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RESUMO 

 

FRANCO, B.A.R. Alunos do Ensino Técnico: Escola e família. 2019. 115p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a atuação e importância da família na escolha 

dos filhos de ambos os sexos pelo ensino técnico integrado ao ensino médio, como ocorre 

o processo seletivo para o ingresso nessa modalidade de ensino, a inserção futura no 

mercado de trabalho e/ou a continuidade do processo de escolarização mediante o acesso 

ao ensino superior. Os dados foram coletados através de levantamento junto à escola dos 

alunos que ingressaram nos anos de 2016 a 2018, de entrevistas gravadas e transcritas na 

íntegra, conforme roteiro semi-estruturado com dez alunos, cinco do sexo feminino e 

cinco do sexo masculino, matriculados no terceiro ano do curso técnico integrado ao 

ensino médio em Administração (ETIM) da Escola Ângelo Cavalheiro situada na cidade 

de Serrana-SP, integrantes de famílias cujos pais tinham renda de até três salários 

mínimos. Também foram entrevistados o atual diretor e ex-diretores e coordenadores 

pedagógicos da escola e familiares do fundador desse estabelecimento de ensino.  Os 

referenciais empíricos coletados foram analisados de acordo com referenciais da 

sociologia da educação e da antropologia. O presente trabalho abordou o tripé: família, 

escola e aluno. Foi possível concluir que a família exerce influência nas escolhas dos 

alunos e compreender fatores que possibilitam a longevidade escolar e a forma como o 

discente lida com os conflitos surgidos neste contexto e o ingresso de alguns alunos no 

ensino superior. 

Palavras-chave: Escola. Família. Ensino técnico. Processo de escolarização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
FRANCO, B.A.R. Technical Students: scholl and Family. 2019. 115p. Dissertation (Master) – 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2019. 

 

 
 

This research aimed to investigate the role and importance of the family in the choice of 

children of both sexes by technical education integrated to high school, as occurs the 

selective process for entering this type of education, the future insertion in the labor 

market and / or the continuity of the schooling process through access to higher education. 

Data were collected through a survey at the school of students who entered from 2016 to 

2018, interviews recorded and transcribed in full, according to a semi-structured script 

with ten students, five female and five male, enrolled in the third year of the technical 

course integrated with the high school in Administration (ETIM) of the Ângelo 

Cavalheiro School located in the city of Serrana-SP, members of families whose parents 

have income of up to three minimum wages. Also interviewed were the current principal 

and former principals and pedagogical coordinators of the school and family members of 

the founder of this school. The collected empirical references were analyzed according to 

references from the sociology of education and anthropology. The present work addressed 

the tripod: family, school and student. It was possible to conclude that the family 

influences students' choices and understand factors that enable school longevity and the 

way students deal with conflicts that arise in this context and the entrance of some 

students in higher education 

Keywords: School. Family. Technical education. Schooling process 
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1. INTRODUÇÃO  

Sou docente há 18 anos na Rede Pública (Secretaria do Estado de São Paulo) tendo 

lecionado para o ensino fundamental e ensino médio e há nove anos leciono na ETEC 

Ângelo Cavalheiro do Centro Paula Souza da cidade de Serrana - SP. 

Minha trajetória acadêmica se deu de forma inusitada. Primeiramente, não poderia 

imaginar que um dia pudesse cursar o ensino superior, pois o orçamento em casa era 

apertado. 

Um belo dia, como sou católica e frequentava as missas e grupos de jovens, a irmã 

Hilda de Aguaí, minha cidade natal, convidou-me para dar aula de catequese às crianças. 

A princípio, fiquei com receio, mas acabei aceitando o desafio e esta foi a melhor coisa 

que me aconteceu, pois descobri minha vocação para dar aulas e o verdadeiro sentido de 

vida. Foi a partir daí que comecei a cursar magistério e fui me apaixonando cada dia mais 

pela educação, sempre me dedicando, estudando, e me aperfeiçoando. 

No último ano de magistério, quando residia em Aguaí fui incentivada por minha 

mãe a prestar o vestibular da faculdade UNIFEOB, em São João da Boa Vista. Foi um 

ano de muitos desafios, pois cursava o último ano de magistério de manhã, à tarde fazia 

estágios e a noite ia para a faculdade. A realização do magistério e da faculdade de 

maneira concomitante foi possível pois o ensino médio era integrado ao magistério, 

totalizando quatro anos de curso. Contudo, ao final do terceiro ano, já se obtinha o 

diploma do ensino médio, o que permitiu que  pudesse ingressar no ensino superior no 

ano seguinte, enquanto cursava o último ano do magistério. 

No segundo ano de faculdade, quando já havia finalizado o magistério, passei a 

ser professora eventual na rede pública e também passei a dar aulas para crianças em uma 

escola particular. Sempre nas salas em que lecionava, me incomodava muito observar os 

alunos que tinham dificuldades de aprendizagem e, assim, fazia de tudo para que 

pudessem progredir em seus rendimentos escolares. 

A partir daí, passei a perceber que a família era muito importante no desempenho 

escolar dos alunos. Assim, é possível dizer que o objeto da presente pesquisa surgiu a 

partir de minha inquietação como docente do ensino fundamental e médio na rede 

estadual e no ensino médio integrado ao técnico, o que me motivou a buscar entender a 

atuação e importância da família na escolha dos filhos de ambos os sexos pelo ensino 

técnico, seu aproveitamento escolar, a inserção futura no mercado de trabalho e/ou a 

continuidade do processo de escolarização. 
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A questão da escolha pelo ensino técnico, em suas diferentes modalidades, tem 

sido pouco estudada, o que me levou a propor esta pesquisa, voltada para entender a opção 

por um determinado curso técnico, o percurso escolar dos alunos e suas aspirações 

profissionais após o término desse curso. 

 

2. FAMÍLIA E ESCOLA  

Na literatura brasileira encontram-se vários estudos acerca da influência da   

família, mais especificamente no que diz respeito ao momento de escolha profissional do 

jovem (ALMEIDA, PINHO, 2008; CINTRA, 2014; LOPONTE, 2011). 

Para Santos (2005, p. 63): 

(...) a família é um entre os vários facilitadores ou dificultadores do 

processo de escolha, mas antes de tudo tem um papel importante na 

realidade do adolescente e deve ser levada em consideração quando se 

trata de projeto de vida. 
 

O ativismo e a influência da família na escolha profissional transparecem tanto no  

discurso dos pais quanto no dos próprios jovens (LAHIRE, 1997; NOGUEIRA, 1998; 

ROMANELLI, 2009). Invariavelmente, o que se constata é que há sempre influência 

parental, seja quando os pais expressam abertamente a opinião, seja quando pressionam 

os filhos a seguir determinada profissão, ou ainda quando manifestam suas preferências 

de maneira sutil (ALMEIDA e PINHO,2008, p. 184). 

Certamente a escolha profissional resulta de diversos fatores relacionados entre si 

tais como opção individual, influências econômicas, religiosas, políticas e dos grupos de 

pares, isto é, de amigos (SANTOS, 2005). No entanto esse mesmo autor aponta a família 

como o grupo que mais exerce influência na escolha profissional dos jovens. 

Família é um grupo de convivência no qual tanto as formas de sociabilidade como 

a afetividade que as permeiam são orientadas por modelos ou padrões culturais. Como 

em qualquer dimensão da vida social, as modalidades de conduta na família são regidas 

por modelos, que são representações criadas na prática coletiva e que constituem 

elementos ordenadores das relações domésticas (DURHAM, 1983).  

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de  

2010, o modelo predominante da família brasileira é o nuclear, formado por pais e filhos 

e cujos atributos básicos são a dominância masculina exercida em uma estrutura 

hierarquizada de poder e autoridade, a divisão sexual do trabalho, a presença de vínculos 
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afetivos entre marido e esposa e entre pais e filhos e a dupla moral sexual (ROMANELLI, 

1991).  

Teixeira (2015) argumenta que a família atual é plural, não sendo limitada ao tipo 

nuclear; há famílias matrifocais ou chefiadas por mulheres; famílias patrifocais, nas quais 

os filhos são criados e socializados pelo pai; famílias recompostas, fruto de casamentos 

em segunda união e nas quais um ou ambos os cônjuges têm filhos da união anterior e 

famílias homoafetivas, constituídas por parceiros homossexuais.   

Qualquer que seja a forma de arranjo, famílias são:  

[...] grupos sociais de convivência e procriação nos quais há relações 

personalizadas e próximas que são atravessadas por expressão de afeto, 

que tanto podem assumir características positivas de proteção, 

solidariedade, amparo, como podem apresentar traços negativos, de 

competição, conflito, rancor, são também instituição, isto é, situam-se 

igualmente no plano da cultura (ROMANELLI, 2013 p.29). 
 

Ao mesmo tempo as famílias passam por transformações ao longo das suas 

trajetórias que podem alterá-las como nascimento de filhos, separação do casal, novas 

uniões, morte ou doença de um de seus membros, desemprego. Todas essas alterações 

permitem dizer que uma família nunca é a mesma ao longo de sua trajetória. 

(ROMANELLI, 2003).  

Esse autor, bem como Lahire (1997) ressaltam as diferenças que ocorrem na 

criação e socialização dos filhos considerando as experiências incorporadas nas trajetórias 

da mãe e do pai e que resultam tanto de fatores internos à vida doméstica, associados às  

experiências parentais quanto de determinantes externos decorrentes de fatores 

econômicos e de políticas públicas. As trajetórias individuais de cada componente da 

unidade doméstica, portanto, influenciam e interferem na trajetória da família enquanto 

grupo social de convivência.   

Sendo assim, é importante analisar a participação dos pais na formação dos filhos, 

ou seja, no modo como eles socializam os imaturos, já que conforme demonstrado por 

Nogueira (1998) a realidade socioeconômica das famílias pode influenciar o processo de 

escolha das instituições escolares.  Ao mesmo tempo, é preciso investigar como os filhos 

incorporam ou não as determinações e orientações dos pais. 

Nogueira (1998) recupera duas pesquisas sobre o tema, uma inglesa (BALL, 

GEWIRTZ & BOW, 1994, 1995) e outras três francesas (LANGOUET & LEGER, 1991; 

BALLION, 1991; HÉRAN, 1996) para demonstrar que o processo de escolha das escolas 

passa pela utilização de diversas representações e estratégias que estão relacionadas à 
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auto percepção dos envolvidos e à posição que ocupam na sociedade e no mercado de 

trabalho existindo, portanto, uma relação entre a história de vida dos pais e as decisões 

sobre o futuro dos filhos. Desse modo, mãe e pai, orientam os filhos de modo direto ou 

indireto, sobre escolhas do tipo de estabelecimento de ensino mediante o processo de 

socialização.  

De acordo com Polonia e Dessen (2007), tanto escola quanto família, cada uma 

de modo específico, são importantes na formação e propagação do saber organizado 

culturalmente conforme as expectativas existentes em cada contexto social. Dessa forma, 

família e escola constituem duas instituições vitais para o processo de aprendizagem dos 

indivíduos, contribuindo para seu desenvolvimento nos aspectos social, emocional e 

intelectual.  

No ambiente escolar, o processo de transmissão de conhecimento visa garantir a 

instrução e absorção de saberes formais e no contexto familiar o processo socializador é 

caracterizado por diferenças decorrentes das condições culturais e sociais das 

modalidades de arranjos familiares e de acordo com a idade e o gênero dos filhos.  

Assim como outras instituições existentes escola e família têm atravessado 

mudanças significativas ao longo do tempo e provocado interferências no processo 

socializador e na estrutura educacional. 

Viana (1998) identifica em seu trabalho a interdependência da escola com a 

família, discutindo como a escola participa da dinâmica da produção do sucesso escolar 

de forma essencial, como ator ativo, enquanto instância que determina as possiblidades 

de aproveitamento do processo de transmissão de saberes. 

Dessa forma, pode-se dizer que as instituições familiares e escolares representam 

elementos socializadores e educativos, que apresentam tantos pontos em comum quanto 

diversos, considerando que a escola tem a função de ensinar os conteúdos escolares vistos 

como fundamentais para a instrução de novas gerações e à família cabem as 

responsabilidades ligadas às orientações afetivas, morais e sociais (PEREZ, 2009). 

Importante ressaltar também que a análise da relação entre família e escola não 

constitui tarefa das mais fáceis. Romanelli (2003) aponta que um dos problemas comuns 

nesta análise é a tendência a desqualificar famílias de camadas pobres, qualificando-as 

como desestruturadas. Tal representação, carregada de preconceito, tende a não levar em 

consideração as peculiaridades do modo de vida dessas famílias, atribuindo a elas um 

rótulo estigmatizante, supondo indevidamente que não cuidam de seus filhos e de sua 

escolarização de forma adequada. Outra dificuldade presente nessa interpretação 
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estereotipada resulta do fato de que a instituição familiar é abordada como entidade 

genérica em determinados trabalhos, sendo desconsideradas as particularidades das 

configurações existentes e as condições culturais e socioeconômicas que permeiam essas 

relações.  

Socialização é um processo de interiorização de regras culturais transmitidas por 

mães e pais e enquanto processo é algo em constante fluxo. Ao analisarem o processo de 

socialização primária, Berger e Luckmann (1985), demonstram que os “outros 

significativos" são os responsáveis por transmitir aos jovens os valores, normas e 

comportamentos de determinado grupo social no qual o indivíduo está inserido. Os outros 

significativos são pessoas com as quais crianças mantém contatos regulares, próximos e 

afetivos e inclui pais, irmãos, parentes diversos e amigos.  

A família transmite não somente conhecimentos e visões do segmento social a que 

pertence, mas também impregna os filhos com orientações para a vida social provenientes 

do contexto em que vive. 

Para Setton (2002), o processo socializador pode ser visto com um espaço no qual 

ocorrem diferentes relações sociais. É possível considerar tal espaço como um campo 

formado sobre os vínculos dinâmicos entre as instituições e seus atores, posicionados de 

forma distinta por conta dos recursos culturais, sociais e econômicos que possuem. Dessa 

forma, o processo socializador deve ser entendido como “um fenômeno histórico 

complexo e temporalmente determinado” (SETTON, 2002, p.109). 

