eu considero que o básico, a formação dela vem de casa, a
formação moral, mas a escola também tem que demonstrar equilíbrio com a
gente, sintonia (Mãe de Ágata).

As mães de Carolina e Pandora têm em comum uma formação de licenciatura em Letras;
entretanto, a primeira não finalizou o curso enquanto a segunda finalizou, mas não atua na área.
Ambas deram destaque à disciplina como fator importante para uma “boa” escola, mas também
apresentam um conhecimento mais amplo de outras qualidades que julgam necessárias.
Eu sou meio radical em questão de disciplina, eu acho que a escola que não
tem disciplina, que hoje o professor quer muito ser amiguinho do aluno. A
partir do momento que ele passa a ser amiguinho demais, o aluno perde um
pouco de respeito, e o adolescente é um pouco dado demais. Às vezes você
quer dar a mão, você quer ser amigo dele, ele já quer o pé, já quer tirar tudo,
adolescente é assim. E uma boa escola para mim, eu acho, que é quando o
professor tem autonomia para poder se expressar, autonomia e autoridade,
que são duas coisas bem diferentes e eu acho que uma boa escola deveria ter
isso, no mínimo (Mãe de Carolina).
Eu acho que precisa de disciplina [regras], que hoje há muitas escolas aí, que
não têm disciplina de horário, não têm disciplina de usar uniforme, essas
disciplinas que parecem coisa boba, mas eu acho que faz parte, entendeu, que
têm necessidade. Oportunidades de conhecimento além da caixinha ali, do que
é o ensino comum mesmo das escolas, acho que é uma escola boa. Acho que
respeito de ambas as partes, sabe, do colega que estuda junto, tanto do
professor e vice-versa. É uma linha que vai e volta. Acho que é uma escola
boa aquela que agrega para o passo que vai vir além, que é o Enem da vida
(Mãe de Pandora).
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A mãe de Pedro mostrou-se uma mulher de princípios rígidos, com um pensamento
definido sobre as responsabilidades da família e da escola perante a formação dos filhos.
A minha opinião para a escola ser boa, a escola tem que ter foco, foco no
ensino. Hoje as escolas perderam o foco no ensino, hoje a escola tem que
preocupar com a educação do moleque, o que o moleque está comendo em
casa, o que o moleque deixou de comer, se o moleque apanha, se o moleque
tem uma vida social. Então, eu acho que isso é obrigação dos pais, a escola
tem que ensinar, ela tem que ter um ensino de qualidade. Agora se meu filho
está se alimentando bem, se ele é um menino que se relaciona bem com o
próximo, se ele tem educação, isso é obrigação minha. E hoje as escolas,
infelizmente, elas têm que parar de ensinar os meninos para poder ensinar o
menino a ser social. Então, para mim, a maioria das escolas hoje perdeu o foco
(Mãe de Pedro).

Por fim, a mãe de Leonardo, professora com 22 anos de atuação na educação básica
pública, proporcionou uma entrevista muito detalhada, mostrando seu conhecimento
educacional. É grande defensora da escola pública como instituição de formação humana e
cidadã, sendo esta última característica citada várias vezes ao longo da conversa.
Formação cidadã, sabe, é importantíssimo, claro, se ter bons professores com
boas formações, motivados, mas nem sempre na rede pública, por exemplo, é
super problemático isso. Porque não há incentivo. Eu como docente sei que
não há. Mas existem outros méritos que a escola pode ter, sabe, essa formação
cidadã, essa possibilidade dele se expressar. Então eu via pouco isso no
Tiradentes [escola que o filho estudou antes do IFMG], isso me incomodava
muito, apesar de estarem sempre com conteúdo em dia. Só que eu nunca achei
que aquilo era o suficiente para a formação. Porque depois que o aluno sai da
instituição, ele será cobrado em outros critérios, e que outros critérios são
esses? São critérios que não é o conhecimento da morfologia, falando na
minha área da sintaxe, que vai fazer com que ele se destaque não. É o trabalho
em grupo, é o ser cidadão, é o ser solidário, ser empático isso é importante
para gente [...] vai além do conhecer Física, Matemática e Química (Mãe de
Leonardo).

Como foi mostrado, os diferentes depoimentos retratam como as famílias concebem a
representação de uma “boa” escola. Os relatos confirmam o envolvimento dessas mães, as
escolhas e as disposições empreendidas ao longo do ensino fundamental na busca de uma
instituição para o ensino médio que parece atender a todas, mesmo considerando os diferentes
meios sociais dos quais elas são provenientes.
4.4 “Esse tal IFMG”

Na segunda seção desta pesquisa, abordou-se o caminho percorrido pela educação
profissional no Brasil, e um fato que se destacou é a frequente mudança de nome das instituições
responsáveis pela modalidade. De Escola de Aprendizes e Artífices para Liceus Profissionais,
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passando para as Escolas Industriais e Técnicas, Escolas Técnicas Federais, CEFETs e,
finalmente, chegando-se aos atuais Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Todas essas mudanças de nomenclatura dificultaram a assimilação, pela população,
dessa nova institucionalidade denominada Institutos Federais. Exemplo clássico é dizer que os
IFs são os CEFETs que mudaram de nome. Em algumas localidades são chamados ainda de
Escolas Técnicas Federais ou Agrotécnicas Federais. Alguns municípios que receberam as
novas unidades dos IFs, na expansão ocorrida nos anos 2008 a 2018, muitas vezes seus
habitantes não sabem o que é a instituição e a quem se destina. Há um constante trabalho
institucional de divulgação do nome e da nova marca, principalmente durante a temporada do
processo seletivo. No Campus de Ribeirão das Neves, uma equipe de servidores e a direção
visitam escolas de ensino fundamental e médio e fazem divulgação na praça central da cidade.
Ao questionar as famílias sobre como conheceram o IFMG, se o conheciam desde a
fundação, as respostas foram bem semelhantes, no sentido de nunca terem ouvido falar ou
passaram a conhecer por intermédio da escola de ensino fundamental – algum professor – ou
algum cursinho preparatório da região de residência. Mesmo as famílias residentes em Neves
relataram desconhecimento sobre a existência da escola.
A família de Tatiana relata que conheceu a escola por intermédio de um professor de
matemática da escola de ensino fundamental, que acompanhava a obra do prédio do Campus e
iniciou, muitos anos antes, a divulgação para os alunos. E a frequente relação da mãe com os
professores e a escola levou a família a conhecer a instituição. Segundo Tatiana: “eu falava
assim, mãe, você está sabendo que eles estão construindo uma escola, assim, assim assado? Aí
a mãe: não sei, mas fica perto de onde? O povo falava que ficava perto da COPASA63. Mas na
verdade era perto da lagoa da COPASA”.
No 6º ano ele já falava [referindo-se ao professor]. Aí eu ficava assim, que
isso, que esse homem tá querendo que minha filha vai? Aí no 9º ano é que a
gente foi entender, porque fizeram uma reunião ali embaixo, porque a diretora,
por acaso, passou na praça de Neves e viu aquela faixa que eles tinham
colocado sobre o tal IFMG. E elas queriam fazer uma visita lá e ela chegou
perto de mim e falou: mãe, eu quero muito que você permita que a sua filha
vá lá e procurem saber, por que ela é muito boa aluna e a gente quer ver ela
vencer e a gente quer muito que ela entre lá. Você separa um tempinho seu e
vai lá. E eu fui [risos] (Mãe de Tatiana).

Tatiana e a mãe, ao visitarem o Campus, ficaram surpresas com o espaço físico e o fato
de a escola ter laboratório de informática; para elas aquilo tudo era um avanço, já que em outras
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Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG.

90

escolas pelas quais passaram, como relatado, quando existia algum laboratório de informática,
o mesmo permanecia fechado, sem uso.
Na vida escolar de Tatiana é frequente a presença de professores na rede de relações da
família e contribuíram com orientações que foram plenamente seguidas pela família e
posteriormente mostraram-se fundamentais. Segundo Portes (2008, p. 72), é atenção,
valorização e aceitação da ajuda de outros que conhecem a estrutura e o funcionamento do
sistema escolar ao indicarem caminhos alternativos importantes.
Em um relato semelhante, a família de Ágata também soube anos antes que uma escola
federal seria construída no município vizinho.
Eu ouvi, quando ela era pequena. Eu ouvi falar que viria, eles construiriam um
CEFET em Neves, que foi o primeiro boato que surgiu. Aí eu já antenei, falei:
se for mesmo quero colocar minha filha lá. E os anos passaram e não ouvi
mais nada, aí uns anos atrás meu irmão falou: construíram, sim! Mas a gente
nem sabia que tinha mudado o nome, que era IFMG, que eu acho que até
então, sempre técnico federal era CEFET, não é?! (Mãe de Ágata)

Depois que teve a certeza da inauguração do IF em Neves, a mãe intensificou a busca
por informações e como ela disse: “plantando sementinha na cabeça dela”, referindo-se ao
convencimento junto à filha. A mãe de Ágata também agiu como multiplicadora das
informações que possuía para outras famílias de colegas da filha, configurando uma rede de
solidariedade, que no final formaram um grupo de seis alunos que estudaram juntos para o
processo seletivo do IFMG. Esse grupo de estudos possibilitou quatro aprovações, três para o
IFMG e uma para o CEFET.
Seguindo os relatos, a família de Pedro também associava escola técnica apenas ao
CEFET. Mas por serem moradores de Neves, ao passarem na porta do Campus interessaram-se
em perguntar e procuraram conhecer melhor sobre a escola. E disseram ter tido desconfiança
quanto à qualidade do IFMG.
Esse IFMG, ele é novo no Brasil inteiro, não é, porque escola federal para a
gente era CEFET. Então desde pequenininho, eu coloquei na cabeça dele que
ele ia fazer CEFET. Falava: filho, você tem que fazer uma escola técnica. Mas
sempre CEFET. Aí quando eles começaram a surgir com esse IF eu fui... eu
fiquei bem com o pé atrás, sabe. [...] quando ele estava no oitavo ano eu
comecei a pesquisar o que era IF. Aí fui olhando, foi até exatamente nesse ano
que o IF de Neves ganhou 86% de aproveitamento no ensino. Aí eu falei: olha,
então esse trem deve ser bom. Porque a gente tem aquela cisma de ser cidade
de penitenciária, aquelas coisas. Eu também tinha, será que esse trem vai
prestar? Será que essa escola vai prestar aqui? Quem é que estuda ali? Aí tem
esse negócio de cota, que eu não concordo com esse trem, entendeu?! Aí eu
falei: será que esses meninos que vão entrar lá querem estudar mesmo? Eu
fiquei meio com o pé atrás, aí comecei a pesquisar e vi, não, o trem não é
assim avacalhado igual eu pensei que pudesse ser (Mãe de Pedro).
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As famílias residentes em Belo Horizonte também contaram com a orientação de
terceiros para chegarem a conhecer o IFMG de Neves. A aluna Beatriz já estava no 1º ano do
ensino médio em uma escola estadual quando tentou a aprovação em alguma escola técnica, no
caso CEFET e COLTEC, mas como fez cursinho preparatório foi orientada sobre o IFMG,
tornando-se mais uma opção.
Porque ela fez a prova no COLTEC e CEFET. Então nós conhecíamos. Eu
conhecia os dois, aí ela olhando no site, ela viu o IFMG, aí ela tentou CEFET,
COLTEC e IFMG. Acho que ele é muito... as pessoas não colocam ele muito,
eu não sei por quê. Às vezes as pessoas da região ali mesmo não sabem que
tem o IF ali (Mãe de Beatriz).
Eu conversei com uma menina que entrou no IF, só que era de Santa Luzia, aí
ela me contou como funcionava. Mas eu nunca conversei com ninguém de
Neves, eu não conhecia. Só depois que eu entrei [...] eu não sabia onde era
(Beatriz).

O desconhecimento da localização da escola para algumas famílias persistiu até o dia
da matrícula, já que boa parte dos candidatos ao vestibular faz a prova em outras escolas do
município e não dentro do Campus.
Seguindo o exemplo da família de Beatriz, a mãe de Pandora contou com a orientação
de terceiros para chegar a conhecer o IFMG de Neves. E embora tenha recebido orientação em
uma reunião no cursinho preparatório, a filha não chegou a fazê-lo, porque não conseguiu bolsa
de estudos.
Quando eu fiquei sabendo de um processo seletivo pra bolsa no cursinho
preparatório, eu inscrevi ela, porque eu já tinha ideia de colocá-la para poder
fazer COLTEC, CEFET e o Colégio Militar. Aí numa reunião lá, que eu fiquei
sabendo do IF. Até então, nunca tinha ouvido falar do IF.