 Todavia, é fundamental esclarecer que nem o processo socializador parental nem 

aquele exercido por outras agências socializadoras conseguem impor integralmente suas 

orientações sobre os imaturos. Ao contrário, crianças e adolescentes não assimilam e 

incorporam integralmente essas orientações, mas contestam-nas de diferentes modos para 

ordenar sua existência social, inclusive suas escolhas profissionais (DUBET; 

MARTUCCELLI, 1998; MONTANDON, 2005; SETTON, 2010).  

É mediante o processo socializador que as crianças assimilam gradativamente 

orientações parentais, inclusive o capital cultural familiar, em um processo que não é 

linear, mas que comporta aceitação e também reformulação ou mesmo a recusa de tais 

orientações e da herança que os pais procuram transmitir aos filhos. 

Dentro desta discussão, é possível citar dois tipos de socialização: a primária e a 

secundária. A primeira trata da transformação de cada criança em um ser social típico, 

integrante “de um gênero, de uma classe, de um bairro, de uma região, de um país” 

(GOMES, 1994, p. 56). A socialização secundária, por sua vez, oriunda da divisão do 
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trabalho, e por consequência, da “distribuição social do conhecimento, consiste em todo 

processo subsequente de inserção do homem, já socializado, em novos setores 

institucionais”. (GOMES, 1994, p.56).  

Dessa forma: 

à medida que se pressupõe uma subsequente à outra, assume-se que a 

trajetória de vida e de trabalho de cada indivíduo depende, em grande 

parte, de suas experiências particulares no curso da primeira 

socialização, promovida no interior de um grupo doméstico. Daí deriva, 

pois, a importância dessa modalidade socializadora, quer na perspectiva 

individual, quer na perspectiva social (GOMES, 1994, p. 56). 

 

As instituições escola e família dividem funções educacionais, sociais e políticas, 

considerando que colaboram no desenvolvimento do cidadão. É de responsabilidade 

destas instituições a transmissão e formação do saber, organizado de forma cultural. 

Nesse sentido, a família transmite aos filhos o capital cultural de que é detentora. 

O conceito de capital cultural formulado por Bourdieu (1999) refere-se a um tipo de 

capital que se expressa sob a forma de capital objetivado na forma de bens culturais, como 

livros, revistas, quadros; de capital incorporado pelos sujeitos, de disposições duráveis e 

de capital institucionalizado, referente à obtenção de certificados escolares.  

 No decorrer do processo socializador cada um incorpora determinados habitus, ou 

disposições duráveis relacionadas ao contexto social familiar que passam a organizar suas 

existências, mas que não são imutáveis, podendo ser alterados no decorrer das trajetórias 

sociais vividas por cada indivíduo. É na interação com o contexto social que habitus são 

gradativamente interiorizados de acordo com a participação do indivíduo em diversos 

contextos sociais nos quais convive (LAHIRE, 2004).  

É nesse sentido que se pode retomar a argumentação acima de que crianças e 

adolescentes incorporam orientações distintas, às vezes diversas e opostas a aquelas 

transmitidas no âmbito familiar como as que são transmitidas por diferentes religiões, 

pelos meios de comunicação e pelos grupos de pares, constituídos por amigos da escola, 

do bairro e também originários de outros espaços sociais. 

Por isso, o processo socializador necessita ser melhor desenvolvido tanto do ponto 

de vista teórico quanto para analisar os dados que se pretende analisar no desenrolar da 

pesquisa. 

Lahire (1997, p.338) ressalta que “a herança cultural nem sempre chega a 

encontrar as condições adequadas para que o herdeiro herde”. Essas condições envolvem 

a existência de adultos que tenham certas disposições culturais a serem transmitidas, mas 
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pressupõem também que esses adultos tenham tempo e oportunidade de exercer um efeito 

socializador sistemático, regular e duradouro sobre as crianças. 

 Mediante o processo socializador os filhos incorporam, ou não, orientações 

culturais parentais importantes para escolha de determinado curso o que é, em parte, 

dependente da idade e do gênero dos filhos. 

É importante perceber a maneira como se encontram organizadas as relações de 

gênero em diferentes contextos e como se formam as representações e os significados 

atribuídos às diferenças corporais, aos comportamentos e aos modos de apresentação de 

si mesmo de homens e mulheres.  

Diferentemente de sexo, referido de modo geral as características anatômicas de 

homens e mulheres, gênero é aqui tomado nas acepções de Louro (1996) e Scott (1990), 

como características culturalmente definidoras de masculino e feminino e fundadas em 

relações de poder de homens sobre mulheres. Como outros atributos culturais, gênero é 

mutável conforme épocas e contextos históricos, mas é sempre pautado por relações de 

poder de homens sobre mulheres. 

As relações de poder também sofrem alterações no decorrer da história. Como tem 

sido documentado em vários trabalhos sobre família (BILAC, 2014; ITABORAÍ, 2017; 

ROMANELLI, 2016) tem havido relativa redução do poder masculino sobre as mulheres, 

mudanças estas que também são variáveis conforme as condições sociais e culturais das 

famílias e que afetam as relações de gênero vividas tanto na esfera doméstica, quanto na 

esfera pública, inclusive nas escolas.  

Nesse sentido o processo socializador produz identidades de gênero masculina e 

feminina e que são elementos importantes nas orientações de escolarização que mães e 

pais transmitem aos filhos muitas vezes privilegiando o processo escolarizador deles em 

detrimento das filhas.  

A escola é um exemplo de instituição no interior da qual representações e 

significados acerca do masculino e do feminino, isto é, das relações e identidades de 

gênero enquanto formas de classificação social, são reproduzidas, ou eventualmente 

alteradas e transmitidas de modo direto ou mesmo indireto.  

Por isso, é necessário discutir as escolhas dos cursos técnicos e as aspirações 

profissionais dos alunos de acordo com o gênero de cada um, já que expectativas 

masculinas e femininas são socialmente criadas durante o processo socializador na 

família e nas relações que os filhos de cada sexo mantêm igualmente com a escola. 
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Em relação à questão afetiva no espaço escolar, Dias (2013) considera que este é, 

sem dúvidas, um local de convivência ampla entre alunos e entre eles e o corpo docente, 

administrativo e com outros funcionários. Em sua essência, é um espaço caracterizado 

pela diversidade, ocupado por indivíduos com ideias, crenças e valores diversos, cada 

qual com seus sentimentos, pensamentos e ainda de acordo com as características pessoais 

de cada um.  Para o autor, a afetividade significa expressar-se na linguagem emocional, 

estar aberto aos estímulos e ideias que possibilitam vivenciar experiências positivas de 

afeto, que beneficiarão o processo de ensino e aprendizagem. 

Já Mattos (2012) pensa a afetividade como um caminho de inclusão de qualquer 

educando no meio escolar. É o elemento que vincula a aprendizagem e as relações criadas 

em sala de aula. Compreende-se as particularidades de cada um, em seus comportamentos 

diversos e complexos. Por fim, a permanência discente na escola está relacionada à 

motivação e à aceitação percebidas pelo aluno no contexto escolar. Estes e vários outros 

elementos são capazes de estimular a aprendizagem e a permanência na escola.  

 

3.  O ENSINO TÉCNICO NO BRASIL 
 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

A assinatura do decreto 7.566, pelo então presidente Nilo Peçanha, em 23 de 

setembro de 1909, marcou o início do ensino profissional, científico e tecnológico no 

país. Tal decreto trouxe a criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, cujo intuito era 

oferecer ensino profissional primário e gratuito a aqueles indivíduos denominados 

“desafortunados” pelo governo da época. O enfoque de tais escolas recaia, dessa forma, 

mais sobre a questão da inclusão social do que da formação de mão de obra qualificada. 

A economia nacional no período tinha como base a atividade rural e o processo de 

industrialização ocorria lentamente e de modo diverso de acordo com as regiões dos país 

e nos principais centros urbanos. 

O aspecto assistencialista do decreto fica evidente no próprio documento em que 

é afirmado “que o aumento constante da população das cidades exige que se facilite às 

classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela 

existência” e que para que tal fim seja alcançado é preciso “não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como faze-

los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola 

do vício e do crime” (BRASIL, 2011, p.1). 
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De acordo com Paiva (2013), nota-se que o surgimento do ensino técnico no país 

trouxe incentivo a determinado modo de escolarização.  Enquanto de um lado o projeto 

buscava a inclusão de jovens delinquentes e de baixa renda no mercado de trabalho, de 

outro lado essa modalidade de ensino excluía as possibilidades de busca de outros níveis 

escolares.   

Foi apenas em 1937, com a Constituição promulgada por Getúlio Vargas que o 

ensino técnico passou a ser visto como fator medular para o progresso econômico e como 

uma possibilidade de melhoria nas condições de vida dos filhos de famílias da classe 

trabalhadora. A partir do ano mencionado, as Escolas de Aprendizes Artífices foram 

transformadas em Liceus Industriais (BRASIL, 2011). Essa transformação alterou de 

maneira significativa as metas das escolas de Artífices, já que o novo cenário industrial 

do país demandava cada vez mais e melhor qualificação de mão de obra. 

Em 25 de fevereiro de 1942, a publicação do Decreto 4.127 trouxe nova mudança 

ao transformar os Liceus Industriais em Escolas Industriais e Técnicas, com a oferta de 

formação profissional correspondente ao nível secundário da época, o que representou 

uma intensificação da reforma anterior em relação ao surgimento de novas instituições, à 

concentração da gestão no aspecto federal e também na acentuação do cunho pragmático 

da educação. A centralização observada nesta reforma ocorreu pelo autoritarismo do 

governo Vargas, bem como pela atitude governamental submissa diante do capital da 

indústria brasileira e do exterior e a demanda urgente por mão de obra qualificada era 

ressaltada no discurso oficial (PAIVA, 2013). 

Posteriormente, ainda em 1942, o surgimento do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e em 1946, a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), bem como instituições que hoje formam o Sistema 

S ampliaram a oferta dessa modalidade de ensino. Tal fato fez com que o ensino 

profissional passasse a ser classificado em dois sistemas diversos: um surgido na Escola 

de Aprendizes e Artífices, mantido pelo governo, e o outro cuja manutenção era feita pelo 

setor industrial.  

Ainda em 1942 houve a implantação das denominadas leis orgânicas do ensino 

profissional o que gerou uma significativa reforma nesse sistema de ensino. Tal reforma 

ocasionou um ensino mais propriamente voltado para atender demandas do setor 

industrial, ainda emergente, com o deslocamento da formação profissionalizante do curso 

primário para o ciclo inicial do curso secundário.  
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Em 1961 foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

com a seguinte divisão do sistema de ensino: ensino Primário, ensino de grau médio e 

educação de grau Superior. Dez anos depois, com a Lei 5.692, houve a transformação 

compulsória de todos os cursos de segundo grau em cursos profissionalizantes, visando a 

formação de técnicos e auxiliares técnicos, conforme modelo de sucesso das Escolas 

Técnicas. O argumento utilizado era que tais profissionais estavam em falta para o 

desenvolvimento do país. Sem alcançar o êxito esperado, a lei teve de ser revogada em 

1982, por meio da Lei 7.044. 

Uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi promulgada em 1996 e apesar 

de apresentar mudanças no sistema educacional, não deu fim à dualidade existente entre 

ensino geral e ensino profissional, divergência que foi intensificada com a criação do 

decreto 2.208 de 1997. A revogação do decreto, por meio da Lei 5.184 de 2004, trouxe a 

possibilidade de integrar os ensinos supracitados no contexto do ensino médio, mantendo 

as modalidades subsequente e concomitante (SILVA; SARTORI, 2016).  A primeira 

modalidade refere-se ao ensino oferecido aos alunos que já concluíram o ensino médio e 

cursam apenas o ensino técnico. Já a segunda diz respeito à modalidade na qual o aluno 

cursa, de forma paralela, o ensino médio e o ensino técnico. 

Ao longo de sua existência a Lei 9.394 de 1996 passou por várias transformações 

e, como consequência, trouxe a mudança dos artigos que tratam do ensino técnico. As 

alterações observadas fazem parte de uma nova ideia de ensino técnico. É possível notar 

que o decreto apresenta uma visão bastante restrita sobre o que seria a formação 

profissional, não havendo cuidado com uma formação crítica e sem real 

comprometimento com a formação discente (PAIVA, 2013).  

Assim, pode-se dizer que o ensino profissionalizante, desde seu surgimento até os 

dias contemporâneos atravessou uma série de mudanças. Um fato interessante é que estas 

mudanças sempre foram propostas em períodos de euforia econômica. Nos últimos anos, 

esta modalidade de ensino tem recebido destaque através das ações publicitárias do 

Ministério da Educação e Cultura veiculadas nacionalmente. Um ponto importante para 

se ressaltar é que a natureza produtivista da educação profissional no país se manteve 

intacta ao longo desses anos (PAIVA, 2013).  
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3.2. O CENTRO PAULA SOUZA  

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), 

atualmente ligado à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, surgiu em 

1969. Esse nome foi dado em homenagem ao professor, engenheiro e político Antônio 

Francisco de Paula Souza, apenas em 10 de abril de 1971.  

Paula Souza foi o fundador da Escola Politécnica de São Paulo e esteve vinculado 

à instituição durante 25 anos. Seu desejo era inserir no país um ensino técnico focado na 

formação de profissionais comprometidos com o trabalho e não somente com discussões 

acadêmicas, conforme modelo observado na Europa (BRASIL, 2009). 

O CEETEPS foi criado como autarquia através do Decreto-lei estadual de 1969, 

ligado no aspecto financeiro à Secretaria da Fazenda e no administrativo à Secretaria 

Estadual de Educação (SEE), tendo o objetivo de articular, realizar e desenvolver a 

educação tecnológica nos níveis de ensino médio e superior. Sua sede foi firmada em São 

Paulo, em imóvel da antiga Poli, USP, na Praça Coronel Fernando Prestes em São Paulo. 

Diversos trechos do Decreto-Lei evidenciam que as propostas presumiam uma 

instituição autossuficiente. A ligação direta com o mercado de trabalho e o aspecto 

flexível oriundo do atendimento a suas necessidades demandavam ações de autonomia e 

descentralização.  

A oferta de cursos voltados para as necessidades do mercado nacional e regional, 

bem como a promoção de novas modalidades educacionais não poderiam ser facilmente 

desenvolvidas com as instituições educacionais existentes na época, como, por exemplo, 

as faculdades e universidades públicas. 

A rede de escolas e a oferta de ensino técnico através do CEETEPS começaram 

somente a partir de 1981, com a incorporação de seis escolas surgidas no final dos anos 

1950 as quais se chamavam de “conveniadas”. Tal denominação era oriunda de seu 

aspecto tanto institucional quanto legal, pois as escolas eram mantidas por intermédio de 

convênios estabelecidos entre governos municipais, estaduais e federal, assim como 

entidades educacionais e civis em alguns casos (SACILOTTO, 2016).  

O Centro Paula Souza tem o intuito de aumentar o desenvolvimento sustentável 

do estado bem como o estímulo das vantagens competitivas empresariais, além de buscar 

a integração da tecnologia aos produtos da região e o fortalecimento das condições para 

atrair investimentos ao Estado. Sua missão é pautada: 

na promoção da educação profissional pública dentro de referenciais de 

excelência, visando ao atendimento das demandas sociais e do mundo 
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do trabalho. Como visão, o Centro Paula Souza, tem como base a 

consolidação como centro de excelência e estímulo ao desenvolvimento 

humano e tecnológico, adaptado às necessidades da sociedade 

(FAVORETO, 2016, p.52). 

 

Além disso: 

 
O Centro Paula Souza possui também diretrizes estratégicas para buscar 

um maior destaque entre as instituições de ensino, bem como 

possibilitar ao aluno um ensino de qualidade, que leve o aluno a sua 

melhor especialização e consequentemente maior absorção junto ao 

mercado de trabalho (FAVORETO, 2016, p.53). 

 

Atualmente, o CEETEPS está presente em, aproximadamente, 322 cidades do 

estado de São Paulo, administrando 223 escolas técnicas (ETECs) e 73 faculdades de 

tecnologia (FATECs) estaduais, com mais de 290 mil alunos matriculados em cursos 

técnicos de nível médio e superior tecnológicos. 

São atendidos pelas ETECs mais de 294 mil alunos nos ensinos técnicos, médio e 

técnico integrado ao médio, com uma oferta de 140 cursos técnicos voltados para as áreas 

industrial, agropecuária e de serviços, estando incluídas habilitações na modalidade 

presencial, semipresencial e online, assim como Educação de Jovens e Adultos e 

especialização técnica.  

As FATECs, por sua vez, ultrapassaram o número de 87 mil alunos matriculados 

nos 73 cursos de graduação tecnológica. Além dos cursos de graduação, também são 

ofertados cursos de pós-graduação, atualizações tecnológicas e extensões. 

 

 4.  SERRANA E A ETEC ÂNGELO CAVALHEIRO 

 

 4.1 O MUNICÍPIO DE SERRANA   

O município de Serrana-SP está situado a uma latitude 21º12'41" sul e a uma 

longitude 47º35'44" oeste, estando a uma altitude de 427 metros. Conforme dados 

verificados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

estimada de Serrana, em 2019, é de 45.107 pessoas. Contudo, verifica-se a existência de 

uma população flutuante de 5.000, aproximadamente, devido ao período de safra, que 

ocorre entre os meses de maio e novembro, durante o qual a cidade recebe várias pessoas 

em busca de trabalho. O município possui uma área de 125,744 km² (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERRANA, 2017). 
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Para abordar a situação atual do município, faz-se necessário realizar uma breve 

contextualização histórica, traçada desde o surgimento do município. Ressalte-se que as 

informações aqui apresentadas, foram obtidas por meio de entrevista realizada com 

Walter e Maria Luiza Cavalheiro, esta última filha de Ângelo Cavalheiro, figura 

importante na história do município. 

A história tem início em 1808, quando integrantes da família Reis, vindos de 

Minas Gerais, tomaram posse de uma gleba de terras que mais tarde ficaria conhecida 

como Fazenda Figueira. Mais tarde, avançando a oeste, a família chegou nas terras onde 

hoje se encontra o município de Ribeirão Preto onde era praticada agricultura de 

subsistência e  criação de animais de pequeno porte. O excedente era comercializado para 

aquisição de produtos essenciais, tais como: sal, quinino, pólvora, tecidos e 

manufaturados, em Casa Branca, São Simão, e a partir de 1953, em Ribeirão Preto.  

Embora as condições de vida fossem precárias  em função do isolamento social e 

das doenças tropicais do sertão, a partir da década de 1860, alguns cafezais chegaram até 

Ribeirão Preto. A alta produtividade dos cafezais impressionou Pereira Barreto, que 

publicou artigos no jornal “Província de São Paulo”, impulsionando o desenvolvimento 

da nova fronteira agrícola.  

A partir de 188, observou-se um aumento acelerado no cultivo do café na região 

de Ribeirão Preto. Contudo, é somente em 1890 que o café chega à região da Fazenda da 

Serrinha, local que deu origem à cidade de Serrana, e chegam negros libertos, imigrantes 

europeus e migrantes de outras regiões do estado de São Paulo. 

Dos anos 1930 até os anos 1960, a vila de Serrinha viveu um momento de 

estabilidade, mudando o nome para Serrana e passou por diversas melhorias. Depois da 

fundação da Vila de Serrinha, o fato mais importante da história do município foi a 

emancipação histórica de Cravinhos, permitindo que o povo serranense tomasse as rédeas 

de seu destino. A batalha política foi liderada pelo serranense Ângelo Cavalheiro, 

descendente de imigrantes italianos, que iniciou sua trajetória política aos 22 anos. Com 

o fim da 2ª Guerra Mundial e da ditadura getulista, o país foi tomado por uma onda 

progressista.  

Nesse período, Ângelo era subprefeito de Serrinha e sentiu que o momento era 

favorável para iniciar o processo de emancipação. A luta com as autoridades de Cravinhos 

foi dura, mas Ângelo saiu vitorioso tempos depois, quando o governador Ademar de 

Barros finalmente assinou a lei de emancipação. Ângelo Cavalheiro foi eleito prefeito por 
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dois mandatos, o primeiro de 1949 a 1953, e o segundo de 1961 a 1965 e  veio a faleceu 

em 31 de março de 1981. 

Em reconhecimento aos trabalhos prestados ao município, foi homenageado pela 

Câmara Municipal com um busto na praça matriz, além de ter seu nome colocado na 

ETEC do Centro Paula Souza, bem como em uma rua da cidade. 

Quanto ao saneamento básico, a cidade tem 100% de cobertura, havendo também 

fornecimento de água a toda população. Na área da saúde, há uma Secretaria Municipal 

com Ambulatório de Saúde Mental, Assistência Farmacêutica, Centro de Saúde, 

Departamento de Controle de Zoonoses, Estratégia de Saúde da Família, Farmácia 

Popular, Policlínica Central, Pronto de Socorro, Setor de Ambulância, quatro unidades 

U.B.S, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.   

 Em relação à economia municipal, as áreas de maior destaque são a lavoura de 

cana de açúcar, indústria de usinagem e implementos agroindustriais, prestação de 

serviços diversos e comércio. Serrana se sobressai no interior do estado como um 

significativo polo industrial e de logística, em especial com a usina de açúcar e álcool 

Usina da Pedra. 

Segundo o site da Prefeitura, Serrana encontra-se na rota de cidades com rico 

potencial turístico, como Altinópolis, Santo Antônio da Alegria e Brodowski, devendo 

fazer parte do circuito de Turismo do Estado, além de estar a menos de 20km de distância 

de Ribeirão Preto. Serrana também possui atrativos que tem beneficiado cada vez mais o 

aumento do fluxo de visitantes e trazido desenvolvimento ao comércio e para criação de 

postos de trabalho temporários de eventos diversos como a Festa de Peão, o Festival 

Caipiro Rock, Corridas de Rua, o Futsal, entre outros. Além disso, a cidade contará em 

breve com um Hospital Regional com previsão de atendimento de 1.500 pessoas por dia.  

A área da educação também recebe destaque em Serrana. Conforme reportagem 

da Revista Revide (2017), Serrana é considerada pioneira na educação com tecnologia, 

com a instalação, no ano de 2008, de salas, lousas e carteiras digitais nas escolas públicas 

municipais.  

O município conta também com a presença da Universidade Aberta do Brasil, 

voltada para a formação docente para a educação básica. O Polo de Serrana já estabeleceu 

parcerias com diversas universidades federais como a Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), além de já ter oferecido 

cursos técnicos por meio do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e desde 2009 conta 

com  uma unidade da ETEC do Centro Paula Souza.  
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4.2. A ETEC ÂNGELO CAVALHEIRO     

A ETEC Ângelo Cavalheiro nasceu em 2009, partindo de uma proposta do então 

prefeito Nelson Cavalheiro, que buscava a implantação de uma escola técnica no 

município. Inicialmente, foram oferecidas classes descentralizadas, com o apoio da ETEC 

do município de Batatais, que tiveram início no mês de junho do ano supracitado.  

O primeiro curso, de Técnico em Administração, ocorria em uma escola municipal 

no período noturno, já que o prédio cedido pela Prefeitura para implantação da escola 

técnica se encontrava na época em condições precárias. Foi necessário que o governo 

municipal realizasse todas as reformas necessárias, como instalação da parte hidráulica, 

de extintores e outras mudanças para assegurar o funcionamento da escola.  

Já em setembro daquele ano foi decretada a criação da ETEC Ângelo Cavalheiro, 

cujo nome homenageia o responsável pela emancipação da cidade. No mês de dezembro 

teve início a contratação do corpo docente e de outros funcionários e em fevereiro do ano 

seguinte os alunos passaram a assistir as aulas no prédio reformado e com o mobiliário 

necessário.  

O ex-diretor da ETEC, Airton Pereira de Morais, esclarece em entrevista que 

quando assumiu a direção em 2009 seu plano era criar uma escola diferenciada, onde as 

pessoas se sentissem bem e onde os alunos quisessem estar, uma escola “fora da curva”, 

como define. Para que isso fosse alcançado, relata ter enfrentado uma série de desafios, 

entre os quais a estrutura do prédio, a postura de muitos professores que eram acomodados 

e não abraçavam a ideia de criar uma escola diferente e a visão que a comunidade e 

mesmo outras escolas tinham em relação à ETEC.  

 Com o tempo os desafios foram superados, a estrutura da escola se tornou cada 

dia melhor, os novos professores abraçaram as propostas educacionais e a escola é vista 

hoje como referência, tanto no município quanto na região. 

No início, foram enfrentados diversos problemas comportamentais dos alunos, 

que chegavam à instituição cheios de vícios e que eram indisciplinados.   Houve certa 

dificuldade de preenchimento das vagas e a Prefeitura pagou a inscrição de 10 alunos de 

escolas do município, que foram selecionados pelos estabelecimentos onde estudavam.  

Em entrevista, o atual diretor da ETEC, Vanderlei Neves Andrade, ressaltou  essa 

mudança aos olhos dos munícipes, pois nos primeiros anos houve dificuldade na 

divulgação dos cursos já que  quase ninguém conhecia a escola e seu funcionamento. 
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 Atualmente, observa-se um cenário totalmente diferente em relação ao 

preenchimento das vagas. Não há dificuldade em ocupá-las, pelo contrário, todo ano há 

lista de espera e desespero por parte dos pais cujos filhos não conseguem ingressar na 

primeira chamada.  

João Ricardo Sanchez, atual Coordenador de Projetos Pedagógicos,  esclarece em 

entrevista que a qualidade de ensino sempre foi o foco da escola e que a confiança 

estabelecida com a comunidade, seja com os pais, com empresas existentes no município, 

e com escolas particulares, assegurou os avanços pedagógicos hoje existentes. Em meio 

a todos os desafios citados, foi observado intenso progresso, com a expansão dos cursos 

ofertados e do prestígio que passou a desfrutar junto ao município.  

O atual diretor destaca o aspecto humanizado, de aconchego que, desde o início 

foi buscado pelos gestores da instituição. Uma das formas de atingir essa meta foi trazer 

a família para dentro da escola, tornando-a parte de diversas ações escolares. Este é, na 

visão do diretor, apenas um dos pontos fortes da ETEC. Além da estrutura física, que 

sofreu melhoria significativa, existe a busca constante pela qualidade de ensino. Para isso, 

a ETEC conta com um corpo docente comprometido, interessado no progresso e na 

história do aluno, com um olhar atento a seus sonhos, anseios e individualidades. 

Além disso, o atual diretor aponta os planos para a instituição a curto, médio e 

longo prazo  dentre os quais estão a reforma do prédio, com a construção de uma quadra 

poliesportiva e de um novo pavilhão que permitirá a abertura de novos cursos, com 

laboratório de mecânica. 

A questão da quantidade de vagas oferecidas é também abordada pelo diretor, pois 

com reconhecimento já consolidado, os cursos são bastante disputados, com alguns deles 

tendo até cinco candidatos por vaga. Ele destaca ainda a importância da ETEC na 

transformação da vida dos alunos, apontando o comprometimento pedagógico, não 

somente quanto ao aspecto técnico e acadêmico, mas também com aspectos humanos já 

que um dos objetivos é abrir caminho para os alunos, mostrando que os mesmos têm 

capacidade para disputar vagas e ingressar no mercado de trabalho, estimulando sua 

autoconfiança, seu espírito crítico e expandindo sua atuação como cidadãos.  