A aluna Carolina que, segundo o relato da mãe, sempre foi muito autônoma nos estudos,
buscou sozinha as informações sobre as opções de escolas de ensino médio nas quais queria
estudar: “Para ser sincera com você, ela foi quem fez tudo, porque primeiro ela fez inscrição
em várias escolas, como o CEFET, o COLTEC, e o Colégio Militar e tal, e ela foi e passou no
IFMG. Ela mesma fez inscrição, ela mesmo que fez tudo, eu não tive participação nenhuma
(Mãe de Carolina). No seu relato, em outro exemplo de rede de relações, a aluna detalhou:
[...] no nono ano que o pessoal mais integrado assim na parte educacional e
tal, a gente começa a pesquisar as escolas, as oportunidades. E aí eu fiquei
sabendo de uma amiga que estava estudando para o IF e me falou. E aí nisso
a gente estudou juntas, a gente fez a escolha do curso juntas também e eu
fiquei sabendo por conta dela. E inclusive, uma professora minha aqui, ela é
moradora de Neves, sabia disso e falou para a gente, mas primeiramente foi
pela minha amiga, e aí comentando com a professora ela foi e enfatizou
(Carolina).
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A mãe de Leonardo conhecia a instituição antes do seu filho prestar o vestibular. O que
a favoreceu foi a relação profissional entre colegas e alunos da escola particular na qual trabalha
em Neves. Comentou, inclusive, que conhecia o IFMG através de outras cidades que
começaram antes de Ribeirão das Neves.
Pelos relatos colhidos, as famílias chegaram ao IFMG Neves por várias formas:
divulgação na praça de Neves, indicação de professores, amigos e/ou cursinhos preparatórios,
boato de abertura de um CEFET e até por passar na porta e procurar informação sobre o local.
Mas, em síntese, a divulgação do IFMG na cidade e região ainda depende do “de boca em
boca”, principalmente para os cursos técnicos integrados, por serem mais recentes.
Os elos sociais das famílias, bem como o interesse e a busca por escolas de “melhor
qualidade”, aproximaram esses pais do IFMG. Alguns com desconfiança, por não acreditarem
que a cidade de Ribeirão das Neves pudesse ofertar um ensino de qualidade para seus filhos, e
outros com entusiasmo, por concretizarem para o ensino médio dos filhos um projeto de
escolarização muitas vezes iniciado e desejado desde a educação infantil.
4.5 A escolha pelo IFMG
Na entrevista com as famílias buscando saber o porquê da escolha pelo IFMG, no início
da pesquisa pareceu que seria a pergunta mais relevante, mas ao longo do desenvolvimento do
estudo, a pergunta agrupou-se a outras questões tais como: se a escolha foi conjunta entre os
pais e os filhos ou unilateral, se houve alguma influência fora da família e até mesmo o porquê
de uma escola técnica e não o ensino médio comum. Os relatos trazem uma carga de desejo dos
pais por uma escola de “melhor qualidade” para os filhos, com maiores oportunidades, mas
também há uma aceitação por parte do filho de um desejo que se compartilhou entre a família.
Para a mãe de Tatiana a escolha pelo IFMG foi a chance para que a filha progredisse
nos estudos em uma “escola de qualidade”. O fato de que essa mãe não tenha passado da antiga
4ª série nos seus estudos não a impede de empregar esforços, além do financeiro, no processo
de escolarização dos filhos, cabendo também incentivo frequente e construção de uma certa
autoestima na filha, por exemplo, na constante afirmação da capacidade escolar da filha.
Assim, eu não estudei muito, tenho os meus motivos, mas eu sempre quis que
os meus filhos fossem melhores que eu, na verdade cada mãe e cada pai anseia
por isso, não é, que os filhos sejam melhores. Então eu dou total apoio, e ela
falou: Mãe eu quero entrar lá. E eu não medi esforços. Eu falei filha, você vai
entrar. Tanto é que para nossa surpresa ela conseguiu passar, não é filha, com
aperto. Porque ela ficou excedente. No dia da matrícula, eu subi aquele morro
umas três vezes porque faltava documento, e estava um sol de matar. Mas eu
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sempre estive do lado dela, para ela conseguir conquistar esse sonho de estar
lá (Mãe de Tatiana).

A opção de Tatiana em relação a uma escola técnica limitou-se ao IFMG. A família não
tinha condições financeiras para que ela estudasse em Belo Horizonte, no CEFET ou COLTEC.
O IFMG foi uma opção inicialmente abstrata, que a família desconhecia, e foi concretizandose aos poucos, por influência de professores e da escola de ensino fundamental.
A família de Beatriz se apoia nas experiências acumuladas na construção do percurso
escolar da filha mais velha, manifestação do habitus construído, o que já permite “fazer
escolhas” e tentar caminhos mais “tranquilos” para a filha mais nova, aquilo que Portes (1993)
chama de “trilhas trilhadas”. Embora não tenham sido explorados os detalhes, fica marcado na
entrevista que a filha mais velha conseguiu entrar na universidade após três tentativas, e que
houve uma preparação por meio de cursinho. Desta forma, a família acredita que a aposta no
ensino médio em uma escola técnica federal possa facilitar a entrada da filha mais nova na
universidade.
Eu queria muito que ela fosse para uma escola melhor. E o técnico [curso] ela
que decidiu, mas aí eu falei... Eu pensava assim, ela fazendo um técnico, ela
já vai mais preparada (Mãe de Beatriz).

A irmã mais velha, que está finalizando o curso de graduação em Ciências Biológicas
na UFMG, hoje é quem orienta Beatriz sobre os assuntos escolares, a ajudou a escolher o curso
técnico, além de incentivá-la a repetir o 1º ano do ensino médio. Mas como seria em uma escola
técnica federal, não seria encarado como repetência, mas sim como ganho de conhecimento e
experiência. Beatriz comentou que fazer o 1º ano no IFMG é “tudo diferente, não parece que
fiz o 1º ano na escola estadual” no ano anterior.
A estratégia da irmã mais velha baseia-se na crença de que o ensino médio em uma
escola técnica federal dará à irmã melhores condições de ser aprovada no ENEM, no curso que
desejar. O IFMG ou qualquer outra escola técnica federal que a irmã estudasse, atuaria como
um trampolim para o nível superior. Inclusive, ao ajudar a irmã a escolher o curso técnico,
sugeriu que fosse o curso que melhor se adequasse à intenção futura de curso superior. Como
Beatriz pensa em seguir Direito ou Medicina, optou por fazer Administração.
A mãe de Ágata, que desde que a filha era pequena falava que se abrissem um “CEFET”
em Neves a colocaria lá, relatou que o desejo dela era enorme e que, de tanto falar, a filha
passou a querer também.
Eu acho que foi conjunta [a escolha], mas eu meio que já há muito tempo, tipo
assim, meio que fazendo ela sonhar com isso. Houve momentos que eu até me
culpei, porque achei que tinha feito ela sonhar demais e vi que não era tão
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fácil. E a gente veio de uma realidade de greves na escola dela, graças a Deus,
foi menos tempo de greve do que nas outras. Mas foi uma coisa gestada não
só pelo nosso núcleo familiar, mas pelos tios, amigos mais próximos,
incentivei os coleguinhas da escola, corremos atrás de aulas de reforço para
entrarem, então assim foi literalmente uma gestação (Mãe de Ágata).

Ágata fez vestibular apenas para o IFMG, pois as outras escolas técnicas de Belo
Horizonte, além da distância, o gasto com passagens seria inviável para a família. Mas é de se
ressaltar o processo de construção, a “gestação” demorada, de um desejo capaz de mobilizar
não só a mãe, mas também a filha e seu entorno, expressão do habitus na orientação necessária
das estratégias mais apropriadas para se ter acesso ao IFMG.
Carolina, que desenvolveu disposições na busca de uma escola de “qualidade superior”,
tem o constante incentivo da mãe para a construção de sua autonomia. A aluna busca o seu
caminho com o olhar a certa distância, mas atento, da mãe.
A escolha foi mais... não tão somente pela parte do técnico, interessei pelo
técnico também, para ter duas formações ao mesmo tempo. Mas pela
qualidade de ensino em primeiro lugar, aí eu não sabia o que esperar quando
eu chegasse lá, até porque eu não conhecia a escola, só tinha ouvido falar por
essa amiga. E aí, eu já esperava um nível mais avançado de ensino e foi isso
que me interessou, nessa e nas outras escolas, porque eu não queria ir para
uma estadual, ou continuar em uma municipal, eu queria uma escola de uma
qualidade superior.

Ao questionar a mãe sobre a escolha, a mesma respondeu que a escolha foi da filha. No
entanto, disse em outro momento da conversa que “o meu objetivo, para ela, é que ela consiga
a Federal [Universidade Federal], depois”, mostrando acreditar que o ensino médio em uma
escola técnica federal se sobressai a outras redes na disputa por uma vaga no ensino superior
público. Posicionamento que se assemelha ao das outras famílias, a formação técnica não é o
que justifica a busca pelo IFMG, mas sim o ensino médio capaz de “facilitar” a entrada na
universidade federal. Questionada se a família procurou saber mais a respeito da escola antes
do vestibular, respondeu que:
Antes do processo, sim. Tudo que ela descobria sobre a escola, ela vinha
Mãe..., até que o pai nem tanto, porque ele mora aqui e trabalha em outra
cidade. Então, ele não está aqui em casa todo dia, ela conversa muito comigo.
Mãe a escola é assim, tem curso disso, tem curso daquilo, é de informática,
tem de eletrônica. Tudo que ela ia pesquisando ela ia me falando, que eu sou
muito preguiçosa com essa questão de informática. Ela ia falando e ia me
mantendo informada sobre o assunto (Mãe de Carolina).

A mãe de Pandora foi direta na resposta: “na verdade foi uma escolha minha”. Entre
risos e piada dos filhos diante da resposta, ela justificou-se:
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[...] na hora que ela for para o mercado de trabalho tendo ensino médio é igual
a todos os outros. No colégio técnico querendo ou não, ela está um passo à
frente, esse é o meu pensamento. E ainda tem mais, na hora que for fazer o
ENEM, querendo ou não, mesmo que não seja para nada de eletroeletrônica,
ela vai ter conhecimento, posso estar iludida, a mais do que uma pessoa que
está estudando na Escola Estadual.

Pandora demonstrou que teve boa aceitação da escolha materna. Ela tinha preferência
pelas escolas técnicas de Belo Horizonte, mas se dedicou muito aos estudos ao longo do
calendário de provas de seleção. Como não passou nas outras escolas, o IFMG ficou como a
única opção.
As mães de Carolina e Pandora, como mencionado anteriormente, cursaram licenciatura
em Letras e há que se considerar que ambas possuem a experiência adquirida a partir do
caminho que percorreram até o ensino superior. E apostam na opção do ensino técnico federal
para que as filhas alcancem o objetivo do ensino superior.
Para a família de Leonardo a escolha pelo IFMG Neves faz parte de um longo processo
de se pensar as possibilidades de escola. Escolas que melhor se adequassem aos valores
familiares – importa lembrar que Leonardo, por participar do Programa Bom Aluno, tinha a
oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo em escolas particulares de Belo Horizonte.
Segundo Nogueira (1998a, p. 53) os professores são pais “estrategistas”:
[...] convictos do valor do capital escolar, desenvolvem forte aspiração a
“bens” escolares superiores; aspirações seguidas de realizações concretas
eficazes pois que, na condição de agentes da instituição escolar, conhecem
bem esse meio, conseguem comparar com discernimento, rentabilizando
assim as possibilidades de ação que ela oferece aos usuários.

A mãe de Leonardo sempre conversou com ele sobre cada passo a ser dado em relação
à sua escolarização, e entre as escolas técnicas, as melhores opções para a família eram o IF
Neves e o COLTEC.
[...] foi muito discutido entre nós. Eu particularmente já tinha essa visão de
querer que ele se mantivesse na escola pública, por vários fatores. Mas aí
também casou legal com o curso que ele queria, com algo que já queria [...]
então foi tranquilo, a escolha foi tranquila (Mãe de Leonardo).

Para Pedro, a opção pelo IFMG veio inicialmente por insistência da mãe, que “sempre”
almejou esse tipo de escola para ele. A mãe disse o ter influenciado na “marra”, principalmente
porque, quando ele estava no sexto ano, fez seleção para o Colégio Militar, mas não levou à
sério a prova, não passou e se arrependeu. O desejo de Pedro pelo IFMG e as demais escolas
técnicas despertou depois, diante da persistência dos pais. Por fim, o IFMG acabou sendo a sua
única aprovação, como podemos ver no relato da mãe sobre a opção pelo IFMG:
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Eu queria muito que ele fosse para o CEFET, porque o pai dele estudou lá. Eu
acho que iria ser legal, mas depois quando a gente vê esse trânsito que a gente
tem que pegar aqui, o tempo que ele ia ficar nesse leva e traz... Aí eu falei:
não. Eu tenho que preocupar, porque aqui no IF eu vou lá buscar, estou de
olho, e lá no CEFET eu não ia conseguir ficar de olho, entendeu?! Então aqui
não, aqui toda hora eu entro lá dentro, eu levo biscoito para os porteiros, os
porteiros já me conhecem.