Estes aspectos ficam evidentes no Plano Plurianual de Gestão (PPG) de 2018, no 

qual são apontados os princípios da gestão pedagógica sobre o qual a unidade escolar se 

apoia, sendo estes o Aprender a Ser, Aprender a Conviver, Aprender a Fazer e Aprender 

a Conhecer. Diante destas propostas, a escola tem como intuito formar profissionais 

capazes de realizar uma função transformadora na sociedade atual.  
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A unidade da ETEC em Serrana foi considerada uma das melhores, de acordo com 

o Sistema de Avaliação Institucional das ETECs (WEBSAI), que avalia todos os anos as 

ETECs e FATECs, através do levantamento de dados de alunos, docentes, servidores, 

familiares e egressos. Tais informações são usadas pelo setor de Avaliação Institucional 

do Centro Paula Souza, responsável pelo WEBSAI, para análise do funcionamento, dos 

resultados e do impacto social na localidade onde a instituição está inserida. A 

importância de tal avaliação vem do fato de que esta evidencia a qualidade do ensino 

ofertado. 

Os cursos oferecidos atualmente são os seguintes: Técnico em Administração, 

Técnico em Química, Técnico em Recursos Humanos, Ensino Técnico em Administração 

Integrado ao Ensino médio (ETIM). 

Existem ainda duas classes descentralizadas na cidade de Jardinópolis, onde são 

disponibilizados os cursos técnicos de Administração, Informática, Logística e Recursos 

Humanos e na cidade de Brodowski, na qual funciona apenas o curso técnico de 

Administração. 

Desde sua abertura em 2009 até 2016, a ETEC Ângelo Cavalheiro havia habilitado 

376 técnicos em administração, 36 técnicos em administração integrada ao ensino médio, 

36 técnicos em informática, 133 técnicos em logística e 230 alunos no ensino médio 

regular, tanto em sua sede quanto nas classes descentralizadas. Em 2019 o número de 

alunos, desde o início das ofertas dos cursos, totalizava 1383. Muitos alunos já atuam nas 

áreas no mercado de trabalho para as quais foram habilitados em toda a região de Serrana 

e Ribeirão Preto, e outros continuaram seus estudos, ingressando no curso superior.  

No contexto econômico da cidade os egressos desses cursos encontram na Usina 

da Pedra Agroindustrial a possibilidade de conseguirem postos de trabalho já que a 

principal atividade dessa Usina é a produção, a partir da cana de açúcar, de etanol, açúcar 

e energia elétrica. Essa abertura do mercado de trabalho pode ser documentada pelo fato 

de que 50% dos alunos diplomados no curso de Técnico em Química trabalham nessa 

Usina. Registre-se ainda que esse curso tem uma demanda de 4,6 candidatos por vaga. 

Os empregos administrativos nessa usina e em outras empresas da cidade geram 

alta procura pelos cursos de técnico em administração, técnico em recursos humanos e de 

técnico em administração integrado ao ensino médio (ETIM), cujos alunos constituem os 

sujeitos desta pesquisa. Considerando os pontos supracitados, é possível afirmar que os 

cursos oferecidos na ETEC atendem às demandas das empresas da cidade.  
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No de 2019, diversos projetos foram desenvolvidos na unidade escolar voltados 

para vários aspectos tais como a Biblioteca Ativa, que visa o desenvolvimento das 

competências e compreensão de leitura; Alumínio e a cidadania, com foco na coleta do 

material; Projeto ATA I – Doação de sangue, entre vários outros.  

Os pontos fortes da ETEC Ângelo Cavalheiro são o patrimônio, considerando que 

a instituição possui estrutura física bastante satisfatória, buscando manter de forma 

adequada a quantidade e a manutenção dos equipamentos; localização da escola, que é de 

fácil acesso; a preocupação constante com a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem; as parcerias, buscadas desde o início pela instituição, junto às associações 

e empresas locais, visando o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; a equipe de 

coordenação e o corpo docente. 

Quanto aos convênios relacionados junto às empresas, Alexandre Russi, o 

assistente técnico administrativo, aponta em entrevista que os mesmos são realizados por 

meio de prospecção ao Mercado de trabalho, e para cada curso é feito convênio, através 

de um contrato ou minuta, para que a empresa possa fornecer aos alunos vagas em 

estágios dos cursos oferecidos pela escola. 

Atualmente, há 27 empresas conveniadas por meio de contrato de cooperação, 22 

estagiários contratados e prestando serviços nessas empresas e cinco contratados pelo 

Cento de Integração empresa Escola (CIEE), ou seja, que atuam dentro da própria ETEC.   

O corpo docente da ETEC Ângelo Cavalheiro é formado por 36 professores, sendo 

que sete têm curso de Graduação e a maioria dos docentes, 22 concluíram pós-graduação. 

Destes, 17 cursaram mestrado, cinco finalizaram doutorado e sete cursam mestrado. 

 

QUADRO 1. Formação dos docentes da ETEC 

Formação Quantidade 

Ensino técnico 00 

Graduação 07 

Mestrado  17 

Mestrado em andamento 07 

Doutorado 05 

Doutorando em andamento 00 

TOTAL 36 
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Certamente a qualificação do corpo docente é um dos fatores responsáveis pela 

qualidade do ensino e do prestígio que a escola desfruta tanto na cidade quanto no 

conjunto das ETECs.  

 

4.3. A TRANSIÇÃO ATUAL DA ETEC: AS MUDANÇAS OCORRIDAS 

EM 2019 

  A ETEC Ângelo Cavalheiro tem por obrigação e política interna o cumprimento  

das recomendações da Administração Central do Centro Paula Souza, em todos os 

aspectos, inclusive no que diz respeito à oferta das diversas modalidades de ensino, 

levando em consideração, nesse processo, as inovações impetradas pelo Ministério da 

Educação (MEC), sendo a mais recente delas a reforma da grade curricular do ensino 

médio, com início para o ano de 2019.  

Historicamente, a ETEC já ofertou o Ensino médio Regular, juntamente com o 

Ensino Técnico Integrado ao Médio, também chamado “ETIM”, que foi aos poucos e 

gradativamente substituindo o primeiro, e nesse momento, em função das mudanças já 

elencadas anteriormente, conta-se com uma nova modalidade: o Ensino médio com 

Habilitação Profissional, conhecido pela sigla “M-tec”.  

As particularidades das últimas duas modalidades são explicitadas conforme o  

Manual do Candidato – Vestibulinho 1º/2019. 

Ensino Técnico Integrado ao Ensino médio compõe-se das partes 

relativas ao Ensino médio (base nacional comum e parte diversificada) 

e da formação profissional (Ensino Técnico), funcionará em período 

integral (manhã e tarde) com componentes da base nacional comum 

integrada à formação profissional de técnico, numa jornada de até 40 

aulas semanais (até 8 aulas diárias), em cada uma das 3 séries. Ao final 

do curso, o aluno terá concluído o Ensino médio e obterá, também, o 

diploma de Técnico, com validade nacional. Os cursos serão oferecidos 

em período integral (manhã/tarde) e organizados por 3 séries, cuja 

conclusão lhe dará o direito de exercer as atividades inerentes ao 

técnico, como também lhe dará o direito de continuidade de estudos no 

nível da Educação Superior. 

Ensino médio com Habilitação Técnica Profissional – m-tec - 1ª 

série compõe-se das partes relativas ao Ensino médio (base nacional 

comum e parte diversificada) e da formação profissional (Ensino 

Técnico). O Ensino médio com Habilitação Técnica Profissional 

funcionará em ½ período (manhã ou tarde) mesclando componentes da 

base nacional comum e alguns componentes técnicos 

profissionalizantes. Nesta modalidade de ensino, baseada na Lei nº 

13.415/17, o aluno cursará o Ensino médio estruturado em conjunto 

com a formação de Técnico, numa jornada de até 30 aulas semanais (até 

6 aulas diárias), em cada uma das 3 séries. Ao final do curso, o aluno 
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terá concluído o Ensino médio e obterá, também, o diploma de Técnico 

com validade nacional. Os cursos serão oferecidos nos períodos manhã 

e/ou tarde e organizados por séries, cuja conclusão lhe dará o direito de 

exercer as atividades inerentes ao técnico, como também lhe dará o 

direito de continuidade de estudos no nível da Educação Superior (FAT, 

2019). 

É importante buscar-se entender as possíveis motivações que acompanharam ou 

justificaram tais mudanças. Obviamente, a mudança da grade curricular do ensino médio 

não é uma escolha do Centro Paula Souza, tampouco das ETECs.  

Além disso, são conhecidas e salientadas com frequência a vocação e intenção da 

instituição em ser constantemente direcionada à formação técnica, o que justifica a 

gradativa eliminação do ensino médio regular, porém, tal argumento não converge com a 

troca do ETIM pelo M-tec. 

Ademais, cabe nesse momento questionarmos os possíveis e prováveis prejuízos 

quanto à quantidade e qualidade dos conteúdos, competências e habilidades oferecidas 

aos alunos, e também e não menos importante, o prejuízo monetário do corpo docente, 

pois como consequência da diminuição da carga horária/aluno há a diminuição da carga 

horária/professor, cuja desvalorização e sucateamento profissional aparentam não ter fim.  

 

5. JUSTIFICATIVA DO TEMA  

A partir do que pude observar em sala de aula, ao longo de minha docência de 

nove anos na ETEC Ângelo Cavalheiro tenho constatado  que os alunos que mais e melhor 

se expressam em sala de aula são os que  comentavam com maior ênfase a interação que 

mantinham com membros da família, especialmente com os pais e como esses 

transmitiam conhecimentos e informações.  

Se esta argumentação constitui uma constatação parcial e específica resultante de 

experiência própria e individual em diferentes salas de aula, há necessidade de maiores 

fundamentações de ordem empírica e teórica. Apesar disso, tal observação foi importante 

para direcionar meu interesse pela pesquisa sobre a relação entre família e escola e para 

ampliar a investigação sobre essa questão.  

Por isso, é necessário entender melhor a relação dos filhos com seus pais para se 

identificar as práticas familiares e entendê-las como dados que podem estar presentes em 

várias famílias.  

Ao mesmo tempo a escolha desse tema justifica-se pelo fato de que no 

levantamento bibliográfico para o presente trabalho, verificou-se a existência  de poucos 
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estudos voltados para analisar relações entre família e escolha dos filhos pelo ensino 

técnico, como os de Bernardim e Silva, 2016; Cintra, 2014; Ferreti, 2000; Loponte, 2018 

e Teixeira, 2010. 

Além disso, faz-se importante ressaltar o papel das ETECs na formação de um 

grande número de adolescentes levando em consideração um mercado de trabalho cada 

vez mais exigente. A qualidade de ensino ofertado nas ETECs faz com que estas se 

destaquem em provas nacionais de desempenho, fato que está relacionado às exigências 

do processo seletivo, ao reduzido número de vagas oferecidas, à qualidade dos cursos e à 

composição de seu corpo docente.   

 

6.   OBJETIVO 

 O objetivo desta pesquisa é avaliar como filhos de ambos os sexos de famílias de 

Serrana, cujos pais dispõem de renda até três salários mínimos e pouca escolaridade,  

optam pelo ensino técnico integrado ao ensino médio, qual a importância da família na 

escolha de determinado tipo de estabelecimento de ensino, como ocorre o processo 

seletivo para ingresso, as dificuldades encontradas no processo de escolarização e como 

avaliam sua inserção no mercado de trabalho e ainda se pretendem ingressar no  curso 

superior.  

Dessa forma buscar-se-á conhecer as aspirações de pais e filhos quanto ao 

processo de escolarização, a importância atribuída ao ensino profissionalizante, 

contribuindo para melhor compreensão das oportunidades e do modo de seleção e 

ingresso nessa modalidade de escolarização.  

 

7.    METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada com entrevistas com alunos da ETEC Ângelo Cavalheiro 

e foram realizadas em suas casas ou em outro local escolhido por eles e que assegurassem 

condições de privacidade. 

Ao mesmo tempo, foram feitas observações nas residências dos alunos, nos  

bairros onde residiam e em sala de aula. Essas observações foram devidamente registradas 

em diário de campo logo após as entrevistas, exceto aquelas resultantes do registro da 

conduta dos alunos em sala de aula que foram anotadas em diferentes momentos da 

pesquisa.  
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Também foram feitas entrevistas com o atual diretor da instituição, com o  ex-

diretor e com coordenadores da escola, com o ex-prefeito do município e com familiares 

de Ângelo Cavalheiro, patrono da ETEC de Serrana.  Com exceção da entrevista realizada 

junto à família do patrono e com os coordenadores que foram registradas por meio de 

anotações no diário de campo, todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra.  

Além disso, mediante autorização da direção da ETEC, foram consultados 

documentos sobre números de alunos inscritos e matriculados nos anos de 2016 a 2018, 

sobre o processo seletivo, modalidade dos cursos e dados dos sujeitos entrevistados, como 

desempenho geral, frequência e notas. 

A metodologia utilizada é de cunho qualitativo e parte “do fundamento de que há 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1995, p.26). Na pesquisa 

qualitativa, todas as pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas como sujeitos 

que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir nos problemas 

que identificam.  

 

7.1. Sujeitos da pesquisa 

Participaram da pesquisa cinco alunos do sexo masculino e cinco do sexo  

feminino, matriculados no terceiro ano do ensino técnico integrado ao ensino médio do 

curso de Técnico em Administração (ETIM) da ETEC da cidade de Serrana-SP, na faixa 

etária de 15 a 18 anos  e cujos pais tinham renda de até três salários mínimos e  que tinham 

filhos de ambos os sexos. O valor desse salário era de R$ 954,00 na época da coleta de 

dados. 

Foram escolhidos alunos do último ano do curso por já terem conhecimento das 

possibilidades oferecidas pelo mercado de trabalho e das possiblidades de ingresso no 

ensino superior.  A seleção dos sujeitos foi feita de modo casual a partir de aplicação de 

questionário socioeconômico ao total de alunos do terceiro ano do ETIM para a obtenção 

de dados referentes à organização e à renda familiar e para localizar alunos cujas famílias 

tinham rendimento até três salários mínimos.  