Para a escolha do curso, Pedro diz que foi por eliminação, e segundo ele:
“Administração, isso não deve ter graça nenhuma, informática, também. Eu não gosto de
computador”, aí falou “ah, sobrou esse aí!”. E o pai tem formação parecida em curso técnico
de elétrica, pelo CEFET. Pedro pensa em seguir alguma Engenharia na graduação.
De maneira geral, a influência na decisão pelo IFMG relaciona-se ao núcleo familiar
(pais, tios, avós, padrinhos), amigos próximos, professores e colegas das escolas de ensino
fundamental, uma rede de relações sociais diversas e, no entanto, fundamental na construção
do percurso escolar dos alunos. Vê-se um capital social caracterizado pela vinculação a um
grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns, mas
também são unidos por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 2015, p. 75).
A escolha pela instituição foi compartilhada, mesmo que o pensamento inicial tenha
partido apenas dos pais ou das filhas (no caso de Tatiana e Carolina), e ao longo do processo
tornou-se um desejo comum, não unilateral. Para alguns, trata-se de um movimento complexo.
A escolha pelo IFMG fazia parte de um rol de escolhas hierarquizadas (CEFET, COLTEC,
COLEGIO MILITAR...), mas que se direcionaram para lá, visto ser a única aprovação obtida
nos vestibulares para essas instituições. Todavia, o objetivo principal se efetiva, pois a busca
de um ensino médio de “qualidade” para os filhos e com a perspectiva de, no futuro, irem bem
no ENEM e seguirem no ensino superior agora tem um endereço, o IFMG.

4.6 Os desafios da escolha: vestibular e estudos extras

Para todas as famílias, a escolha pelo IFMG ou por qualquer outra escola técnica federal
não se resumia ao desejo de querer e conseguir. O processo seletivo apresentava-se como uma
barreira/desafio a ser superada. Para tanto, a disposição – tanto financeira, quanto de tempo –
em estudos extras, que reforçassem o aprendizado dos conteúdos necessários para o êxito na
prova, foram estratégias usadas por quase todos. As maneiras de conhecer sobre o processo
seletivo assemelham-se, tais como a leitura do edital, estudar provas antigas, montar grupos de
estudos, frequentar preparatórios, olhar a concorrência e consultar constantemente o portal da
instituição.
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Dos sete alunos, quatro fizeram cursinho preparatório e/ou aulas extras de matemática
(Tatiana, Ágata, Beatriz e Pedro), duas alunas estudaram sozinhas em casa (Carolina e Pandora)
e um aluno (Leonardo) participou de um programa diferenciado de formação e estudo.
Tatiana achava que não conseguiria passar no IF, por causa da disciplina de Física, que
ela não tinha visto na sua escola. Mas como participou de um cursinho no próprio IFMG, o Prótécnico64, a aprovação lhe pareceu possível. O cursinho era gratuito e o deslocamento na
temporada de estudos foi por meio de carona com colegas da escola ou de ônibus. Nessa fase,
a aluna contou com o incentivo dos pais e professores da escola.
Como a aluna fez parte do primeiro processo seletivo para turmas do curso integrado,
ela não tinha informações sobre provas anteriores e sobre a concorrência do Campus Ribeirão
das Neves, dados que poderiam auxiliá-la.
Eu fiquei sabendo que ia ser o mais concorrido [o curso Técnico em
Administração] depois que eu fiz a inscrição para o curso. Ai não tinha como
trocar, só que eu estava estudando. Só que para mim, [eu] não ia passar, tipo
assim, talvez eu não passaria em Física. Porque por mais que eu tenha visto lá
no pró-técnico, vi muito rápido e tinha gente na minha sala que já sabia de
física, já estudava física na escola. Eu estudava só química e mesmo assim não
entendia detalhadamente, porque a professora que dava química não era
professora formada em química, era professora de biologia, por isso eu achei
que não ia passar. Mas aí no vestibular fui boa em física (Tatiana).

Sobre o dia da prova, a mãe de Tatiana disse ter ficado “revoltada” ao ver tantas pessoas
que estudaram a vida inteira em escola particular tentando entrar no IFMG; entretanto, depois
entendeu como funcionava o sistema de cotas. A filha, inclusive, disputou a seleção por uma
das modalidades de cotas.
A mãe de Ágata conseguiu viabilizar aulas particulares em casa para a filha e um grupo
de colegas da escola. Ela acreditava que, sem essa preparação extra, a filha não conseguiria a
vaga.
Corri atrás, consegui, Deus abençoou, eu estava tão assim ... um rapaz estava
começando o projeto dele de abrir uma escola profissionalizante aqui em
Esmeraldas e eu tropiquei, literalmente, linguajar bem mineiro mesmo, no
folder dele aqui no portão. Aí falei: meu Deus eu não acredito! Liguei para ele
na hora e ele falou: não é o nosso foco, mas se você tiver cinco alunos, eu
formo uma turma para você com base no edital e dou um desconto ainda, falei
assim: não, é agora! Corremos atrás, conseguimos, ele veio aqui, a gente
conversou, me mostrou toda a documentação, vi que era uma pessoa idônea.
Ele montou o edital e eles fizeram dois meses, uma vez por semana, foi o que
eles tiveram, três horas no sábado para esse reforço, para correr atrás do que
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Cursinho preparatório para o processo seletivo oferecido no segundo semestre de 2016 por professores do IFMG.
O cursinho foi viabilizado devido à reduzida carga horária dos docentes na época, considerando que os cursos
integrados iniciariam em 2017. Foi uma forma de incentivar e dar uma preparação para os alunos do município.
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eles não estavam conseguindo ver na escola, e os professores da escola
também ajudaram muito (Mãe de Ágata).

Os esforços da mãe de Ágata não pararam por aí:
[...] levei ela lá, fomos conhecer o Campus. Liguei várias vezes, pesquisei na
internet. Eu vivo tudo muito com ela, então assim, apesar de saber que a
instituição é uma instituição muito boa, renomada, eu queria algo a mais e eu
queira saber se lá ia me dar esse algo a mais. E ela estava também muito
empolgada, e aí fomos conhecer o Campus e mais maravilhadas ficamos.

A estratégia empregada pela família com as aulas particulares de matemática para que
Ágata tivesse maiores chances no vestibular foi fundamental, na visão da mãe. Entretanto,
chama também a atenção nesse caso a disposição da mãe em mobilizar diferentes sujeitos no
sentido de atingir o objetivo defendido pela filha e colegas. Mostra-se, ainda, ser um sujeito
solidário para com os outros na mesma situação social de busca e luta pela escola de
“qualidade”. E essa família não tinha uma carta na manga.
Como já mencionado, Tatiana e Ágata fizeram apenas o vestibular do IFMG, pois as
famílias achavam inviável – somando passagens e distância – o deslocamento para que elas
estudassem em Belo Horizonte.
A mãe de Beatriz utilizou a mesma estratégia de aulas particulares de matemática, além
do cursinho preparatório.
Eu queria tentar, porque igual minha mãe falou, ter um ensino médio de
qualidade, aí eu falei assim: vou tentar! Porque como anteriormente eu tinha
tentado CEFET e COLTEC, na hora que eu tentei o IF eu falei: nossa, vai ser
a mesma coisa, corrigir gabarito e você fica tensa, você acha que não passou.
Aí eu vi meu nome (Beatriz).

Sobre a preparação para o vestibular, Beatriz informou que procurou ver os vestibulares
dos anos anteriores (as provas). Mas não olhou a relação candidato vaga, que estabelece a
concorrência. Segundo a irmã, “ela não gosta de olhar para não ficar tensa”.
Pode-se observar nas práticas empregadas pela família de Beatriz – que também agiu da
mesma forma, anteriormente, com a filha mais velha – o uso de cursinho para preparação e
reforço na aprendizagem. Os cursinhos preparatórios65 para os vestibulares, antigamente, e para
o ENEM nos dias atuais, ampliaram o atendimento aos candidatos egressos do ensino
fundamental e que pretendem ingressar nas escolas técnicas federais. Essa prática será
observada também na família de Pedro. Uma forma clara de reforçar a aprendizagem e
aumentar as chances de aprovação.
65

Trata-se de cursinhos preparatórios “oficiais”, empresas que ofertam tal serviço. Não incluindo aqui o cursinho
relatado por Tatiana, gratuito e ofertado no próprio IFMG apenas para moradores de Ribeirão das Neves.
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Carolina relatou ter tido muita tranquilidade para o processo seletivo: “encarei como um
desafio. Eu fui pesquisando muito sobre provas, eu estudei bastante. Eu estudei em casa, não
fiz cursinho nem nada não, eu estudei muito em casa, mas não vi o vestibular como uma coisa
ruim”. Carolina fez vestibular para todas as opções de escolas técnicas em Belo Horizonte,
CEFET e COLTEC, além de ter feito também prova para o Colégio Militar. Mas só alcançou
aprovação para o IFMG.
Pandora também participou do processo seletivo para todas as opções de escolas
técnicas, incluindo o Colégio Militar, que não é técnico. O IFMG surgiu como uma opção “caso
tudo desse errado”. As provas foram um susto atrás do outro, como contou a mãe, mas a aluna
persistiu estudando sozinha até a última prova que, no ano de 2018, foi a do IFMG.
Foi horrível a prova [matemática] foi a primeira [Colégio Militar], então assim
foi horrível. A prova de português [do Colégio Militar] era no mesmo dia da
prova do COLTEC. Então, ela teria que fazer uma prova de manhã e uma à
tarde. Como a gente viu que a nota dela não tinha sido boa eu falei: vamos
deixar pra lá, vai forçar à toa. E o Colégio Militar era primeiro, então tipo
assim vai lá se desgasta, uma prova que você já perdeu, para depois fazer o
COLTEC, cansada [...] aí fez o COLTEC não deu nem espera, nem nada. O
CEFET ela ficou excedente, mas não foi chamada [...] E aí ela fez o IF, só que
tipo assim, tudo muito paralelo, não é, a data de provas, a data de chamada
[...] é um atrás do outro e fica esse negócio do excedente, de sair o resultado
aqui, fica tudo muito assim, pau a pau, ali. E aí no IF, ela já passou de primeira,
não foi excedente, nem nada não (Mãe de Pandora).

A aluna disse que a cada prova que fazia, mesmo não se saindo bem, intensificava os
estudos para a próxima. Com isso foi tomando confiança e na última prova, que foi o IFMG,
deu tudo certo e conseguiu a aprovação. O ato de prestar esses vestibulares é também um ato
preparatório para o aluno, comporta aprendizagens formais e comporta aprendizagens ligadas
ao autocontrole emocional, fundamental para se lidar com a urgência do tempo das questões,
controle necessário para “se dar bem”, se “sair bem”, ser aprovado. Essa experiência não se
resume só ao ato de saber o conteúdo, mas também de saber lidar com as situações complexas
que cercam essa circunstância.
A preparação de Leonardo para o processo seletivo foi realizada no decorrer do ensino
fundamental, pois era certo que no 9º ano ele iria participar de processo seletivo para alguma
escola particular de Belo Horizonte – via Programa Bom Aluno – ou escolas federais, como era
a intenção da família. A dupla jornada, Colégio Tiradentes e Programa, deram ao aluno
bagagem de formação para as seleções que pudessem surgir. Além de ter sido um aluno
destaque no Colégio Tiradentes, contou com o auxílio das professoras do Programa, que
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estudaram com ele as provas dos vestibulares anteriores. Em complementação aos estudos,
fizeram as pesquisas necessárias sobre a instituição, segundo Leonardo:
Nós pesquisamos no site, no edital. A gente olhou a quantidade de vaga por
curso e as cotas separadas, quantas tinham de ampla concorrência, para ter
uma noção melhor. E aumentou bastante a concorrência, antigamente
[referindo-se a 2016] era menos concorrido e agora ficou muito mais
concorrido, mais que 100% no ano passado [2018].

No caso de Pedro fazer o cursinho preparatório foi importante para conhecer sobre as
escolas técnicas, que até o momento era uma insistência da família e não sua vontade própria.
No cursinho, acabou motivando-se e passou a pesquisar sobre os cursos e inclusive orientou os
colegas da escola sobre o melhor curso, no caso o de eletroeletrônica, que nos últimos
vestibulares teve uma concorrência menor.
Os esforços familiares mostram-se variados, com maior ou menor envolvimento
econômico conforme as condições, e com muita dedicação dos filhos que, pelo relato das
famílias, sempre foram dedicados aos estudos nas escolas de ensino fundamental (nenhum deles
havia repetido de ano). A trajetória de todos indica a possibilidade de uma escolarização mais
longeva. Manifestam, já, o desejo de entrarem na universidade para a formação superior.

4.7 Outras opções para o ensino médio, mais uma escolha

Mesmo com todo o preparo e organização das famílias para que os filhos conseguissem
a tão almejada vaga no IFMG – ou em outras escolas técnicas – não havia certeza de aprovação.
Desta forma, era necessário, ao final do 9º ano, fazer a escolha da escola de ensino médio por
meio do cadastro escolar da rede estadual. O procedimento da rede é o mesmo para todas as
escolas: as famílias preenchem uma ficha com três opções de escola conforme o interesse, e o
encaminhamento sai de acordo com a localização residencial.
A essa altura da vida escolar dos filhos, as famílias já possuíam conhecimento sobre as
opções de escolas, consideradas por elas de “qualidade”, na região onde residem. Em Ribeirão
das Neves, a maior referência para a etapa do ensino médio é a Cidade dos Meninos 66, e essa
seria a escolha das famílias de Tatiana e Ágata. Mesmo Ágata sendo moradora de Esmeraldas,
para a família seria a melhor opção, evitando que a filha estudasse no período noturno, pois é o
único turno em que o ensino médio é ofertado em uma escola de “boa” referência da cidade.

66

A Cidade dos Meninos São Vicente de Paula aparece com frequência no relato das famílias, como opção de “boa
escola” em Ribeirão das Neves e região. É uma opção de estabelecimento muito requisitada pelas famílias.
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Para as famílias de Belo Horizonte e residentes na regional Venda Nova, as escolas de
ensino médio de referência eram principalmente a E. E Santos Dumont, E. E. Ari da Franca, E.
E. Juscelino Kubitschek e E. E. Getúlio Vargas. Esse foi o grupo de escolas citadas pelas
famílias de Beatriz, Carolina e Pandora. No caso de Beatriz, ela permaneceria na E. E. Santos
Dumont, pois já estava terminando o 1º ano, mas a mãe comentou que queria que a filha tivesse
conseguido, na época, a vaga no Ari da Franca.
Carolina foi mais criteriosa nas suas opções de escolas estaduais, visto querer estudar
no turno da manhã. Ela relatou que:
As escolas mais famosas aqui da região [Venda Nova], de ensino médio, são
Santos Dummont e Juscelino Kubitschek, só que aí eu estava em um dilema.
Eu queria estudar de manhã, esse era meu critério máximo, mais alto, eu queria
estudar de manhã, só que o Santos Dummont não tem essa possibilidade. O
Juscelino Kubitschek também não teria. Só que antes de saber o resultado da
prova a gente teria que escolher três escolas de preferência, aí eu fui e coloquei
as escolas que teriam ensino de manhã e em última opção eu coloquei
Juscelino Kubitschek, minha primeira foi Getúlio Vargas, no Serra Verde, a
segunda eu não me lembro e a terceira opção era Juscelino Kubitschek. E aí
eles acabaram me mandando para o Getúlio Vargas.

A mãe de Carolina mostrou o descontentamento que teria caso a filha tivesse que estudar
em uma escola estadual, por considerar que o ensino nas estaduais não dá condição para o aluno
disputar uma vaga na Universidade Federal.
A mãe de Pandora manteria a filha estudando em Belo Horizonte – como sempre fez –
já que, pelo fluxo entre escolas, a filha estaria encaminhada para a E. E. Juscelino Kubitschek.
No entanto, comentou que chegou a se arrepender de não a ter inscrito na seleção da Cidade
dos Meninos, mas com tantos processos seletivos não conseguiu se organizar para mais um. E
dizia para a filha:
[...] se nada der certo... eu quero que você se esforce. Eu não quero que você
faça meia boca, quero que você se esforce, mas se não der certo, aí a gente vai
tentar conseguir alguma coisa de aprendiz67 e tal.

A mãe externou a preocupação de manter a filha ocupada, com uma rotina mais
apertada: “essa fase é muito complicada de se ficar sem fazer nada”.
Destaque para a família de Leonardo, na qual o problema não era a falta de uma boa
opção para o ensino médio, mas qual opção teria mais aderência aos valores escolares
determinados por eles. Caso não conseguissem a aprovação nas escolas federais, teriam que

67

A mãe de Pandora refere-se ao Programa Menor Aprendiz ou programas similares, que ofertam formação
profissional a adolescentes carentes, como se fosse um primeiro emprego. Os adolescentes estudam à noite e
trabalham no programa durante o dia.
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aceitar o encaminhamento do Programa Bom Aluno, no entanto escolheriam quais seriam as
escolas particulares possíveis, dentro do tipo de formação pretendida.
Aí, entraria o dilema da outra conversa, porque eu ainda estava focada na
escola pública, mas o Programa [Bom Aluno] ia insistir para que ele fosse para
escola particular. Então, nós já tínhamos conversado, vamos excluir essa, essa
e essa [referindo-se às opções de escolas particulares em Belo Horizonte],
porque tem aquele processo, muito formadora, de o menino ter uma nota lá no
ENEM, mas não tem outras coisas, que a gente acredita que são fundamentais
para formação. Então, a gente conversava, se não passar lá [no IFMG ou
COLTEC], vai fazer prova dessa, dessa e dessa outra não. E então já
estávamos temendo essa conversa, porque seria uma conversa que nós
teríamos que ter com o Programa. Porque o programa faz parte da vida
acadêmica dele e vai até o final da faculdade (Mãe de Leonardo).

Para a família de Leonardo, os critérios de escolha da escola particular passavam por
escolas mais voltadas para a área das exatas, por adequar-se ao perfil dele, e/ou escola que
incentivava as práticas esportivas, além, é claro, de uma opção perto de casa, mas sempre com
referência na formação pretendida. Percebe-se que a tranquilidade do encaminhamento dado às
escolhas escolares origina-se do capital cultural adquirido pela família. Como convertidos,
possuem domínio do sistema escolar e fazem uso consciente desse conhecimento.
Nogueira (1997, p. 124) confirma essa postura como:
[...] componente importante desse capital cultural familiar, figura todo um
patrimônio de informações sobre o mundo escolar (seus modos de
funcionamento, seus valores, suas hierarquias), o qual supõe um tipo de
competência específico que só um certo nível de situação de instrução pode
favorecer. Ora, é desse capital de informações que dependem as estratégias
escolares ou, em outros termos, a (boa) aplicação dos investimentos escolares
(escolha do estabelecimento, do ramo de estudo, dos cursos etc.).

Na família de Pedro, caso ele não fosse aprovado, a opção seria matriculá-lo na Cidade
dos Meninos, porém voltar os esforços mais uma vez para o cursinho preparatório e novamente
estudar para os vestibulares das escolas técnicas. Conseguindo a aprovação, repetiria o 1º ano
que a família entende como um ganho ao final de tudo. Não houve sinalização de permanência
na rede privada.
A preocupação das famílias na busca por escolas de “melhor qualidade”, ou pelo menos
com certa referência na região onde residem, segue até a última etapa da educação básica. No
caso dos participantes da pesquisa, a aprovação no IFMG concretiza o desejo inicial por uma
escola “diferenciada”. Mas, para alguns os desafios ainda não estão vencidos; a permanência –
por questões financeiras e de disponibilidade de transporte – e até mesmo a aprovação no curso
escolhido passam a ser fatores de preocupação.
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4.8 Percurso inicial, experiência e permanência no IFMG

Sobre o percurso inicial e a experiência até o momento no IFMG, o relato dos alunos
foi bem semelhante. Alguma dificuldade de adaptação devido ao horário integral, quantidade
de matérias e a imposição de uma nova rotina de estudos. Mas muitos pontos positivos foram
ressaltados como: a autonomia trabalhada na escola, o amadurecimento perante as novas
responsabilidades, as práticas esportivas e, principalmente, a qualidade do ensino.
No relato sobre o percurso inicial Tatiana revelou seu desconhecimento sobre o
funcionamento de um curso técnico integrado ao ensino médio, de como seriam organizadas as
disciplinas e sobre a jornada integral de aulas. Depois de iniciada as aulas é que a aluna
comunicou à família que as aulas aconteceriam o dia inteiro. E sobre a adaptação à nova rotina,
a mãe disse:
No primeiro ano foi pior. Ela chorava muito, ela achava que não ia dar conta,
ela ficou de recuperação. Achava que não ia ser capaz, mas aí tudo foi
mudando, ela correu atrás, principalmente na física. E teve um probleminha lá
também com o professor de educação física, mas que ela já está sabendo
resolver e não precisou de eu ir lá, como eu tinha que ir antes, direto, direto...
eu falei chega... Vou deixar ela resolver os assuntos dela sozinha (Mãe de
Tatiana).

Ágata precisou adaptar-se à nova rotina do horário integral e, principalmente, mudar sua
maneira de estudar para acompanhar as aulas e atividades do curso de Informática.
Mudou bastante, principalmente por causa da carga horária, e assim, ainda
estou aprendendo a lidar, porque, por exemplo, eu nunca tinha estudado para
prova. Aí eu fui achando que era a mesma coisa, já na primeira não deu muito
certo. Aí estou reaprendendo, tento me dar melhor com isso, mas eu estou
melhorando (Ágata).

A mãe de Ágata, após participar da reunião no 1º dia de aula, contou o tanto que se
impressionou com tudo o que viu no IFMG, e até pensou que lá não fosse lugar para a filha: “o
que eu estou fazendo aqui?”, “Isso não é para o meu bico” e, por fim, a constatação mais
emocionada: “existe isso pra gente também?”.
A família teve que se adaptar à nova rotina com a falta de tempo da filha, quantidade de
atividades e a diferença dos processos na escola - tudo é tratado pelo sistema acadêmico. Esta
última questão foi a mais complicada para a mãe.
Eu não sei se é porque eu vivo muito intensamente essa questão escolar delas,
então assim, você se depara com aquele mundo lá e você fica... existe isso para
gente também? E foram muitas dificuldades também no início, tudo muito
digital [...] eu não gosto muito. Não sei se é porque eu gosto de trabalhar com
as mãos, artesanato, eu sou meio avessa à questão digital, então apanhei muito.
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E ainda apanho, tudo por e-mail. Eu achei muita pancada assim, no início, eu
fiquei desesperada. Eu falei: não vou conseguir dar suporte para ela. E olha
que a gente tem pais de colegas que tentaram lá também, ou outros que estão
lá também, que têm menos instrução que eu ainda. Eu falei: poxa, como vai
ser uma coisa dessa? Isso aí foi bem chocante (Mãe de Ágata).

No caso de Beatriz, todo o cansaço da rotina integral e da responsabilidade com todas
as disciplinas são minimizados pela motivação. A irmã mais velha comentou que fica
impressionada com a alegria com que ela acorda, às 4:40 da manhã, para ir à escola e retorna
no final do dia com a mesma animação.
Ah, eu estou gostando de tudo... Ah, é muito legal, tipo assim, não parece que
eu fiz o primeiro ano, é tudo diferente. Eu aprendo matérias muito diferentes,
parece que meu rendimento lá aumenta, porque como eu fico o dia inteiro lá,
eu faço muita coisa durante o dia. Você nem vê o dia passar. E eu gosto muito
das matérias técnicas, apesar de eu achar o meu curso um pouquinho, só na
teoria [...] Eu queria Eletroeletrônica, só que aí eu falei: vou tentar
Administração, porque eu achei que não ia passar em Eletro, aí eu tentei
Administração, mas eu gosto das minhas matérias técnicas, são legais, acho
muito bom (Beatriz).

A preparação de Carolina foi além das provas do vestibular. Ela sabia sobre a opção
realizada e não teve dificuldades de adaptação ao horário integral e à quantidade de disciplinas
por ano.
Está sendo uma mistura de coisas boas e ruins. A parte ruim é que eu tive que
abdicar quase que totalmente do resto da minha vida, minha vida social. Mas
eu já sabia disso, então não é uma coisa que eu tenho que reclamar. Por um
lado, é até difícil, porque na fase da adolescência, aí chega final de semana a
gente tem que ficar em casa. Além das dez horas de estudo lá, pelo menos
umas duas horas a mais por dia, tenho que dedicar à escola. Só que por outro
lado o ensino é inigualável e a maturidade que a gente ganha também de ter
que levantar cedo, ter que se virar. Porque lá é cada um por si, mesmo que
haja colaboração entre os alunos, mas um não consegue ajudar o outro, se
ajuda alguém você se atrapalha. Então é quase que cada um por si. A
maturidade que a gente ganha é imensa, a gente aprende a organizar melhor
os horários, enfim... (Carolina).

A mãe de Carolina gostou do ritmo de estudo que o IFMG exerce na filha. Relata que a
dedicação dela sempre foi alta, mas agora vê uma grande diferença entre as escolas do
fundamental e o IF, algo que percebe como ponto positivo nessa fase da adolescência.
A aluna Pandora relata sua experiência no IF Neves até o momento, como ela disse,
“com prós e contras”. Elogiou o ensino e o trabalho da maioria dos professores que, na visão
dela, ensinam muito bem e são comprometidos com os alunos. Mas a rotina do tempo integral,
no início, foi bem difícil, mas destaca as práticas esportivas das aulas de educação física.
[...] é cansativo no início, para mim pelo menos foi muito pesado o horário.
Porque é o dia inteiro, eu não era acostumada com isso, era acostumada com
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meio período. Então, foi uma coisa que realmente tipo assim, eu chegava em
casa apagava, eu dormia no sofá, dormia em cima do computador, dormia de
uniforme de tão cansada. Então assim, no quesito horário, no início é muito
ruim, mas agora eu já acostumei [...] os esportes é uma coisa que eu gosto
bastante e o IF tem muita oportunidade, de todos os esportes possíveis que eu
não conhecia. Eu entrei e acabei conhecendo, de esporte que já tinha feito uma
ou duas vezes na minha vida, eu cheguei lá e comecei fazer mais vezes
(Pandora).