A inclusão de alunos de ambos os sexos assegura a comparação das orientações 

parentais e de escolha segundo o gênero de cada entrevistado o que pode contribuir para 

a análise de escolhas de alunos e alunas. Por fim, faz-se necessário ressaltar que todos os 

nomes, tanto dos sujeitos quanto de seus familiares, são fictícios e foram escolhidos pelos 

próprios entrevistados. 
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7.2. Procedimentos   

A coleta de dados com os alunos foi feita mediante entrevistas com roteiro 

semiestruturado, criado a partir dos aspectos que se pretendia examinar e o roteiro foi 

submetido a um pré-teste para avaliar a compreensão e adequação das questões. 

 Todas as entrevistas foram agendadas após aceitação dos sujeitos em participarem 

da pesquisa e do consentimento dos pais ou responsáveis, quando os alunos eram menores 

de 18 anos. Nove pais assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 

C), nove alunos assinaram Termo de Assentimento por serem menores de 18 anos 

(apêndice B) e uma aluna, com 18 anos, assinou termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice A). 

 Cada um dos referidos documentos foi apresentado em duas vias de igual teor e 

forma. Após as assinaturas de todos os termos, uma via ficou com o participante e a outra 

foi arquivada pela pesquisadora. 

  Por questões éticas tanto a escola quanto os alunos e seus pais  foram consultados 

antes do início das atividades, para autorizar o uso de informações. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao sistema da plataforma Brasil 

CEP/CONEP, obtendo o parecer consubstanciado de aprovação pelo comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP e a coleta 

de dados foi realizada somente após aprovação do Comitê.   

Este estudo foi desenvolvido em compromisso com as diretrizes estabelecidas 

pelas Resoluções números 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, que 

regulamentam os princípios éticos das pesquisas com seres humanos no Brasil (BRASIL, 

2016a; BRASIL, 2012a). 

 

8. O Vestibulinho da ETEC Ângelo Cavalheiro 

Os dados do Vestibulinho da ETEC para ingresso no curso do Ensino médio 

Integrado ao Técnico em Administração (ETIM) dos anos de 2016, 2017 e 2018 foram 

obtidos através de acesso aos documentos da escola, após solicitação e aprovação da 

direção para consulta a esses dados.  

  O ingresso no ETIM se dá mediante processo seletivo realizado todos os anos, 

sendo aplicado pela FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia), empresa contratada pelo 

Centro Paula Souza, por meio de processo licitatório.  
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De acordo com informação institucional verificada junto ao site da FAT, a mesma 

é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, tendo como objetivo colaborar com 

as instituições que atuam nas áreas de educação e tecnologia, visando o estímulo e o 

desenvolvimento do conhecimento, por meio de programas e eventos que gerem, 

difundam e transfiram tecnologia, tais como congressos, simpósios, cursos; concursos 

públicos ou processos de seleção;  projetos culturais e, no caso da ETEC e Fatec, 

Vestibulinho e concurso vestibular  para seleção de candidatos a ingresso em instituições 

de ensino de 2º e 3º graus (FAT, 2019).   

 O processo seletivo é feito mediante realização de provas, divulgadas previamente 

e abrangendo toda matéria do ensino fundamental. Ressalte-se que o exame da ETEC é 

classificatório e não eliminatório, não sendo possível indicar a nota mínima para 

classificação. Todos os candidatos serão classificados, da maior nota para a menor. A 

nota final é obtida pelo total de questões acertadas, sendo que cada uma delas vale um 

ponto.  

    Em todos os anos observados, foram oferecidas 80 vagas para o ETIM, e como 

consta do gráfico abaixo há grande procura por esse curso, o que evidencia um número 

significativo de candidatos por vaga. 

 

FIGURA 1. Total de candidatos inscritos no Vestibulinho do ETIM. 

Fonte: Novo Sistema Acadêmico (NSA)/CEETEPS 

 

Conforme a figura acima, pode-se observar que em 2016 houve procura de 149 

candidatos; em 2017 a procura aumentou para 195 e em 2018 esse número cresceu ainda 
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mais, com 207 candidatos. Ressalte-se que, em todos os anos observados, foram 

disputadas 80 vagas, o que evidencia um número significativo de candidatos.  

O exame dos dados acima indica que, do total de inscritos, muitos candidatos, 

apesar de aprovados, não conseguiram ingressar na escola. Em 2016, 69 candidatos, ou 

seja, 46% foram excluídos de acesso à escola; em 2017, esses números correspondem a 

115 ou 59%; e em 2018, os excluídos foram 127, isto é, 61%.  

Excetuando-se o fato de que em 2019 não foram oferecidas vagas para o ETIM, é 

possível verificar que a procura se deu num crescimento constante. Dessa forma, também 

é possível constatar que não havia motivo para a mudança de modalidade que se baseasse 

no argumento de baixa demanda. 

 

FIGURA 2. Total de candidatos classificados no Vestibulinho do ETIM 

 

 Fonte: Novo Sistema Acadêmico (NSA)/CEETEPS 

 

Na figura 2, referente aos candidatos que foram classificados nos Vestibulinhos, 

observam-se os seguintes números: 140 aprovados em 2016, 186 em 2017 e 194 em 2018. 

Assim como nos dados observados na figura 1, nota-se neste caso que o número de 

candidatos aumentou quase que na mesma proporção, o que denota baixa desistência, 

dado o grande número de inscritos. Ou seja, através dos dados verificados, conclui-se que 

a prova do Vestibulinho para essa modalidade é bastante procurada e tem pouca taxa de 

abstenção. 
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Esses dados mostram o caráter seletivo do Vestibulinho, o que leva a supor que 

os aprovados tiveram formação escolar adequada para enfrentarem as exigências desse 

exame, sobretudo quando se observa que a maioria é proveniente de escolas públicas 

como consta na figura abaixo e de famílias de recursos financeiros reduzidos.  

FIGURA 3. Alunos oriundos de escolas públicas inscritos nos processos seletivos de 

2016 a 2018. 

Fonte: Novo Sistema Acadêmico (NSA)/CEETEPS 

A figura 4 mostra a quantidade  de candidatos que não compareceram às provas: 

nove em 2016 e 2017, e 13 em 2018. 
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FIGURA 4.Total de candidatos ausentes no vestibulinho do ETIM 

Fonte: Novo Sistema Acadêmico (NSA)/CEETEPS 

 

É possível creditar o aumento de abstenção observado no ano de 2018 a um fato 

isolado ocorrido naquele ano. A FAT, empresa licenciada para a condução do 

Vestibulinho das ETECS encontrou-se em um impasse com o CPS quanto aos valores 

contratuais, o que fez com que as datas fossem todas adiadas e as provas que 

tradicionalmente aconteciam em dezembro do ano anterior foram aplicadas no dia 21 de 

janeiro de 2018. Dessa forma, acredita-se que a confusão causada por esse fato acabou 

por distrair alguns candidatos, prejudicando assim o processo seletivo. 

Foram ofertadas 80 vagas nos anos citados, sendo que classificados até a 80º  

colocação tiveram 3 dias para realizarem sua matricula. Observa-se que o ano de 2017 foi 

aquele em que menos candidatos “perderam” o direito à vaga na primeira chamada, pois 

apenas 6 foram chamados na segunda e/ou terceiras chamadas. 

Já em 2016 e 2018, foram disponibilizados apenas dois dias para matrícula da 

primeira chamada, o que indica que muitas pessoas perderam a prioridade de matrícula. 

Entre os fatores que fazem com que o candidato classificado perca sua vaga está 

principalmente, a não apresentação dos documentos obrigatórios. Saliente-se que a 

listagem dos documentos se encontra disponível no Manual do Candidato desde a 

abertura das inscrições e que a equipe da ETEC Ângelo Cavalheiro entrega um lembrete 

da lista no dia da prova e na véspera das matrículas. Além disso, ainda são efetuados 

telefonemas para os candidatos. 
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Os aprovados estavam na faixa etária inferior a 18 anos, eram solteiros e foram 

classificados conforme cor, como consta do  quadro abaixo. 

 

QUADRO 2. Distribuição dos alunos segundo a cor (1) 

 2016 2017 2018 (2) 

Cor Total de 

alunos 

% de 

alunos 

Total de 

alunos 

% de 

alunos 

Total de 

alunos 

% de 

alunos 

Branca 37 46% 37 46% 52 64% 

Amarela 0 0% 1 1% 0 0% 

Preta 4 5% 6 8% 2 3% 

Indígena  0 0% 1 1% 0 0% 

Parda 39 49% 35 44% 26 33% 

Não 

declarada 

0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 80 100% 80 100% 81 100% 
   

Fonte: Novo Sistema Acadêmico (NSA)/CEETEPS 

 

1. Os dados referentes à cor dos alunos constam dos formulários da ETEC e seguem os critérios adotados 

pelo IBGE que classificam a população em branca, preta, parda, amarela e indígena. 

 2. Nesse ano houve um problema com uma aluna que se inscreveu como egressa de escola pública, mas na 

inscrição foi considerada como originária de escola privada. Como a ETEC tem cotas para alunos de escolas públicas 

e também para afrodescendentes a  inscrição da  aluna foi negada inicialmente pela direção da ETEC.  No entanto, seus 

pais entraram com processo e a advogada conseguiu uma liminar da juíza para que essa aluna  pudesse fazer a matrícula, 

o que foi  conseguido, embora o processo ainda esteja em andamento.  

 

No ano de 2016, houve um total de 37 alunos brancos matriculados, e nos dois 

anos seguintes estes foram predominantes. Aqueles que se declararam pardos foram 39, 

35 e 26, respectivamente, em 2016, 2017 e 2018. Bem menor é o número de alunos que 

se considera de cor preta: quatro, seis e dois nos três respectivos anos. Verifica-se a baixa 

quantidade de alunos indígenas e de cor amarela ou não declarada, não havendo nenhum 

aluno das etnias citadas nos anos de 2016 e 2018, enquanto em 2017 há um indígena e 

um amarelo.  

Na linha do tempo, enquanto o número de alunos brancos aumentava, o de negros 

diminuía praticamente de forma proporcional. Como exemplo, cita-se o ano de 2017, com 
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a matrícula de 37 candidatos brancos e 6 negros; já em 2018, matricularam-se 52 brancos 

e somente 2 negros.  

Quando se considera o conjunto dos dados, nota-se que o abismo ainda é 

considerável, o que se torna mais claro quando comparados com os dados de pardos cujo 

número de candidatos vem sofrendo baixa constante: em 2016 foram 39 matriculados 

contra 35 em 2017 e em 2018 eles são  27. Tais números parecem indicar um fenômeno 

de elitização segundo a cor dos candidatos.  

Os dados sobre alunos orientais são pouco significativos se se considerar que não 

são vítimas do mesmo tipo de preconceito como ocorre com negros e pardos. Todavia, 

registre-se que esses dados podem servir para outras pesquisas que envolvam o processo 

migratório de orientais para essa cidade e para a região.  

Também é relevante abordar a questão do sistema de cotas. Quando pensamos a 

respeito desse sistema, pode-se compreendê-lo como um benefício para aqueles 

candidatos que devido à cor de pele e/ou situação socioeconômica não tenham, em tese, 

condições de competir em pé de igualdade com aqueles que vivem em situação mais 

privilegiada.  

Conforme Lima, Neves e Silva (2014), o sistema de cotas é a prática mais 

conhecida dentro da esfera das ações afirmativas. Estas podem ser definidas como 

políticas públicas ou privadas criadas com o intuito de minimizar as consequências da 

discriminação em suas diferentes formas, entre elas a de raça, gênero ou nacionalidade. 

A modalidade mais comum e conhecida de cotas atualmente aplicada nas 

instituições de ensino é a que reserva determinado número de vagas a alunos segundo a 

cor e aos oriundos de escolas públicas, mediante comprovação documental. 

Porém, é interessante compreender esses sistemas de cotas como um direito 

adquirido e não mais como uma “ajuda” ou “favor”, haja vista que, historicamente, a 

população alvo de tal benefício vem sendo marginalizada e encontra  ainda em nossos 

dias maiores dificuldades de acesso ao ensino de qualidade.  

Nesse sentido, o Centro Paula Souza, como um todo tem cumprido em todas suas 

escolas o que foi instituído pelo Decreto Estadual nº 49.602/05: 

 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais, Considerando a Política de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes instituída pelo Decreto nº 48.328, 

de 15 de dezembro de 2003;Considerando a necessidade da criação de 

condições para a superação acadêmico-intelectual dos graduados na 

rede pública de ensino; Considerando que o Centro Estadual de 
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Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS tem apresentado 

excelência na articulação, na realização e no desenvolvimento da 

educação tecnológica nos graus de ensino médio e superior, (...) 

 

 Artigo 1º - Fica instituído o Sistema de Pontuação Acrescida, para 

afrodescendentes e egressos do ensino público (fundamental e médio), 

nos exames seletivos para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais - 

ETEs e nas Faculdades de Tecnologia - FATECs, pertencentes ao 

Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS. 

 

Artigo 2º - O Sistema dePontuação Acrescida atenderá ao princípio do 

mérito individual e da qualificação acadêmica, tendo por objetivos: I - 

a superação acadêmico-intelectual dos graduados na rede pública de 

ensino; II - a criação de um ambiente de diversidade cultural e étnica, 

propício à plena integração social das minorias.  

 
 

Deve-se esclarecer que o Centro Paula Souza, ao invés de reservar vagas ou 

realizar um processo seletivo diferente para determinados grupos populacionais, aplica o 

método de pontuação acrescida, para quem atender aos requisitos de afro descendência e 

para egressos de escola pública. Conforme explicitado no próprio manual do candidato 

ao Vestibulinho:  

 
O Sistema de Pontuação Acrescida implica no acréscimo de pontos à 

nota final obtida em exame seletivo, ao candidato que declare ser 

afrodescendente e/ou demonstre ter cursado integralmente da 5ª a 8ª 

série ou do 6º ao 9º ano do Ensino fundamental em instituições públicas. 

Poderão ser acrescidos os seguintes percentuais à nota final do 

candidato: 

 

 I - três por cento (3%) para o candidato que se declarar 

afrodescendente.  

II - dez por cento (10%) para o candidato que declarar ter cursado 

integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino fundamental 

em instituições públicas, devendo, no ato da matrícula, apresentar o(s) 

documento(s) comprobatório(s) demonstrando esta escolaridade.  

III - treze por cento (13%) para o candidato que atender 

cumulativamente os itens I e II - “afro descendência” e “escolaridade 

pública”.  

 

AFRODESCENDÊNCIA Conforme Artigo 5º do Decreto 

Estadual nº 49.602/05, “Compreendem-se como afrodescendentes os 

pretos e os pardos, assim definidos, quando necessário, por auto 

declaração”.  

 

ESCOLARIDADE PÚBLICA O candidato obrigatoriamente 

deverá ter cursado a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª série ou o 6º, o 7º, o 8º e o 9º ano 

do Ensino fundamental, em instituições públicas, e, no ato da matrícula, 
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apresentar o(s) documento(s) comprobatório(s) demonstrando esta 

escolaridade. (FAT, 2019) 

 

 

Não é objetivo deste trabalho questionar o mérito de algum aspecto que possa 

surgir sobre a legalidade de tal metodologia. Porém, faz-se importante discutir o tema 

considerando que a ocupação das vagas ofertadas na escola técnica é influenciada de 

maneira significativa por esses critérios. 

Algumas pessoas podem vir a indagar sobre a boa fé dos candidatos, uma vez que 

a afro descendência não é passível de comprovação, sendo auto declarada. Nesse caso, 

seria interessante se perguntar se 3% de acréscimo na nota, com base na quantidade de 

acerto de questões, realmente fará tanta diferença, sabendo que todos os candidatos que 

acharem por bem fazer essa opção, no momento da inscrição, não terão nenhum tipo de 

impedimento. 

É importante levar em consideração que, diferentemente da afro descendência, o 

sistema de pontuação acrescida é um critério passível de comprovação documental, sendo 

comum até mesmo a perda do direito à vaga.   

FIGURA 5. Alunos originários das escolas particulares inscritos nos processos 

seletivos de 2016 a 2018. 

Fonte: Novo Sistema Acadêmico (NSA)/CEETEPS 

Quando observamos atentamente os números de egressos de escola particular 

vemos que há uma considerável oscilação, tendo como valor menor oito em 2016 e  o 

maior é de  14 alunos em 2018. 
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Embora os dados acima sejam limitados a um curto período temporal e não haja 

indicadores para se conhecer a origem e a renda familiar do conjunto dos alunos pode-se 

questionar se esse aumento de discentes de escolas particulares tenderá a continuar, o que 

poderá limitar o ingresso de alunos de estabelecimentos oficiais e que são originários de 

famílias com recursos financeiros reduzidos.  

 

9. OS SUJEITOS E SUAS FAMÍLIAS 

A seguir são apresentados dados que permitem caracterizar alguns aspectos das 

famílias dos entrevistados e da relação com seus pais,  com a escola e com o ingresso no 

ensino técnico integrado ao ensino médio.  

 

QUADRO 3. Os alunos e suas famílias  

 

Aluno 
Arranjo 

familiar 
Idade Sexo 

Quantidade 

de irmãos 

Curso superior 

almejado 

Renda familiar  

(em salários 

mínimos) 

Aloni nuclear 17 Masculino 1 irmã 
Publicidade e 

propaganda 
aprox. 2 salários 

Ana 

Carolina 
nuclear 17  Feminino 1 irmã Psicologia aprox. 3 salários 

José nuclear 17 Masculino 1 irmão 
Ciência da 

Computação 
aprox..3 salários 

Laura recomposta 17 Feminino 6 irmãos  Arquitetura aprox. 3 salário 

Mel nuclear 17 Feminino 1 irmã 
Biologia ou 

Química 

Não soube 

informar 

Melly matrifocal 18 Feminino 1 irmã  Arquitetura  aprox. 2 salários 

Peter recomposta 17 Masculino 1 irmão 

Artes Cênicas ou 

Engenharia da 

Computação 

aprox..3 salários 

Ricardo recomposta 17 Masculino 7 irmãos Administração 
aprox..3 salários 

Wadrian nuclear 17 Masculino 3 irmãos 
 Química ou 

Biologia 
aprox. 2 salários 

 Yasmim matrifocal  17  Feminino 2 irmãos  Química 
aprox. 2 salários 
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No quadro abaixo constam o número de pessoas que integram as famílias dos 

alunos. 

  

  QUADRO 4. Quantidade de pessoas na família 

Total de pessoas na família 2016 2017 2018 

1 a 3 18 18 22 

4 a 5 51 53 50 

6 ou mais 11 09 09 

Total 80 80 81 

 

Abaixo estão agrupados dados sobre profissão e escolaridade de mães e pais dos alunos. 

 

  QUADRO 5. Profissão e escolaridade de mães e pais dos alunos 

  DADOS DO PAI DADOS DA MÃE 

ALUNO PAI IDADE PROFISSÃO ESCOLARIDADE MÃE IDADE PROFISSÃO ESCOLARIDADE  

Aloni Antônio 35 Comprador ES Completo Lucia 35 Dona de casa EM Completo 

Ana 

Carolina 
Luiz 40 Motorista EM Completo Vera 37 Autônoma EM Completo 

José Wagner 41 Motorista EM Completo Isabel 37 Dona de casa EM Completo 

Laura Márcio 45 
Operador de 

máquinas 
EF incompleto Marisa 46 

Empregada 

doméstica 
EF completo 

Mel Carlos 52 
Soldador 

(desempregado) 
EF incompleto Cristina 50 Dona de casa EM completo 

Melly 
Não 

informado 

Não 

informado 
Não informado Não informado Marta 41 Cozinheira Ensino Técnico 

Peter Francisco 
Não 

informado 
Não informado Não informado Eliana 41 Pedagoga ES Completo 

Ricardo Jorge 62 
Brigadista 

(aposentado) 
EF incompleto Rose 53 Dona de Casa EF incompleto 

Wadrian Adalberto 67 
Motorista 

(aposentado) 
EF incompleto Sônia 54 Autônoma EF incompleto 

 Yasmim 
 Não 

informado 

 Não 

informado 
 Não informado  Não informado  Fernanda  37  Doméstica EM Completo 
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O quadro  abaixo traz dados sobre a renda familiar dos alunos que ingressaram 

nos anos de 2016 a 2018. 

 

 QUADRO 6. Renda familiar  

RENDA EM SM 2016 2017 2018 

1 SM 08 05 05 

2 SM 30 25 28 

3 SM 20 25 24 

4 SM 12 13 15 

5 SM 05 06 08 

6 ou mais SM 05 05 01 

Total 80 80 81 
 

Fonte: Novo Sistema Acadêmico (NSA)/CEETEPS 

Abaixo constam dados sobre a quantidade de pessoas da família dos alunos 

ingressos nos anos de 2016 a 2018 que têm rendimentos próprios. 

 

  QUADRO 7. Quantidade de pessoas com rendimento próprio 

Total de pessoas 

com rendimento 

2016 

 

2017 2018 

1 28 32 30 

2 43 42 43 

3 8 04 08 

4 0 01 00 

5 0 0 00 

6 ou mais 1 0 00 

TOTAL 80 80 81 

 

Embora haja famílias com mais de uma pessoa com renda pessoal, nenhum dos 

alunos entrevistados dos três anos tem rendimentos próprios. 

 

9.1 Perfil dos entrevistados 

A partir dos dados coletados nas entrevistas analisam-se abaixo as relações dos 

alunos com suas famílias, com a escola e com seus sonhos para o futuro. Os alunos moram 
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em cinco bairros periféricos de Serrana, cujos nomes foram omitidos para assegurar sua 

privacidade  e são indicados por letras.  

  

9.1.1 Aloni, 17 anos, pardo, família nuclear 

"Não deixe para amanhã aquilo que 

você pode fazer hoje". 

(Autor desconhecido) 

 

Aloni foi o aluno que logo se interessou e aceitou em participar da pesquisa e a 

entrevista aconteceu na biblioteca da ETEC já que ele afirmou que não se sentiria à 

vontade em sua casa. Ele mora os com os pais, Antônio e Lucia, e com uma irmã caçula, 

Bruna, no bairro A. 

Logo no início da entrevista, quando indagado se já havia mudado de casa, disse 

que já havia mudado de residência várias vezes. Sua família morou um tempo com uma 

de suas avós e também residiu um tempo em Ribeirão Preto, devido ao trabalho dos pais 

que depois decidiram voltar e comprar um terreno em um bairro novo em Serrana e 

conseguiram construir a própria residência.  

Os pais de Aloni terminaram o curso técnico de Administração na ETEC e ambos 

têm 35 anos. Seu pai continuou os estudos e fez faculdade na mesma área e trabalha em 

uma empresa em Ribeirão Preto como comprador de peças agrícolas e é o único provedor 

financeiro da família, com uma renda que varia entre dois  a três salários mínimos.  Sua 

mãe é vendedora, mas no momento da entrevista, estava desempregada. Tem apenas uma 

irmã, Bruna, que tem doze anos e atualmente cursa o 6º ano de uma escola estadual. 

A respeito da relação com a irmã, Aloni mostra-se um pouco mais agitado e diz 

que são bem diferentes e faz alguns comentários sobre a questão da diferença de gênero 

entre eles, demonstrando certo inconformismo, pois quando tinha a idade da irmã, com 

dez anos, ficava em casa  sozinho e aprendeu a criar responsabilidades e já ajudava os 

pais com os afazeres domésticos, mesmo sendo homem. Ele critica a irmã e a chama de 

preguiçosa tanto para ajudar em casa como também para estudar: 

Acho que existe diferença entre homem e mulher, acho que na idade 

dela eu era um pouco mais elétrico, eu não gostava de ficar parado. Eu 

ficava muito sozinho porque meus pais trabalhavam e sempre estava 

ajudando em casa, sempre estava tentando estudar. Ela já tem mais um 

pouco mais de preguiça. Essa é uma diferença entre a gente. Eu ia muito 

mais atrás das coisas, ela já é mais “quietona” na dela, tem que ficar 

puxando ela para fazer as coisas. 
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Quanto aos conselhos que recebe de sua família, diz que a avó e a madrinha 

auxiliam bastante na questão de seu futuro profissional e pessoal, mas  menciona que a 

relação com os pais é muito forte e procura seguir seus conselhos. Afirma ainda que eles 

foram pais muito jovens, com 17 anos apenas e mostram preocupação quanto a Aloni ter 

filho cedo e não querem que comenta o mesmo “erro”: 

Bastante, se importam muito né. (...) então eles falam “não comete o 

mesmo erro que a gente”, "a gente quer o melhor para você", eles 

querem que eu continue estudando, de qualquer jeito você vai fazer uma 

faculdade ano que vem, a gente não quer ver você parar. 

 

Os pais são fundamentais em suas decisões e ambos o apoiam muito quanto a 

continuar sua trajetória acadêmica e têm o hábito de olhar os cadernos de seus filhos e 

acompanhar o rendimento escolar, como aponta o trecho a seguir: 

Até quando eu tirei um R, eles “mas por que você tirou esse R?”, "Por 

qual motivo?". Eles sempre perguntam. Isso não é diferente com a 

minha irmã, quando a minha irmã tira uma nota vermelha, também, 

mesma coisa. "Por que essa nota?", eles ficam no pé. 

 

Aloni repetiu a 2ª série do ensino fundamental pois a professora alegava que ele 

estava mais atrasado que os outros colegas da turma.  Ele se atrapalha um pouco ao relatar 

esse fato e diz que a culpa era da professora, mas depois diz que foi bom.  

Cursou todo o ensino fundamental em escola pública e relata que foi uma fase 

difícil quando teve que ir morar em Ribeirão Preto e quando  mudou de escola enfrentou 

certa dificuldade de adaptação com a nova vida, novos amigos e professores  e relata que 

foi sempre muito tímido e difícil de se relacionar como descreve abaixo: 

 
Eu sempre pensei, eu mantive todo mundo aqui, a maioria da minha 

família mora aqui, meus amigos aqui, então quando eu mudei para lá 

eu fiquei meio que queria e não que queria. mas lá eu não tinha 

ninguém. Era uma escola nova, o professor tudo novo, pessoas novas, 

não tinha amigo nem nada, então foi difícil. Eu comecei a pegar 

amizade lá, dois anos antes de mudar. Durante 4 anos eu ficava sozinho, 

não tinha ninguém para conversar. Porque em Ribeirão é difícil, é tudo 

mais longe lá, é mais perigoso (barulho de sinal). Foi uma experiência 

difícil, mas foi uma experiência que ajudou a agregar conhecimento e 

tudo mais, se adaptar.  

 

A escolha do ETIM resultou de incentivo principalmente de seu pai e a princípio 

não queria entrar por receio de novas mudanças, devido à experiência negativa que teve 

na outra escola. Mas seu pai fez a inscrição e praticamente o “empurrou” para fazer o 

Vestibulinho.  
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Aloni conta que achou a prova muito difícil e pensou que não fosse passar e 

confessa que ficou apreensivo com o resultado e também ansioso como o pai. Quando 

soube do resultado, diz que seu pai logo foi fazer a inscrição e que ele não queria muito 

no início, mas depois acabou gostando e não quis mais sair da ETEC.  

Seus pais o incentivaram a cursar a ETEC pela qualidade do ensino e porque já 

sairá com certificado de dois cursos: ensino médio e ensino técnico em Administração. 

Os pais também já pensam em colocar a filha caçula na ETEC quando ela estiver na fase 

de ingressar no ensino médio.  