Ela se mostrou arrependida pela escolha do curso, não se identificou com
eletroeletrônica, principalmente porque já sabe que sua área de afinidade é a de humanas. Vem
esforçando-se para acompanhar o curso e diz que fica no IF por causa da qualidade do ensino.
O aluno Leonardo também fez referência à prática esportiva no Campus, mas o que mais
o impressionou foi a liberdade trabalhada no IF, já que ele veio de uma escola com viés militar;
gostou sobretudo do convívio entre professores e alunos e da autonomia exercida pelos alunos.
A dificuldade inicial de adaptação também foi comentada por Pedro, que não imaginava
que as 18 disciplinas do 1º ano seriam tão pesadas como foram, mas já se sente adaptado.
Fato é que o ritmo e a sobrecarga que um curso técnico integrado impõe aos alunos é
único, se comparado à fase anterior – ensino fundamental – e ao ensino médio dito regular nas
escolas estaduais ou pequenas escolas privadas. Fica bem explícito o esforço empregado pelos
alunos para sua adaptação à nova rotina, pois eles precisam e querem dar conta da nova proposta
de formação. Desistir não é uma opção.
Muito se discute sobre a real integração dos currículos e o excesso de disciplinas e carga
horária ofertadas, em detrimento a atividades esportivas, culturais e sociais, essenciais para essa
fase da formação dos adolescentes. Mas a abordagem de tais questões foge ao proposto, ficando
apenas como um registro.
Outro ponto questionado às famílias foi sobre os custos financeiros necessários à
permanência dos filhos na instituição. O transporte casa/escola destaca-se para a maioria, como
sendo o de maior dispêndio financeiro. A opção de um transporte particular (escolar/van) é o
que melhor se apresenta no cenário onde as linhas de ônibus são precárias, passagens caras e
horários restritos. A alimentação, especificamente o almoço, a maioria leva de casa.
Metade dos alunos entrevistados recebe algum tipo de auxílio financeiro do IFMG, de
forma a ajudar nos custos mensais. O suporte financeiro da assistência estudantil torna-se
fundamental. A assistência ofertada pelo IFMG é bem robusta, no sentido de auxiliar um maior
número de estudantes que comprove carência, mesmo que com quantias menores, que variam
de R$ 150,00 a R$ 400,00. Também são ofertadas bolsas de iniciação científica e bolsa
monitoria/tutoria, distribuídas pelo mérito.
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Perguntada sobre o deslocamento para a escola, Tatiana disse ser de van, já que seria a
opção um pouco mais barata e confortável, pois de ônibus sairia uns R$ 20,00 a mais, além da
caminhada e do tempo maior. Sobre os custos financeiros para a permanência da filha no IFMG,
a mãe relatou ter dificuldades, considerando que tem outros dois filhos que também dependem
de van para irem à escola. Como a residência é distante do IFMG, fica mais barato a van do que
as passagens de transporte público.
Ela tem uma ajuda de custo do meu ex-marido, o pai dela. Porque no caso não
chega a ser uma pensão, é uma ajuda de custo. Há 18 anos ele dá R$ 170,00 e
acha que está bom. Mas é com esse valor que eu pago a van dela. O ano que
vem vai estar mais caro, aí vou ter que colocar o que falta. Mas com os três
aqui em casa, estou gastando R$ 500,00 [de escolar]. Às vezes me dá vontade
de mudar daqui só por causa de questão de escola (Mãe de Tatiana).

Tatiana recebe uma bolsa de monitoria que a ajuda a custear os gastos:
Eu tinha um auxílio desde o 1º ano [2017], mas só que esse ano [2019] como
entrou muita gente, aí eu fiquei excedente, bem excedente mesmo, aí não tinha
como. Aí apareceu uma bolsa, sem ser a do estudante de monitoria em sala de
aula, para uma matéria. Aí eu consegui essa bolsa pra trabalhar lá. E tem sido
bom, como eu não consegui o auxílio, esse dinheiro que eu estou conseguindo
com a bolsa está ajudando muito, no valor de R$ 200,00, um pouco mais que
o auxílio anterior (Tatiana).

A bolsa de monitoria recebida por Tatiana é uma bolsa atividade na qual a aluna realiza
algumas funções vinculadas aos setores de pesquisa e extensão do Campus.
Para a família de Ágata o transporte é um fator dificultador, não só pelo financeiro, mas
também pela indisponibilidade. A mãe chegou a pensar que por falta de transporte a filha não
conseguiria estudar no IFMG de Neves.
Foi outra batalha a van, porque aqui o transporte coletivo não chega até lá, os
horários são pouquíssimos para Neves. E também, não tinha van, aí foi outra
batalha. Aí eu pensei: poxa, já pensou ela conseguir tudo e chegar na..., foi
uma luta muito grande. Aí comecei a ligar para tudo que é transporte escolar
que imaginasse, corri atrás de todo mundo, encontrei uma pessoa, nos
horários. Ela ainda ia ter que sair mais cedo de casa, ela saía 5h45 e chegava
em casa quase 19h, e ainda era uma pessoa que não estava prestando um
serviço de qualidade. Aí bateu outro desespero, mas novamente Deus
abençoou que no dia que a gente foi lá para o primeiro dia de aula, eu fui levar
[...] e na saída um rapaz me entregou um folder, estava fazendo propaganda e
tal, mas ele não fazia o lado de cá, aí eu comecei a conversar com ele,
investigá-lo, ver se ele realmente era registrado na prefeitura e tal (Mãe de
Ágata).

No mês que ocorreu a entrevista a mãe estava aguardando a filha ser chamada na lista
de espera para a assistência estudantil, recurso financeiro que, segundo ela, iria ajudar muito no
transporte. Pouco tempo depois, o recurso foi aprovado e Ágata foi incluída na lista.
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O gasto mensal de Beatriz com o transporte é de R$ 280,00. Como recebe um auxílio
estudantil de R$ 200,00, a família completa o que falta. Seu deslocamento é feito de transporte
público. Beatriz assim descreve sua rotina de locomoção: “pego dois ônibus, eu pego o 109,
que passa aqui [Venda Nova em Belo Horizonte] 5h30, aí eu desço na Lagoinha [Ribeirão das
Neves] e pego o T300, aí eu paro ali na porta do João Correia [escola perto do IF Neves] e
subo”. Como descrito na seção 3, esse trajeto é motivo de preocupação para as famílias.
A mãe de Carolina externou a preocupação com o entorno da escola, como citado
anteriormente, e, por isso, a filha faz o trajeto de van. E sobre os gastos com a filha no IFMG,
disse:
Pesa bastante, pesa bastante, porque a renda do meu marido é uma renda
razoável, a minha também é razoável, mas para você tirar do escolar que é um
preço salgado. E não é só o escolar, não é só alimentação, você tem gastos,
porque vai ter que ler um livro disso. Você tem que incentivar, comprar um
computador de qualidade para fazer trabalho, aquela coisa. É puxado, para
manter ela lá é bem... Eu acredito que para uma família, que tenha uma renda
menor que a nossa é puxado manter uma adolescente lá.

Quanto ao deslocamento e gastos com a permanência no IF, Pandora vai de escolar e,
por receber auxílio estudantil, consegue pagar o valor integral do transporte. Na alimentação
leva o almoço de casa todos os dias.
A organização familiar de Leonardo permite que a mãe o deixe no IF no seu percurso
de ida ao trabalho, deixando na escola também o irmão mais novo; a volta ao final do dia é feita
de ônibus, além de um trajeto de 30 minutos a pé.
Pedro vai para o IF com a mãe, que trabalha em casa, e por isso organiza-se para levar
e buscar os filhos na escola todos os dias; com raras exceções eles vão de ônibus. Quanto aos
gastos financeiros para a permanência no IFMG, com a saída da escola particular houve uma
considerável economia para a família, já que não precisam mais pagar mensalidade e comprar
livros.
Os depoimentos apresentados mostram o esforço contínuo dos alunos e famílias para a
permanência na escola. A adaptação inicial afetou a todos, pois dispor-se a um curso integral
não é o comum entre os adolescentes e jovens do ensino médio. A questão econômica, que
interfere principalmente no transporte, é uma preocupação para algumas famílias com
orçamento mais apertado, que são as que recebem auxílio financeiro da instituição, por meio de
bolsas de assistência estudantil.
Outro ponto que relaciona o tempo integral da escola e a questão financeira é o fato de
os pais estimularem os estudos dos filhos, em vez do trabalho para ajudar em casa, como
acontece com a maioria dos adolescentes/jovens nessa idade. Talvez essa nem seja uma questão
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para essas famílias entrevistadas. Mas para outras, pertencentes às camadas populares com
renda mais baixa, manter um filho em uma escola de tempo integral pode ser uma disposição
fundamental para um futuro de continuidade dos estudos.

4.9 A escolha concretizou-se; e agora?

Depois de todos esses relatos, com os filhos matriculados, estudando e passados alguns
meses para os alunos do 1º ano e um ou dois anos para os alunos do 2º e 3º anos, procurou-se
saber das famílias e alunos se as expectativas foram atendidas e se a escolha pelo IF foi acertada.
Todas mostraram-se satisfeitas com a escolha diante do caminho percorrido até o momento. De
acordo com Bourdieu (2015, p. 52): as mesmas condições objetivas que definem as atitudes dos
pais e dominam as escolhas importantes da carreira escolar regem também a atitude das crianças
[adolescentes] diante dessas mesmas escolhas e, consequentemente, toda sua atitude com
relação à escola.
Surgiram algumas queixas quanto ao trabalho de alguns docentes que, na visão dos
alunos, não diferenciam o trabalho no ensino médio e da graduação, gerando conflitos. Foi
citada também a falta de amadurecimento de alguns alunos para com a proposta de um ensino
médio técnico, o que ocasiona divergências entre os alunos mais e os menos comprometidos.
O terceiro ponto de destaque, abordado por algumas famílias, referiu-se à polarização política
que a sociedade vive atualmente, e que também se apresenta dentro da escola. Para uns, uma
visão impositiva da escola, apresentada pelos docentes, e para outros, oportunidade de reflexão
e crescimento.
Das sete famílias, quatro têm filhos mais novos e pretendem “trilhar” o mesmo caminho
para eles. Para a mãe de Tatiana a escolha foi tão “acertada” que ela pretende que os filhos mais
novos também entrem para o IFMG. Como contou Tatiana, seus irmãos também querem estudar
no IF de Neves. A irmã do meio não foi aprovada no primeiro vestibular, mas vai tentar
novamente, e o irmão mais novo já escolheu o curso que quer fazer. A irmã de Ágata perguntou
se a pesquisadora voltaria para conversar com a mãe, quando ela estivesse no IFMG.
Observa-se nessas famílias e em outras um processo de internalização dos valores
propagados do e sobre o IF, que funcionam como uma espécie de produção da boa vontade
escolar, despertando o desejo enquanto vontade, mas com bases sociais, naqueles que ainda não
chegaram lá, mas que têm o seu horizonte de possibilidades ampliado pela participação dos
irmãos e podem, também, chegar naquele lugar.
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Outro relato interessante é o da mãe de Tatiana, que destaca as oportunidades que uma
escola como o IF oferece aos jovens de Neves:
Eu fiquei muito feliz de ter vindo essa escola, esse instituto, para cá. Porque
deu esperança para os meninos fazer alguma coisa da vida, não é? Porque
questão... assim... de passeio mesmo eles não têm. A passagem para sair aqui
de Neves é cara. E você ter acesso a cultura, a museu, sabe, esse tipo de
coisas que vai agregar valores na vida dos alunos, das crianças de Neves, a
gente não tem acesso a essas coisas. E aí o IFMG trouxe essa esperança, na
vida dos nossos filhos para poder crescer, ter valores e [crescer]
intelectualmente também. Tudo melhorou na vida da minha filha.

Há registro anterior do relato da mãe de Ágata sobre o impacto da entrada da filha no
IF de Neves, na página 103. Ela completou seu relato dizendo que a família, incluindo os tios
que a incentivaram durante todo o processo, estavam empolgados e felizes com a aprovação
dela no IFMG. A mãe fez outra fala contundente e emocionada sobre a oportunidade que a
filha conquistou:
Olha, deu muito medo, mas me deu uma satisfação assim, que posso ser até
um pouco ingênua, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica almejando. Eu
sou muito pé no chão, eu sonhei isso, plantei essa sementinha na cabeça
dela. Mas sabendo que era uma possibilidade, mas talvez se eu conhecesse,
se soubesse de todo o processo, eu nem tinha plantado, com medo de não
conseguir. Mas assim, foi muito surreal, eu olhava e não acreditava, que a
gente tinha conseguido algo desse tipo, foi muito mais do que eu sonhava em
conseguir dar a ela. Devido as realidades, para você ver, até a questão do
deslocamento, porque até então o melhor que eu tinha conhecimento [...] era
a Cidade dos Meninos. Então eu achava uma coisa naquele nível, sabia que o
lugar era diferente. Lá é diferente de tudo que a gente possa imaginar.
Porque, a começar pelos profissionais, pela estrutura toda, essa questão de
ser tudo digitalizado, tudo informatizado, é uma coisa muito distante da
realidade das nossas escolas públicas. Eu acredito que, não sei se é só na
nossa região, mas eu acredito que não, porque é muito além, sabe. Eu me
senti muito abençoada, agraciada mesmo de ter essa oportunidade para ela,
mas não deixando de ter esse pingo de indignação. Porque eu queria que
fosse para todo mundo (Mãe de Ágata).

Beatriz, que estava terminando o 1º ano e repetiu o ano pela oportunidade do ensino
técnico integrado ao ensino médio, acredita que fez a escolha certa. E sua fala se assemelha à
de outras famílias quanto à expectativa de ter um caminho mais estruturado para o ENEM,
para o futuro ensino superior.
Ah, eu acreditava que era o melhor, uma escolha melhor, porque, tipo assim, o
ensino que eu estava tendo na outra escola era bom, só que eu falei assim, se
eu for tentar ter alguma outra coisa, eu vou ter que fazer um outro curso por
fora, se eu quiser aumentar, ter uma qualificação maior. Eu não podia
depender só da escola [estadual] para estudar, para tentar passar no ENEM. Lá
no IF, depois que eu fiquei sabendo que era uma escola técnica e eu acho que
como é uma escola técnica é mais puxado. Então, agora que eu já estou lá, os
professores falam muito, eles dão uma base muito boa para o aluno.
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Então eu acho que se eu fosse tentar o ENEM no terceiro ano, eu acho que eu
me sairia muito melhor do que se eu estivesse só dependendo do Santos
Dummont. Então eu pensei que seria uma escolha melhor para mim, e apesar
de eu estar repetindo o primeiro ano, não parece, eu sabia que ia ser totalmente
diferente...lá é muito bom, não tenho nada para reclamar de lá não, eu gosto
de lá (Beatriz).

A expectativa da mãe é de que ela tenha “mais base” do que a filha mais velha, que fez
três vestibulares até ser aprovada para seguir os estudos no curso superior. Perguntada se estava
gostando do IF, a mãe de Beatriz respondeu:
Estou gostando muito de lá, ela não tem tempo para nada, só estuda. Sábado
e domingo só estudando. Sábado eu falo: vamos no shopping um pouquinho,
para você distrair? ah, mãe, eu tenho que entregar um trabalho, então ela não
tem tempo [...] ela é muito estudiosa. Não tenho trabalho com ela em nada,
nem com a mais velha eu tive, e com ela também eu não tenho.

A mãe de Pandora tem muita preocupação com a filha quando a vê reclamando demais,
mas ao questioná-la se quer sair do IFMG a filha responde que não.
Na minha opinião, até hoje eu acredito que é uma boa escolha, embora eu a
veja sofrendo em alguns momentos. Porque eu vejo realmente isso, sabe, [...]
tanto psicologicamente, que tem situações lá, que são uma carga emocional
para ela. Mas eu vejo satisfação em ver coisas acontecendo, que aqui fora ela
não tem. Igual teve uma oportunidade de fazer um curso de alemão, ela não
fez, porque não teve tempo para fazer, mas é uma oportunidade que talvez
mais pra frente ela consiga. Um inglês, um espanhol, teatro, Libras entendeu,
ela consegue ver isso lá. E eu fico muito feliz com isso, sabe. Então assim, eu
tenho tentado mediar. Ela perdeu muita média no primeiro trimestre e ela
sempre foi de notão. E ela sofreu muito, tirou zero de chorar. É difícil lidar.
(Mãe de Pandora).

As questões que afligem Pandora são pertinentes e têm causado certo sofrimento à
aluna.
A minha sala tem pessoas com opiniões e tem pessoas que assim, ela fala A,
você falou B, ela vai discutir até você falar A. Têm pessoas que não aceitam
a sexualidade de outras pessoas, a gente já teve problemas de racismo,
homofobia, machismo, já teve tudo de ruim na minha sala. E eu sou uma
pessoa muito sensível, então me incomoda muito. É muito difícil de lidar e
ficar tendo uma convivência com pessoas que são muito difíceis de conviver
com elas o dia inteiro. É muito ruim mesmo.

A mãe de Carolina disse que não tinha certeza da escolha até o dia da primeira reunião
na escola. A localização do IF a deixou muito insegura, se tinha sido uma boa escolha matricular
a filha em Neves.
Eu não tinha certeza nenhuma, eu não tinha conhecimento do IFMG, ela que
me passou. Aí no primeiro dia de reunião de pais que eu fui, eu fiquei um
pouco assustada pelo lugar. Muito longe, muito deserto, presídio para todo
lado, aquilo me deixou assim... às vezes é um pouco de preconceito também,
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da parte da gente, sabe? O trem lá no meio do mato, aquela coisa me deixou
assim, meio assustada, sinceramente, fiquei. Eu falei “jamais deixaria minha
filha vir de ônibus para um lugar desse”. Então é escolar mesmo e não tem
outra condição, e se a gente não tiver como pagar o escolar como é que ela
vai? A primeira impressão da escola em si, lá dentro, foi boa, mas assim,
quando eu cheguei, meu marido no carro, desce o morro, sobe o morro e nunca
chegava, aquilo ali me assustou, me deixou bem assustada. E eu falo com ela:
não vem embora sozinha por motivo nenhum, eu morro de medo, tenho pavor!

Já a filha disse que essa preocupação da mãe não a assustou, mas que ficou um pouco
decepcionada com a infraestrutura, fazendo uma comparação com as outras escolas técnicas e
com o Colégio Militar, que ela teria visitado na época dos vestibulares. No entanto, mostrou
entendimento sobre o fato de o IF Neves ser muito recente e a dificuldade e lentidão dos
processos de licitação para obras e compras.
As reclamações de lá são poucas mesmo, é mais, eu acho que o cansaço do
dia a dia faz aparecer alguns conflitos internos. Tem a questão de professores
também, a maioria dos problemas que a gente tem lá são com professores
visitantes ou substitutos. Os professores efetivos de lá, nada a reclamar. E mais
de insatisfação, é questão de infraestrutura mesmo. Mas como é uma coisa do
governo, eu sei que é demorado, tudo precisa de um processo licitatório aí [...]
eu acho que tem muita gente lá que não entendeu ainda que está em uma
federal, não atingiu um nível de maturidade que eu e alguns amigos meus já
estamos. Mas eu acho que muito vem do histórico familiar mesmo. Mas eu
acho que é isso mesmo, aluno, nem tanto o professor, é mais aluno. Eu acho
que se os alunos tivessem uma mentalidade diferente, os professores seriam
diferentes também, eu acho que é o aluno que faz o professor.

A família de Pedro, entre idas e vindas ao Campus antes do início das aulas, ficou
preocupada com a aparência de abandono no terreno da escola, o que causou neles má
impressão. Mas no primeiro dia de aula viram tudo limpo e arrumado.
Aí assim, eu estava pedindo a Deus para que eu tivesse feito uma boa escolha,
porque a escolha que eu vou fazer para a vida. Que eu vou ajudar ele a escolher
na vida dele, na vida dele, na vida dessa aqui [referindo-se aos outros dois
filhos]. Eles vão levar para o resto da vida, certo?! Porque se a gente não trilhar
um caminho legal para eles... Não estou desmerecendo profissão nenhuma,
mas eu quero o melhor, o melhor assim, não digo só de dinheiro, mas uma
tranquilidade, um trabalho digno. Todo trabalho é digno, mas um trabalho que
vá dar a eles um conforto e um conforto para a família deles. Eu quero que
eles sejam, pelo menos, iguais eu e o pai, entendeu? Que constituam uma
família com base, com alicerce, para isso, eles tinham que ser no mínimo igual
o pai (Mãe de Pedro).

Pedro mostrou-se muito motivado com as perspectivas futuras diante do curso que
escolheu. Inclusive se informou sobre a média salarial de um técnico na sua área e hoje vê
vantagens em cursar o médio técnico:
[...] Vamos supor que você vai para uma escola particular muito boa, aí você
vai sair de lá para fazer uma faculdade. Porque se você estuda em uma escola
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particular muito boa, você não vai trabalhar depois que sair do ensino médio.
E no IF, eu vou poder fazer a escolha, ou eu vou poder ir para uma faculdade
boa, vou ter condição de entrar, porque é um ensino bom, ou se eu não quiser,
e quiser fazer faculdade depois, eu posso.

A mãe de Leonardo, ao longo do percurso escolar do filho, optou por não o colocar em
uma das grandes e renomadas escolas particulares de Belo Horizonte, pois sempre esteve
determinada sobre qual escolha acreditava como ideal. E a opção pela escola pública como
princípio de uma formação cidadã é muito defendida por ela e, na prática, aplicada à formação
escolar dos filhos. Ela relatou que na primeira reunião no IF teve certeza da escolha acertada
que fizeram, que já no início identificou na escola, pela fala dos professores, os mesmos
princípios de formação da família.
Ao final dos relatos, percebe-se que as famílias entrevistadas até o momento acreditam
que obtiveram êxito nas estratégias utilizadas em prol da escolarização dos filhos. Entre
semelhanças e diferenças nas ações para o ingresso e permanência no IFMG Campus Ribeirão
das Neves todas partilham da satisfação pelo percurso no ensino médio que os filhos estão
tendo. Não há arrependimento ou perspectiva de desistência no meio do caminho. O que há é
um encorajamento de seguir a um nível mais elevado, o do ensino superior. A concretização do
ensino técnico integrado ao ensino médio, para essas famílias, não fecha um ciclo escolar, mas
o amplia para a busca de mais uma etapa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender como se deu o processo de escolha do IFMG Campus Ribeirão das Neves
por famílias que possuem filhos no ensino técnico integrado ao ensino médio na instituição foi
o elemento norteador que ensejou a realização desta pesquisa, visando investigar o trabalho
escolar empreendido pelos núcleos familiares para alcançar tal objetivo. A temática proposta
contribuiu para confirmar a hipótese inicial de que, sendo as escolas técnicas federais
referências em qualidade de ensino, além de outros diferenciais, fazem parte da estratégia de
determinadas famílias a escolha por esse tipo de estabelecimento escolar.
A expansão da educação técnica, representada pelos Institutos Federais, fez chegar a
diversos municípios do país a oportunidade do ensino técnico integrado ao ensino médio,
modalidade até então desejada por alguns e desconhecida pela maioria. A presença de um
Campus de uma escola técnica federal transforma a configuração inicial de um município,
mesmo aqueles próximos a grandes centros urbanos, a exemplo de Ribeirão das Neves. O
Campus do IFMG, construído no município, incentivou a movimentação de famílias locais e
de municípios circunvizinhos em busca de educação para seus filhos.
O objetivo central da pesquisa, o de compreender o processo de escolha das famílias,
dividiu-se em questões mais específicas que proporcionaram à pesquisadora o aprofundamento
do estudo da temática proposta. Primeiro, a análise do perfil dos alunos e das famílias
possibilitou uma aproximação e o conhecimento mais detalhado dos sujeitos pesquisados.
Segundo, ampliou-se a percepção sobre o trabalho escolar empreendido pelas famílias para a
definição do estabelecimento de ensino dos filhos. E, por fim, pode-se verificar que diferentes
famílias apresentam estratégias diferenciadas e definidoras para a escolha do estabelecimento
escolar dos filhos, no caso específico o IFMG Neves, considerando-se que cada família tem
anseios e disposições próprias de escolarização para os filhos.
O embasamento conceitual de BOURDIEU (2015), NOGUEIRA (1998a), PORTES
(1993, 2001) e demais teóricos da sociologia da educação deram sustentação ao
desenvolvimento da pesquisa. O percurso metodológico de natureza qualitativa e os recursos
metodológicos utilizados – mapeamento do campo, análise de questionário / formulário,
entrevistas e análise de conteúdo – permitiram identificar a ação do habitus das diferentes
famílias na escolha do estabelecimento escolar dos filhos, bem como as disposições
evidenciadas pelo esforço psicológico, social e econômico para o ingresso e a permanência dos
filhos no IFMG.
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O uso do recurso da entrevista foi essencial para se chegar ao interior das famílias e
alcançar suas histórias. Os dados empíricos colhidos dialogaram em equilíbrio com os
referenciais teóricos enunciados. As sete famílias que aceitaram participar da pesquisa
demostraram interesse e motivação, inerentes àqueles que têm algo a contar. As vozes ouvidas
nas famílias, em sua maioria, foram das mães e dos filhos-alunos e, por vezes, de algum
irmão/irmã, deixando perceptível que as mães estão à frente na condução da formação escolar
dos filhos.
As entrevistas buscaram principalmente compreender o processo de escolha do IFMG
pelas famílias, porém identificando, também, o trabalho escolar e as disposições construídas,
as estratégias e o esforço das famílias para a permanência dos filhos no IFMG, bem como as
expectativas e as experiências vivenciadas. O conjunto dos relatos é muito representativo das
ações dessas mães em prol da escolarização dos filhos, expressadas em afirmações como: “Eu
sempre estive do lado dela, para ela conseguir conquistar esse sonho de estar lá”, “Eu queria
muito que ela fosse para uma escola melhor”, “O meu objetivo assim, para ela, é que ela consiga
federal”. “[...] quero colocar minha filha lá”, “Foi uma escolha minha”, “[...] já tinha essa visão
de querer que ele se mantivesse na escola pública”. Entretanto, foi possível perceber também
um protagonismo dos filhos-alunos, em especial ao se dedicarem em estudos extras para a
aprovação no vestibular, como também o esforço empreendido para garantir um melhor
desempenho ao longo do curso. E, segundo as mães, os filhos sempre foram dedicados desde o
ensino fundamental.
A mãe de Tatiana, grande incentivadora da filha, sempre reforçou sua capacidade e não
aceitou que a escola dos anos iniciais enquadrasse a filha como alguém com necessidades
especiais, e, ao contrário, percebia seu potencial, “sabia da capacidade dela”. Mesmo com
algumas trocas de estabelecimentos escolares, Tatiana finalizou o ensino fundamental com
êxito e, na sequência, ingressou no IFMG. A mãe, que “sempre quis que os filhos fossem
melhores” que ela, mobilizou esforços e teve os professores da filha como aliados,
especialmente nos anos finais do ensino fundamental, confiando nas orientações recebidas. No
momento em que este trabalho foi concluído, Tatiana já havia finalizado o ensino técnico e
iniciado a graduação em Administração.
A mãe de Carolina se dedicou à formação da autonomia da filha que, como boa aluna e
exemplo de boa vontade escolar, procurou fazer o ensino médio em escolas de referência.
Carolina prestou o vestibular nas escolas técnicas de Belo Horizonte e no IFMG Neves, e
determinou critérios de escolhas próprios, caso tivesse que estudar em uma escola estadual. A