Quando indagado sobre o que a ETEC contribui para a sua formação relata que o 

ajudou a se comunicar melhor e também a se relacionar  melhor com colegas. Começou 

a desenvolver habilidades de comunicação, a desenvolver projetos na biblioteca da escola 

e a auxiliar os colegas, a ler melhor e a participar de projetos de inovação e 

empreendedorismo como o projeto ”INOVA Paula Souza”, que desenvolve programas 

institucionais de incentivo à cultura de inovação e ao empreendedorismo. E a partir daí 

começou até a dar palestras para as turmas sobre empreendedorismo.  

Aloni fala sobre isso cheio de orgulho de si e diz que, para quem tinha problemas 

de relacionamento no ensino fundamental, foi uma superação muito grande dar palestras 

e estar cheio de ideias para novos projetos, agradecendo a ETEC por ter sido 

corresponsável por seu crescimento: 

 
Eu era muito preso né, começava a falar em público e gaguejava, 

começava a tremer e suar. Hoje é normal, falo ali qualquer coisa. Não 

tenho mais esse medo de falar em público, acho que acostumei bem 

melhor a isso. 

 

E quando questionado sobre o que os pais acham do ensino que está recebendo 

diz:  

Dentro daqui (ETEC) eu melhorei bastante, comecei a crescer dentro da 

escola, me tornando uma pessoa mais comunicativa, um aluno exemplar, 

estar estudando, indo atrás, eles (os pais) acham que essa melhoria foi a 

ETEC de ficar estimulando a falar, a pensar bastante. 

 

E sobre as possibilidades referentes ao futuro relata que: 

Quando você faz o ETIM, o curso te dá uma visão de mercado, os 

professores trabalham bastante isso, mas eu acho que para você melhorar 

essa visão de trazer mais a prática porque é difícil você ver alguma coisa 

na parte teórica né, como que uma empresa funciona teoricamente. Então 

você trazer para a prática vai influenciar bastante na hora do aluno 

conseguir pensar numa carreira melhor, naquilo que ele gosta de fazer, 

trazer palestra de profissionais da área, isso ajuda a estimular, às vezes a 
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pessoa está com alguma dúvida daquilo, é a melhor forma de você 

conhecer o que você gosta. 

 

 

Aloni almeja cursar a faculdade de Publicidade e Propaganda e em seguida fazer 

Administração em faculdade particular. Quando questionado sobre porquê não  tentar 

faculdade pública diz que o Estado deixa a desejar, não investe na educação e se refere a 

faculdades públicas como “uma bagunça”, como mostra o trecho da entrevista abaixo: 

 

Ah, eu considero que tem muita bagunça, os alunos estão lá por estar, o 

ensino por ser do Estado não considero ser bom. É bom, em alguns 

aspectos. Se você começa a comparar o laboratório de química de uma 

particular é mais preparado do que o público porque o Estado acaba 

deixando de lado. Então perde esse interesse de entrar numa pública. 

Quando você está numa particular, você ganhou a bolsa, você ganhou por 

mérito, então você vai deixar de lado? Ou se você está pagando, eu estou 

pagando, então eu tenho que ter um ensino bom, se você estiver pagando 

e indo à toa você está jogando dinheiro fora. 

Sobre o convívio com os colegas e a família, considera que é bom e adora sair 

para andar de bicicleta, jogar bola, fazer churrasco e o único ponto em que há algumas 

divergências é quando o assunto é política, pois menciona que cada um pensa de um jeito, 

e acabam discutindo sobre o estado do país. 

A respeito da experiência profissional, diz que nunca trabalhou mas tem um desejo 

muito forte em começar a trabalhar e menciona que dias antes da entrevista  havia 

participado de um processo seletivo na Usina da Pedra para concorrer a uma vaga de 

Jovem Aprendiz na área de administração e estava feliz porque havia passado e irá 

começar em janeiro do próximo ano, como mostra o trecho abaixo: 

 
Ah estou feliz né, mal conclui né, faltava alguns dias para concluir e já 

estava com a resposta. Foi bem satisfatório poder concluir o ensino médio 

e já conseguir um serviço e já ingressar né. Acabou o estudo e já começar 

a trabalhar, ter essa experiência. Estou bem feliz, pensei que não ia 

passar, mas acho que me superei. 

 

Aloni finaliza a entrevista bem animado em poder ter participado e também diz 

que as perguntas o ajudaram a refletir sobre alguns pontos e também a reconhecer toda a 

superação que conseguiu ao longo da sua trajetória do ensino fundamental até o ensino 

técnico integrado ao médio. 

  9.1.2.Ana Carolina, 17 anos, branca, família nuclear 
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“As pessoas mais felizes não têm o 

melhor de tudo, elas apenas fazem o 

melhor com tudo o que têm 

(Autor desconhecido) 

 

  

 Ana Carolina desde o primeiro momento mostrou-se bastante disposta para fazer 

a entrevista que aconteceu em sua residência onde mora desde quando nasceu.  Ela mora 

no bairro A, na periferia da cidade que tem como característica um alto número de pontos 

de drogas e é ocupado por migrantes de várias regiões do país, principalmente do norte e 

nordeste.  

Fui recebida com muito carinho por Ana Carolina que mora com os pais, Luiz e 

Vera, e a irmã de nove anos, Helena, que está frequentando a 4ª série. O pai tem 40 anos 

e é motorista administrativo, isto é, realiza entrega e retirada de documentos ou materiais, 

e a mãe tem 37 anos e é dona de casa. Já está aposentada por invalidez devido aos 

tratamentos nos últimos três anos e para complementar a renda a família tem um pequeno 

bufê no qual ela e o marido trabalham e contam com auxílio das filhas. Nos finais de 

semana, preparam alimentos, churrasco e também doces e bolo para venda, pois ela diz 

que a renda do pai que gira em torno de três salários mínimos seria insuficiente para 

manter a família toda.  

No dia da entrevista a mãe de Ana Carolina tinha acabado de chegar em casa 

devido a uma  quimioterapia e é a terceira vez que está em tratamento. Ela foi 

diagnosticada em 2015 com câncer de mama e quando estava para receber alta no início 

de 2017 foi constatado mais uma vez a doença no mesmo local e com metástase no 

intestino e no pulmão. 

Como o tratamento é bem intensivo e cansativo, Vera conversou alguns minutos 

e depois pediu licença para se retirar para poder descansar, pois os medicamentos dão 

muito sono. Percebi certo entusiasmo da mãe pela filha estar participando de uma 

pesquisa, como também respeito para nos dar privacidade para a realização da entrevista. 

Mas durante toda entrevista Ana Carolina pouco falou sobre a doença da mãe. 

A relação com os pais é boa, porém ela menciona que tem mais afinidade com a 

mãe e diz que devido ao pai ficar mais tempo fora de casa, passa mais tempo com a mãe 

ajudando-a com os afazeres domésticos e até mesmo a cuidar da irmã caçula.  

Na hora do jantar costumam se reunir ao redor da mesa o que mostra que ainda 

prevalecem hábitos e costumes de se reunir e rezar antes das refeições e é nesse momento 
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que aproveitam para ficarem juntos e conversarem a respeito de como foi o dia e suas 

experiências.  

 Ana conta que o pai é muito brincalhão e sempre procura contar piadas e fazer 

todos dar muitas risadas; a mãe também é bem falante e adora conversar e ficar com os 

filhos. Antes da entrevista a mãe mencionou que o carinho e apoio da família são de 

extrema importância para ter forças para lutar e enfrentar todo o tratamento que vem 

passando, mas sempre se mostrou muito alegre e positiva.  

Ana considera ter recebido boa educação dos pais e diz que em comparação com 

a criação de outras colegas cresceu em “mundos diferentes” por ter sido criada dentro da 

igreja e seguir o catolicismo e se mostra satisfeita com isso. Menciona que desde pequena 

já era “Clarissa” (meninas que auxiliam na missa) e atualmente dá aula de catequese nos 

finais de semana. Relata também que a mãe teve extrema importância em sua educação e 

frisa que mães, geralmente, têm uma conexão maior com os filhos de maneira geral, 

sempre ficando mais em cima, cobrando e sendo sempre mais atenciosa. 

Ao falar do pai, Ana se contradiz, pois afirma que ele não tem importância 

considerável como a mãe, mas logo depois descreve que ele também tem importância, 

pois “a criança precisa da união da família, precisa que assim, a família estar em um 

consenso para poder encaminhar a criança”. E quando indago sobre qual dos dois tem 

mais importância ela fala que são ambos, pois “os dois são atenciosos e carinhosos com 

ela e a irmã”. 

 Sua escolha pelo ETIM se deu pelo estímulo de uma amiga de infância que a 

influenciou a estudar com ela e que tinha como referência a irmã mais velha que já tinha 

feito o ensino médio na ETEC e deu ótimas referências  sobre a escola.  

Também com o incentivo da mãe decidiu prestar o Vestibulinho e relata que 

durante a prova ficou um pouco nervosa ao se deparar com alguns conteúdos, 

principalmente de química que nunca havia visto antes e ficou muito ansiosa para esperar 

o resultado. Mas depois de um mês de angústia viu que tinha conseguido “associar bem 

as coisas” e teve boa classificação na prova. Ressalta que ficou extremamente feliz, já 

que passar no Vestibulinho da ETEC “era um objetivo de vida”.  

Quando indagada sobre o que pensa sobre a formação que recebe da ETEC, Ana  

diz que gosta muito e que a escola é praticamente a segunda casa, já que fica um grande 

período lá, das 7 às 15 horas. Ressalta que na ETEC sente que tem liberdade de ser ela  

mesma e que os gestores sabem ter boa condução para administrar a escola “é uma coisa 

bonita de se ver” e os professores são muito profissionais e amigos dos alunos. Frisa que 
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os professores não estão lá somente para passar conteúdos, mas também têm um olhar 

mais humanizado em relação aos alunos, dão atenção e percebem quando estão com 

problemas e tentam ajudar. 

Durante o ensino fundamental mostrou ser uma aluna exigente com ela mesma e 

diz que sempre foi uma aluna mediana, mesmo dizendo que a média de suas notas era 

acima de sete, apenas algumas eram seis ou cinco e que nunca tirou nota vermelha, isto 

é, abaixo de cinco.  Já na ETEC relata que seu desempenho melhorou, tendo notas maiores 

em seu boletim. 

Ana menciona ainda que houve uma mudança drástica quando ingressou na 

ETEC, pois era a primeira vez que estudava em período integral, mas diz que com ajuda 

dos professores, e outros agentes escolares, como o coordenador e o diretor, a adaptação 

foi mais fácil. Biologia e matemática são as disciplinas de que mais gosta, apesar de 

mencionar que sente uma “dificuldadezinha” em matemática; química e física são as 

matérias de que menos gosta devido à grande dificuldade de entender os conteúdos dessas 

disciplinas. 

Quando perguntada sobre como a ETEC contribui para a sua educação ressalta 

que a escola tem importância muito significativa em sua vida e menciona que ensinam os 

alunos a serem profissionais, seres humanos, principalmente na aula de ética, que orienta 

a  como se portar e considera esse aspecto importante para ter uma formação completa 

tanto para o convívio dentro da escola quanto para viver em sociedade.  

Ana afirma que a ETEC também contribui para futuro ingresso no mercado de 

trabalho e que mesmo estando no terceiro ano já recebeu uma proposta de trabalho da 

empresa em que seu pai trabalha, Usina da Pedra, porém, não especificou o cargo. Ela 

esclarece que o pai ocasionalmente a leva para conhecer os setores dessa empresa e isso 

contribui para ela já ter uma visão de como são as atividades no dia a dia.  

Ainda não aceitou o convite para trabalhar na Usina devido à intensa carga horária 

de estudos. Reforça ainda que quando as pessoas sabem que estuda na ETEC percebe que 

“as portas de acesso para o mercado de trabalho” se abrem mais facilmente, já que a 

escola é referência na cidade devido a seu ensino de qualidade.  

Ana não tem dúvidas quando questionada se a ETEC ajudará em seu futuro e frisa 

que a escola já está um “degrau a mais” que as outras, devido ao curso proporcionar tanto 

a certificação do ensino médio quanto do técnico, ou seja, em Administração. Pretende 

cursar faculdade na área de psicologia ou biologia, mas fala da área da psicologia com 
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brilho nos olhos e alega que tem uma curiosidade de conhecer e se aprofundar no que 

pensam e como se comportam as pessoas.  

Ainda falando da área da psicologia diz que quando ingressar na faculdade 

pretende focar em um dos subtemas do curso de administração, Gestão de Pessoas, ao 

qual se refere com muita empolgação e admiração. Afirma ainda que procuraria trabalhar 

no RH de uma empresa, pois acha muito interessante ter uma “visão para o trabalhador 

dentro da empresa” e enfatiza que o ETIM contribuiu muito para ela ter uma “visão do 

que seria mais ou menos o ambiente de Psicologia”, pois os professores fazem muitas 

simulações da realidade de uma empresa dentro da sala de aula.  

Ana mostrou-se bem à vontade durante toda a entrevista, sempre muito objetiva e 

concisa em suas respostas. Em nenhum momento mencionou a doença da mãe e também 

se mostrou muito reservada em falar sobre seus planos. Quando questionada diz que tem 

certa dificuldade em confiar nas pessoas e até mesmo não menciona seus planos para sua 

melhor amiga, dizendo que prefere deixar guardado só para ela para “acabar não tendo 

alguém para estragar aquilo” que sonha e deseja realizar. 

 

9.1.3. José, 17 anos, pardo, família nuclear  

 

"Compreender é o começo da aprovação" 

-Baruch Espinoza 

 

A entrevista aconteceu em uma sala da ETEC após o período de aula, por escolha 

do próprio sujeito, por se sentir mais à vontade. José reside com seus pais, Wagner e 

Isabel, e um irmão mais novo, João Pedro. A família mora no bairro D e tem renda de, 

aproximadamente, 3 salários mínimos.   

A mãe é dona de casa e está estudando para ser pedagoga em uma faculdade de 

ensino a distância e para contribuir com o rendimento da família faz “bico” de costureira 

em sua própria residência. O pai de José terminou o ensino médio, é motorista na Usina 

da Pedra e é o provedor financeiro da família. Já o irmão em 13 anos e cursa o ensino 

fundamental na Escola Estadual Deputado José Costa.  