115

mãe interrompeu os estudos de graduação – licenciatura em Letras – e tem como objetivo final
a entrada da filha em uma Universidade Federal.
Beatriz tem a irmã mais velha como exemplo a ser seguido. A mãe, que teve poucos
anos de formação escolar, vê a educação como agente de transformação. Dedicou-se a
acompanhar a rotina escolar das filhas, participando das reuniões e eventos escolares e as
incentivando na leitura desde que as mesmas eram pequenas. Com a filha no IFMG, a mãe não
deixa de acompanhá-la e de se interessar, sempre indagando Beatriz sobre a escola: "eu fico
assim, super feliz que o que eu não sei, ela sabe”. Para a família de Beatriz, a opção pelo ensino
técnico integrado ao ensino médio é uma estratégia de subida para o ensino superior. Melhor
maneira de ter “mais base”.
A mãe de Ágata se dedica quase que exclusivamente à educação das filhas, participando
ativamente do seu cotidiano escolar. Sempre perseguiu as melhores escolas dentro das
possibilidades do município de residência – Esmeraldas. Viu no IFMG uma oportunidade para
o ensino médio da filha, para o qual ela não mediu esforços buscando alcançá-lo. E, ainda,
lamentou que a realidade do IF não esteja disponível para todos.
A mãe de Pandora mudou o percurso escolar dos filhos ao burlar o cadastro escolar e
conseguir matrícula na rede municipal de Belo Horizonte, mesmo sendo moradora de Ribeirão
das Neves. Uma estratégia de evitamento por acreditar que, no município vizinho, o ensino era
de melhor qualidade. Pandora se dedicou muito aos vários processos seletivos dos quais
participou; foi aprovada no IFMG e, apesar de não gostar do curso, acredita na qualidade do
ensino. A mãe espera que o IFMG amplie os horizontes de oportunidades da filha.
A mãe de Leonardo, como professora, dispõe de farto conhecimento no âmbito
educacional. O seu relato se destaca pela defesa da escola pública, e suas estratégias são
diferenciadas em prol da escolarização do filho. O percurso escolar de Leonardo foi construído
no diálogo desde muito cedo. Como relatado pela mãe, “nossa vida sempre foi muito
direcionada para esse trâmite todo de escolas”, mostrando que as escolas e as escolhas da
família sempre colocaram a educação dos filhos no centro.
Pedro foi o único entrevistado egresso de escola particular em todos os anos do ensino
fundamental. A família viu no IFMG uma oportunidade de ensino médio em substituição ao
CEFET (escola frequentada pelo pai). Os pais de Pedro se dedicam de maneira determinada e
austera à educação dos filhos.
Em síntese, evidenciou-se que o trabalho escolar das famílias é um processo, no qual a
escolha do estabelecimento de ensino é uma das ações empreendidas na escolarização dos
filhos, sendo que para as famílias em questão, tal processo se iniciou cedo, podendo ser visto
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na forma de pequenas disposições que foram alicerçando a escolarização dos seus filhos, tais
como: apoio e incentivo psicológico, incentivo à leitura, participação no cotidiano escolar, aulas
particulares, cursos extras e gastos com o escolar. E como formulado por Portes (2001), tais
ações são empreendidas no sentido de assegurar a entrada e a permanência do filho no interior
do sistema escolar.
Cabe destacar, que as entrevistas revelaram o pertencimento dessas famílias a uma rede
de relações sociais que possibilitou principalmente o compartilhamento de informações acerca
do IFMG, como opção de ensino médio, mas também ajudou a construir o caminho escolar dos
filhos. Todas as sete famílias contaram com a participação e apoio de professores do ensino
fundamental, de amigos e parentes. Na família de Ágata percebe-se também, de forma
complementar, uma rede de solidariedade conduzida pela mãe, ao agrupar os colegas da filha
para as aulas de reforço para o vestibular.
Identificou-se que o grau de escolaridade dos pais, representado por níveis de ensino
distintos, não impediu que a importância e o destaque dados à educação dos filhos fossem
semelhantes. Os pais, ao favorecer ações que permitam aos filhos fazer um caminho mais
tranquilo e melhor estruturado na educação básica, tornam possível que eles alcancem o ensino
superior, objetivo eminente dessas famílias. Conquista esta inclusive já concretizada por
Tatiana. Quanto à formação técnica, é vista como um título a mais e raramente como uma
alternativa profissional, tornando-se uma opção estratégica para o objetivo final.
Quanto à ocupação laboral dos pais, a análise realizada na terceira seção evidenciou que
as mães possuem ocupações que exigem melhor qualificação; no entanto, no grupo das famílias
entrevistadas, as ocupações se assemelham entre os pais, encontrando distinção apenas com os
pais de Carolina – a mãe é técnica em enfermagem e o pai, produtor rural. Para além de pensar
o tipo de ocupação, aponta-se para a jornada de trabalho – ampliada pela administração da casa
e filhos – que aumenta com o deslocamento casa / trabalho, no caso das mães. As mães de
Beatriz, Pandora e Tatiana – moradoras da região norte de Belo Horizonte e de Ribeirão das
Neves, as duas últimas – trabalham na zona sul de Belo Horizonte, e cujo trajeto no
deslocamento pode chegar a mais de duas horas de ônibus. A mãe de Leonardo é professora em
dois turnos. A mãe de Carolina trabalha em regime de plantão, e o marido trabalha em outra
cidade. A mãe de Pedro, junto com o marido, administra em tempo integral um salão de festas
de propriedade da família.
A questão do transporte para o IFMG chamou atenção pelo fato de existir sempre uma
tensão imposta às famílias, mesmo para os alunos residentes em Neves, tais como: gasto com
escolar, indisponibilidade de transporte público entre municípios, valor alto das tarifas,
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dificuldade de se chegar à pé pela insegurança no entorno do IF e dependência dos pais para
que os alunos realizem o trajeto. Para os alunos que recebem algum auxílio financeiro do IFMG
– e não apenas os alunos entrevistados, e sim com um olhar mais amplo para os discentes do
Campus –, o mesmo torna-se fundamental para o custeio do deslocamento, o que nos leva a
pensar que, um possível corte de recursos dessa modalidade de assistência, pode vir a
desestabilizar de maneira considerável a permanência desses alunos.
Cabe destacar a participação feminina nos cursos técnicos, tendo em vista que o Campus
Neves possui grande representatividade nos cursos técnicos de Administração e Informática,
sendo menor em Eletroeletrônica. Ainda que se tenha feito algumas relações entre os cursos e
a presença de mulheres, entende-se que uma maior variedade de áreas ou eixos tecnológicos
dentro do IFMG, como um todo, poderia apontar mais opções de escolha para os candidatos –
de maneira geral, e não só para as mulheres –, propiciando talvez maior adesão dos alunos ao
curso técnico. Cumpre problematizar o fato de a formação técnica oferecida pela instituição se
apresentar em segundo plano para as famílias. Dentre os relatos colhidos, foi possível perceber
que a opção pelo ensino técnico integrado ao ensino médio em uma escola federal surge como
uma estratégia para que os filhos alcancem com mais segurança uma vaga na universidade
federal.
Ainda sobre a representatividade, a ausência de alunos negros no grupo de entrevistados
causou estranhamento, considerando que a instituição adota a lei de reserva de vagas no seu
processo de seleção. Importante mencionar que a lei de cotas, como é conhecida, reserva 50%
da oferta de vagas das instituições públicas para alunos oriundos integralmente da rede pública
na etapa de ensino anterior, e a partir desse recorte da escola pública se aplica às demais
subdivisões étnicas, renda e PCD. Mesmo em posse de tal entendimento percebe-se uma subrepresentação dos alunos negros no IFMG de Ribeirão das Neves, fato que instiga
problematização por parte da própria instituição sobre implementação de ações que possam
contribuir para o favorecimento da entrada e permanência de alunos negros na instituição.
Quanto às estratégias apresentadas pelas diferentes famílias para a escolha do IFMG
para os filhos, as mesmas são diferenciadas e definidoras por serem específicas de determinada
família. Não estão atreladas a um prévio planejamento, mas a partir de disposições construídas
ao longo do percurso escolar dos filhos. Pode-se destacar uma exceção, a família de Leonardo,
pois os pais professores possuem, por característica, uma intenção muito bem delimitada. Mas
em todas as famílias percebe-se o habitus que conforma e orienta as ações e que, segundo Ortiz
(1983, p. 15), na medida em que é produto das relações sociais ele [habitus] tende a assegurar
a reprodução dessas mesmas relações objetivas que o engendraram.
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Por fim, algumas limitações da pesquisa devem ser consideradas. Primeiro, o uso do
formulário de matrícula como questionário. Como mencionado, o formulário estava pronto e
foi produzido pela secretaria acadêmica do Campus Neves, de acordo com suas necessidades.
Desta forma, esta pesquisadora concentrou-se em trabalhar apenas com os dados apontados no
formulário, sendo que alguns não estavam preenchidos, exigindo que fosse buscada, por outras
vias, a informação. Um exemplo foi o registro da ocupação laboral dos pais, que estava em
branco em alguns formulários. Ao se perceber a lacuna antecipadamente, a pergunta foi inserida
no TCLE para que as famílias, junto com a assinatura, prestassem a informação.
O segundo ponto, que é mais uma vez registrado, trata-se do Comitê de Ética que exigiu
TCLE e TALE para o uso dos dados do formulário de matrícula e a consequente análise do
perfil das famílias e dos filhos-alunos. Há o entendimento de que os dados dos formulários de
matrícula são institucionais e que, principalmente, tais dados seriam utilizados de maneira
anônima, sem qualquer indicação sobre os 327 alunos com os quais inicialmente se pensou em
trabalhar. Os termos encaminhados às famílias eram muito extensos, fato que pode ter
ocasionado desinteresse delas na leitura; ao final, foi obtido o retorno de 65 famílias. Acreditase que, se o trabalho tivesse sido realizado com os 327 alunos, haveria um perfil mais fiel à
comunidade de pais e alunos do Campus Ribeirão das Neves.
Em suma, é necessário reiterar a relevância da participação dos núcleos familiares na
entrevista. Os relatos tornaram-se primordiais para o estudo ora apresentado e despertam para
a importância de se ouvir as famílias que pertencem às comunidades escolares de qualquer
instituição. No caso específico desta pesquisa, as conversas se ampliaram para além do roteiro
estabelecido, com assuntos que extrapolaram o objeto pesquisado, o que foi visto como muito
positivo.
Por fim, acreditamos que as discussões não se esgotam por aqui, e que possam suscitar
novos estudos que contribuam para o campo da sociologia da educação, como também para o
fortalecimento e legitimação dos Institutos Federais enquanto referência de educação pública
de qualidade.
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE-1)
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE-1) para famílias e/ou alunos acima
de 18 anos para autorização do uso dos dados de matrícula.

Prezada Mãe, Pai, Responsável pelo (a) Aluno (a) ou Aluno acima de 18 anos,

Será realizada no IFMG / Campus Ribeirão das Neves a pesquisa “A escolha do
estabelecimento escolar por diferentes famílias: o caso do IFMG / Ribeirão das Neves”,
desenvolvida por Denise Ribeiro Santana, discente do curso de Mestrado em Educação da
Universidade Federal de São João del-Rei, campus Dom Bosco, sob orientação do Dr. Écio
Antônio Portes, doutor em Educação e professor do Departamento de Ciências da Educação da
UFSJ.
O objetivo central do estudo é compreender na relação entre as famílias e a instituição
escolar, como é realizado o processo de escolha do estabelecimento escolar para os (as) filhos
(as). Para o desenvolvimento da pesquisa será realizado um trabalho de identificação do perfil
das famílias e dos filhos matriculados nos cursos Técnicos Integrados na unidade escolar.
Dados como: a cidade e bairro de residência, ocupação laboral e escolarização dos pais, escola
de ensino fundamental de origem do aluno, curso matriculado e idade que o aluno iniciou no
IFMG serão algumas das informações usadas para melhor traçarmos o perfil das famílias e
alunos.
Em um segundo momento da pesquisa, dentre as famílias participantes do perfil,
selecionaremos 08 (oito) famílias que serão convidadas para uma entrevista. Para a segunda
parte da pesquisa será disponibilizado outro termo de consentimento específico com as
informações sobre a entrevista.
Para tanto, esse documento ora apresentado, solicita a autorização da Mãe, Pai ou
Responsável pelo (a) Aluno (a) ou do Aluno acima de 18 anos para o uso dos dados registrados
no ato da matrícula, na secretária de registro acadêmico do campus, dados esses que compõem
a pasta do aluno. Tal autorização será encaminhada para todas as famílias que possuem filhos
matriculados no ensino médio integrado dos três cursos do Campus Ribeirão das Neves
(Administração, Eletrotécnica e Informática).
A pesquisa é relevante ao produzir conhecimentos sobre a educação e compreender
por meio do viés sociológico, quem são as famílias que matriculam seus filhos no ensino
médio técnico, no caso em estudo o citado Instituto e Campus. E a sua participação contribui
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para o desenvolvimento de um estudo científico.
Esta pesquisa oferece baixo risco aos envolvidos, já que todas as identidades dos
participantes serão ocultadas. Os dados de cadastros necessários à pesquisa não serão
associados aos nomes dos alunos. Você e seu (sua) filho (a) não serão penalizados de nenhuma
maneira caso decidam não autorizar o uso dos dados. Contudo, ela é muito importante para a
execução da pesquisa.
Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos,
conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ. Você não terá nenhuma despesa e
também não receberá nenhuma remuneração. Todas as despesas serão de responsabilidade da
pesquisadora, além de ser garantida indenização diante de eventuais danos decorrentes da
pesquisa. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será
divulgada, sendo guardada em sigilo. Os resultados poderão ser divulgados amplamente,
contudo, não haverá nenhuma identificação dos sujeitos participantes da pesquisa. Palestras
dirigidas ao público participante, a dissertação e artigos serão realizados como forma de
devolutiva dos resultados.
Observações:
Este termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o
pesquisador. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo
pesquisador responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade), com ambas
as assinaturas apostas na última página.
Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a
Comissão de Ética em Pesquisa com seres humanos da UFSJ. Telefone de contato: (32) 3373
5479. A Comissão de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento
da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma a comissão tem o papel de avaliar e
monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de
proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da
confidencialidade e da privacidade.

Consentimento Pós–Informação
Eu,

(nome

completo e legível do participante) declaro que entendi os objetivos e condições de minha
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participação e/ou do (a) meu (minha) filho (a) na pesquisa e concordo em participar. Declaro
que este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo
pesquisador, ficando uma via com cada um de nós

Ribeirão das Neves,

de

(Assinatura do participante da pesquisa)

(Assinatura da pesquisadora responsável)

de

.
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE-2)
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE-2) para famílias e alunos acima de
18 anos selecionados para a entrevista.
Prezada Mãe, Pai, Responsável pelo (a) Aluno (a) ou Aluno acima de 18 anos,

Você e seu filho (a) estão sendo convidados (a) a participar da pesquisa “A escolha
do estabelecimento escolar por diferentes famílias: o caso do IFMG / Ribeirão das
Neves”, desenvolvida por Denise Ribeiro Santana, discente do curso de Mestrado em
Educação da Universidade Federal de São João del-Rei, campus Dom Bosco, sob orientação
do Dr. Écio Antônio Portes, doutor em Educação e professor do Departamento de Ciências
da Educação da UFSJ.
O objetivo central do estudo é compreender na relação entre as famílias e a instituição
escolar, como é realizado o processo de escolha do estabelecimento escolar para os filhos
(as).
Você está sendo convidado a participar dessa pesquisa por ter filho (a) matriculado no
ensino médio técnico do IFMG / Campus Ribeirão das Neves. A pesquisa é relevante ao
produzir conhecimentos sobre a educação e compreender por meio do viés sociológico, como
os pais efetivam a escolha do estabelecimento escolar dos filhos, no caso em estudo o citado
Instituto e Campus. E a sua participação contribui para o desenvolvimento de um estudo
científico.
Esta pesquisa oferece baixo risco aos envolvidos, já que todas as identidades dos
participantes serão ocultadas, bem como os eventuais nomes que possam ser citados por
vocês. Qualquer desconforto ou insegurança gerado pela pesquisa deverá ser abordado pela
pesquisadora para esclarecer, redimir mal entendidos, diminuir receios e ansiedades. A sua
participação, bem como a do (a) seu (sua) filho (a) é voluntária, isto é, não é obrigatória,
possuindo plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua
participação a qualquer momento. Você e seu (sua) filho (a) não serão penalizados de
nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo,
ela é muito importante para a execução da pesquisa.
Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas, sua
e/ou de seu (sua) filho (a), sendo que toda a entrevista será realizada de forma individual sem
a presença de outros voluntários no local, por segurança a sua família receberá uma referência
numérica, o que dificultará a identificação por pessoas externas à pesquisa. Qualquer dúvida
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ou desconforto durante a coleta de dados poderá ser explicitado por você à pesquisadora ou
abordado pela pesquisadora para minimizar ou redimir qualquer situação desagradável ou de
insegurança em relação ao processo de pesquisa e sua participação. Você terá acesso à análise
dos dados antes de sua publicação, pode assim manifestar-se em relação a algum desconforto
referente a sua pessoa, gerando assim, a supressão de informações que você considere que
possa identificá-lo e expô-lo pessoalmente. As entrevistas serão transcritas e armazenadas em
arquivos digitais, assim como os resultados, mas somente terão acesso às mesmas a
pesquisadora e seu orientador. Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo,
por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ.
A sua participação e a do seu (sua) filho (a) consistirá em responder livremente
algumas perguntas de uma entrevista. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não
receberá nenhuma remuneração. Todas as despesas serão de responsabilidade da
pesquisadora, além de ser garantida indenização diante de eventuais danos decorrentes da
pesquisa. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não
será divulgada, sendo guardada em sigilo. Os resultados poderão ser divulgados amplamente,
contudo, não haverá nenhuma identificação dos sujeitos participantes da pesquisa. Palestras
dirigidas ao público participante, a dissertação e artigos serão realizados e devoluções
individuais para os entrevistados que desejarem, também serão fornecidas pela pesquisadora.
Observações:
Este termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o
pesquisador. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo
pesquisador responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade), com ambas
as assinaturas apostas na última página.
Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a
Comissão de Ética em Pesquisa com seres humanos da UFSJ. Telefone de contato: (32) 3373
5479. A Comissão de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma a comissão tem o papel
de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios
éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência,
da confidencialidade e da privacidade.
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Consentimento Pós–Informação
Eu,

(nome

completo e legível do participante) declaro que entendi os objetivos e condições de minha
participação e/ou do (a) meu (minha) filho (a) na pesquisa e concordo em participar. Declaro
que este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo
pesquisador, ficando uma via com cada um de nós

Ribeirão das Neves,

de

(Assinatura do participante da pesquisa)

(Assinatura da pesquisadora responsável)

de

.
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APÊNDICE C – Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE-1)

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (tale-1) para autorização do uso dos dados de
matrícula
Será realizada no IFMG / Campus Ribeirão das Neves a pesquisa “A escolha do
estabelecimento escolar por diferentes famílias: o caso do IFMG / Ribeirão das Neves”,
sob responsabilidade da pesquisadora Denise Ribeiro Santana. Esta pesquisa será realizada para
identificar como foi realizado, pelos seus pais e/ou responsáveis, o processo de escolha do
estabelecimento escolar para você estudar o ensino médio.
Esse documento, ora apresentado, solicita a sua autorização para o uso dos dados
registrados no ato da matrícula, na secretária de registro acadêmico do campus, dados esses que
compõem a pasta do aluno. Anteriormente, semelhante autorização (TCLE) foi encaminhada para a sua
família ou responsável, como os mesmos autorizaram o uso dos dados, estamos solicitando também a
sua autorização.

Você não é obrigado (a) a autorizar, contudo ela é muito importante para o
desenvolvimento da pesquisa. Os adolescentes que irão participar desse estudo têm de 15 a 17
anos e 11 meses de idade. A pesquisa será feita no (a) IFMG / Campus Ribeirão das Neves,
aonde você estuda. Para o desenvolvimento do estudo será realizado um trabalho de identificação do
perfil das famílias e dos filhos matriculados nos cursos Técnicos Integrados na unidade escolar. Dados
como: a cidade e bairro de residência, ocupação laboral e escolarização dos pais, escola de ensino
fundamental de origem do aluno, curso matriculado e idade que o aluno iniciou no IFMG serão algumas
das informações usadas para melhor traçarmos o perfil das famílias e alunos.

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, os dados de cadastros
necessários à pesquisa não serão associados aos nomes dos alunos. Os resultados da pesquisa
vão ser publicados, mas sem identificar os adolescentes que participaram.

( ) aceito participar da pesquisa

Ribeirão das Neves,

( ) não aceito participar da pesquisa

de

(Assinatura do participante da pesquisa)

(Assinatura do pesquisadora responsável)

de

.
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APÊNDICE D – Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE-2)

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Tale-2) para participantes da entrevista
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A escolha do estabelecimento
escolar por diferentes famílias: o caso do IFMG / Ribeirão das Neves”, sob responsabilidade
da pesquisadora Denise Ribeiro Santana. Seus pais e/ou responsáveis sabem de tudo o que vai
acontecer na pesquisa (riscos e benefícios) e permitiram que você participe.
Esta pesquisa será realizada para identificar como foi realizado, pelos seus pais e/ou
responsáveis, o processo de escolha do estabelecimento escolar para você estudar o ensino
médio. Você não é obrigado (a) a participar e poderá desistir sem problema nenhum. Você só
participa se quiser. Os adolescentes que irão participar desta pesquisa têm de 15 a 17 anos e 11
meses de idade. A pesquisa será feita no (a) IFMG / Campus Ribeirão das Neves, aonde você
estuda. Para isso, será realizado uma entrevista e esta pesquisa é relevante ao produzir
conhecimentos sobre a educação e compreender por meio do viés sociológico, como os pais
efetivaram a escolha do IFMG para você.
Pode acontecer algum desconforto ou insegurança gerado pela pesquisa, que deverá ser
abordado pela pesquisadora para esclarecer, redimir mal entendidos, diminuir receios e
ansiedades. Caso aconteça algo errado, nos procure pelos telefones ou pelo e- mail abaixo
relacionados. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, por segurança a sua
família receberá uma referência numérica, o que dificultará a identificação por pessoas externas
à pesquisa e não daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da
pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os adolescentes que participaram.
( ) aceito participar da pesquisa ( ) não aceito participar da pesquisa

Ribeirão das Neves,

de

de

(Assinatura do participante da pesquisa)

(Assinatura do pesquisadora responsável)

.
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Roteiro de entrevista
Dados dos sujeitos entrevistados:
✓

Idade

✓

Profissão

✓

Formação escolar

✓

Moradia (própria ou alugada)

✓

Estado Civil

Sobre o ensino fundamental.
✓

Como foi a escolha das escolas de ensino fundamental? Poderia explicar?

✓

O que levou vocês a escolherem tal escola? Por quê?

✓

Lembra como foi na época da fundação do IFMG m Neves? O que foi divulgado?

O que vocês esperavam?
Sobre o ensino médio.
✓

Foi uma escolha da família ou do filho?

✓

Como ficou sabendo do IFMG?

✓

A família procurou conhecer mais sobre a escola antes da inscrição no processo

seletivo?
✓

Por que a família escolheu o IFMG?

✓

Alguém influenciou na decisão de escolher o IFMG? Se sim, quem?

✓

O que vocês pensam sobre o vestibular?

✓

Você conhecia a relação candidato por vaga no IFMG de vestibulares anteriores?

✓

Houve algum tipo de preparação para o vestibular, como cursinho preparatório

ou aulas particulares?
✓

Fez o processo seletivo das outras escolas técnicas, como CEFET e COLTEC?

✓

A família tinha outra opção de escola, caso não conseguisse a aprovação no

vestibular do IFMG? Se sim, qual escola?
✓

Como tem sido a experiência do filho no IFMG?

✓

Como se dá o deslocamento do filho até o IFMG?

✓

Quem custeia os gastos do filho no IFMG?

✓

Ao escolher o IF, que tipo de escolha vocês acreditam ter feito? Por quê?

✓

Vocês estão satisfeitos com o IFMG? Poderiam explicar?

✓

Para a família o que é uma boa escola?
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ANEXO A – Requerimento de matrícula
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