José menciona que a relação entre com os pais  é ótima, fundada no respeito e que 

tem liberdade de falar sobre seus anseios e sonhos e tem o hábito de se reunirem a mesa 
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para fazer as refeições todos juntos, exceto o almoço durante a semana, pois  José estuda 

em período integral e almoça na escola.  

Ele classifica a educação que recebe dos pais como conservadora e baseada em 

valores como honestidade e humildade e permeada também por aspectos religiosos, mas 

destaca que se sente bem com a  orientação parental. José e sua família são evangélicos e 

nos finais de semana ele toca violino nos cultos da igreja e atua como instrutor musical e 

auxiliar de crianças e jovens. Além disso, está aprendendo violão e teclado na Fundação 

Cultural de Serrana e faz trabalho voluntario no Lar Santo Antônio de Serrana às quintas-

feiras no período da tarde.  

Em relação à importância que seus pais dão à escolarização, José afirma que os 

pais acreditam “que a única forma de evoluir mesmo é estudando” e por isso  incentivam 

bastante suas atividades escolares, dando também exemplos de pessoas que se dedicaram 

aos estudos e obtiveram sucesso.  

Quanto ao ingresso na ETEC afirma que não queria ir para essa escola, ao 

contrário do que sua mãe desejava. No entanto, após conhecer a escola e passar por um 

período de adaptação, mudou de opinião e hoje gosta muito da instituição e acredita que:  

 

Ela prepara a gente bem pro mercado de trabalho. Mostra como seria o 

ambiente de trabalho, a relação de quem que vai trabalhar da gente, que 

o chefe vai exigir da gente. E por isso, porque ele dá uma noção de 

como se comportar. Antigamente eu não tinha nenhuma noção de como 

conversar com uma pessoa abertamente, não tinha dicção para falar na 

frente de pessoas e agora eu tenho. E estou melhor. 

 

Sua mãe participou ativamente da mudança para a ETEC, embora não tivesse 

preferência por um curso específico. “Eles só sabiam que aqui o curso era melhor e as 

coisas eram mais tranquilas”. José esclarece que não gosta muito do curso de 

Administração, que não se identifica com as disciplinas. Embora tenha expressado este 

sentimento a seus pais, os mesmos o incentivaram a realizar o curso “porque seria bom 

futuramente”, já que o conteúdo pode ser aplicado em vários postos de trabalho. 

Também enfatiza a importância da escola para ingressar no mercado de trabalho, 

acreditando que a escola prepara profissionais qualificados e menciona que grande parte 

dos colegas de sala já demonstra algumas das qualidades necessárias para tal ingresso, 

tais como liderança e iniciativa. 

Sobre a experiência profissional, José diz que já trabalhou na Igreja Universal do 

Reino de Deus, como auxiliar de professor de línguas estrangeiras, no caso o inglês. Como 
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remuneração ganhava um curso de Eletrônica Básica, Rádio e TV, onde aprendia sobre o 

funcionamento dos componentes eletrônicos. Embora os pais se orgulhassem disso, 

quando José decidiu parar – por não se identificar com a ocupação e não se sentir bem ali 

– recebeu bastante apoio da família. 

No entanto, os pais  não apoiam seu desejo de ser professor, pois acreditam que a 

profissão é desvalorizada. O futuro profissional é um assunto geralmente iniciado pelo 

pai: “Ele sempre fala que (...)  eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, ele vive mais 

preocupado com isso”. Aparentemente, o pai expressa preferência por uma ocupação 

autônoma, contrariando o pensamento do filho: 

Meu pai fala sobre isso, ele fala sobre arrumar emprego, ele fala que 

trabalhar empregado às vezes não é bom, mas eu não acho isso. Eu acho 

que se você trabalha e se sente bem trabalhando não precisa trabalhar 

só pra você, acho que a prioridade é estar bem, se sentir bem. 

 

Com relação ao futuro, José deseja continuar “procurando emprego, continuar 

estudando pra passar numa faculdade’. Os cursos entre os quais está dividido são bastante 

variados: física, filosofia, história, engenharia ou ciência da computação, este último por 

acreditar que possibilita ingresso em um mercado que tem apresentado significativa 

expansão. Caso não seja aprovado, pretende fazer um cursinho pré-vestibular, para que 

os estudos não sejam interrompidos.  

Os caminhos a serem seguidos, segundo José, são inúmeros. Por fim, ao ser 

questionado sobre o que representa um bom futuro, ele afirma que significa estar bem 

consigo mesmo, se sentir realizado e estável. 

  

9.1.4. Laura, 17 anos, branca, família recomposta 

 

Não há tempo ruim, Deus está contigo” 
“.. nem todos que são parente, não são família, mas 

todos que são família, podem não ser parentes”. 

(Autoria própria - Laura) 
 

 

Assim como outros entrevistados, Laura optou por não fazer a entrevista em sua 

residência, no bairro B por se sentir mais confortável em outro local, e para conseguir 

realizá-la foram feitos vários agendamentos. Porém, devido a inúmeros trabalhos 

escolares e TCC para ser entregue e outros compromissos a primeira parte da entrevista 

foi realizada na casa da pesquisadora porque Laura afirmou sentir-se mais segura nesse 
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local. Devido a um compromisso de Laura, tivemos que interromper a entrevista e 

fizemos a segunda parte em uma sala de aula que estava livre na ETEC.  

Laura é uma jovem animada, comunicativa e declara ser uma pessoa simples e 

explicou que não se sentia bem em fazer a entrevista em sua residência por “ter muita 

gente” e não se sentir à vontade, como pode ser notado nessas sua fala “lá em casa é muita 

gente, então eu acho que... Fora que é família, eu acho que não é muito legal ficar 

respondendo perto deles lá...” 

Laura integra uma família recomposta e Leila, sua mãe, tem 46 anos, ensino 

fundamental completo, é empregada doméstica e sua renda é de R$260,00 por semana. 

Laura recebe também uma pensão do pai, cujo nome não foi mencionado, que gira em 

torno de R$760,00. Tem três meio-irmãos por parte de mãe, filhos do padrasto, todos 

cursando ensino fundamental: Lucas, de 13 anos, está no sétimo ano, Bernardo, 10 anos, 

está no quarto ano e Isabela, oito anos, cursa o terceiro ano.   

 O padrasto, Márcio, 45 anos, tem ensino fundamental incompleto e trabalha como 

operador de máquinas na Usina da Pedra e a sua renda varia entre dois a três salários 

mínimos.   

O pai biológico de Laura teve três filhos.  Levi, do primeiro casamento, com 42 

anos; Ricardo, 32 anos, e Gisele, 36 anos, do segundo casamento e Laura do terceiro 

casamento. Todos esses meio-irmãos do lado paterno têm pouca convivência com Laura.  

Quando ela tinha oito anos seu pai biológico faleceu aos 51 anos de complicações 

do vírus HIV que contraiu de uma namorada que engravidou, mas perdeu o filho no 

nascimento. Não tinha muito contato com seu genitor e a mãe tinha receio de o pai 

“roubar” Laura dela, portanto deixava que o pai a visse ver por poucos minutos duas vezes 

ao ano. 

Laura diz que era indiferente para ela ter contato com o pai biológico, pois tinha 

o padrasto para suprir a ausência masculina e foi apenas quando o pai faleceu e também 

pelo depoimento de uma amiga que também tinha perdido o pai na mesma época, que 

começou a se questionar e a sentir falta de não ter muitas lembranças dele em sua vida, 

mas hoje ela superou e “leva de boa”. 

 Laura diz que segundo sua mãe conta, ela residiu com os pais até um ano e meio 

em Ribeirão Preto, “no Ipiranga” e nessa época houve a separação dos pais. Ela e a mãe 

vieram para Serrana onde moraram na casa de uma tia por quase sete meses e depois   

moraram com outra tia por mais cinco meses. Após essa fase alugaram uma casa e 
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viveram até seus três anos, quando “o padrasto foi morar com a gente e teve todo o 

processo de adaptação e tal”. 

 Laura relata que seu padrasto, que durante a maior parte da entrevista ela chama 

de “pai”, disse que “ele tomou a decisão” de adquirir uma casa e há nove anos decidiu 

financiar uma casa em um bairro tranquilo e na qual moram até hoje: 

Foi tenso pra gente, porque tipo, a gente pegou a casa ali financiada e a 

minha mãe quis já mudar, porque meu irmão lá não parava de ficar 

doente. Aí ela quis pegar a casa ali logo e a casa não tinha quintal, não 

tinha muro, era só literalmente a casa. Aí a gente tava, ela tinha acabo 

de registrar a carteira, fazia acho que uns três, quatro meses e ela 

precisou parar de trabalhar e só o meu padrasto não tava dando conta e 

deu um trabalhão pra poder fazer o fundo da casa, a frente, os muros, 

então a gente passou um bom tempo, por exemplo, como ela sempre 

diz, passei um tempão lavando roupa no Sol, os vizinhos, a gente não 

tinha casa, a gente tinha a segunda casa depois da esquina e na esquina 

não tinha casa, ou seja, quem vinha de lá de baixo via a nossa casa ali, 

via tudo o que tava acontecendo, então foi difícil assim, não tinha 

privacidade, tinha que ficar com as janelas todas fechadas caso quisesse 

ficar de pijama, essas coisas, aí acho que... Assim, cada casa marcou 

um pouquinho né? Aí essas mudanças. 

 

A casa atualmente está quitada com o fundo de garantia de seu padrasto e ela 

descreve com emoção que “ele conseguiu quitar. É um alívio. É... Era um peso, né. Todo 

mês tinha aquela conta e agora não tem”. 

Quando  indaguei se ela considera o padrasto e os meio-imãos que moram com 

ela como parte de sua família ela afirma de maneira muito enfática que sim e menciona 

que, segundo sua mãe: 

(...) família é quem cria né, quem convive, quem conhece, então, todos 

eles me conhecem, como disse, eles travam uma luta junto comigo, eles 

batalham junto. Então eu acho que isso é essencial numa família, tipo, 

todos conviver juntos. Tem uma frase que eu carrego comigo que é 

“nem todos que são... é... Nem todos que são parente não são família, 

mas todos que são família podem não ser parentes. 

 

Laura ainda esclarece que sua mãe é quem a protege e faz questão de “unir todos” 

principalmente os irmãos e menciona que sempre que há briga entre eles a mãe faz 

questão de que um peça desculpas ao outro. Quanto ao padrasto, afirma que a mãe admira 

a boa relação dele com seus filhos.  

Quando questionada se recebe conselhos de alguém, Laura imediatamente 

esclarece que sempre procura conversar com a mãe e que “conselho de mãe nunca falha 

né, eu tento ao máximo segui-los”. Nota-se pela fala de Laura todo o esforço que a mãe 

fez e faz para cuidar da família e também é nítido o bom relacionamento de ambas.  
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Sua mãe sempre a orienta sobre questões de diversos aspectos da vida, tais como 

amizade, relacionamentos e mercado de trabalho e sempre passa seus ensinamentos e 

experiências que vivenciou. Sempre que vai dar um conselho, a mãe diz “ah, não faz isso, 

porque isso vai te trazer tal problema” e Laura diz que se sente segura com os 

ensinamentos e conselhos de sua mãe. Ela ainda menciona que a mãe sempre ensinou aos 

filhos os mandamentos do catolicismo e frequentam regularmente as missas e ela também 

é catequista como Ana Carolina.  

             Sobre estudos e escolarização, Laura afirma que tanto a mãe quanto o padrasto 

incentivam-na a estudar e já que eles não tiveram oportunidade de concluir seus estudos, 

dão prioridade à escolarização dos filhos e querem o melhor para eles, como pode-se 

observar nesse trecho:  

Eles prezam muito isso, muito a educação desde pequena. É, minha mãe 

sempre colocou na cabeça que tipo, você tem que ser a aluna exemplar, 

a aluna dez, então ela sempre pegou no pé pra ser a aluna dez. Ela fala 

que eu não tenho mais nada pra fazer além de estudar, então porque não 

aproveitar? 

 

            Mesmo com pouca escolaridade da mãe, que completou o ensino fundamental, ela  

“pega no pé” dos filhos para que eles se dediquem aos estudos incentivando-os, 

principalmente os mais novos, a fazerem “mais contas” e redações em casa que são 

passados pela própria mãe e isso mostra o zelo e a preocupação com o futuro dos filhos.  

             A trajetória escolar ocorreu sem repetências e não houve dificuldades no ensino 

fundamental e ela considerava ser ótima aluna. O que motivou Laura a fazer o 

Vestibulinho para a ETEC foi o incentivo das amigas, já que todo o grupo iria fazer a 

prova, mas apenas três foram aprovadas nesse processo o que mostra a influência das 

amigas para ela tomar essa decisão.  

          A espera do resultado do Vestibulinho causou-lhe certa ansiedade e quando viu o 

resultou ficou muito feliz, ainda que tenha ficado em 27º lugar de um total de 80 vagas e 

apesar disso ficou surpreendida e satisfeita consigo mesma e percebeu que tinha mérito 

para ir além e realizar seus sonhos de escolarização.  

         Na ETEC teve dificuldades de adaptação no início, principalmente para se deslocar 

à escola, pois o trajeto é longo e também cuidava dos irmãos mais novos. Como a escola 

é de período integral, tiveram que pagar uma “moça para olhar as crianças”, mas mesmo 

assim os pais a incentivaram, principalmente o padrasto.  

             Já sua mãe teve certa resistência a princípio para deixá-la estudar na ETEC e se 

sentiu insegura, pois a escola é longe e também sentiu “perder” o apoio de Laura para 
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cuidar dos irmãos e, além disso, ter que pagar uma van para levá-la até a escola, embora 

na volta ela venha a pé. Portanto é evidente que houve muitos sacrifícios e Laura chegou 

a pensar em desistir da ETEC em um determinado momento.  

         As disciplinas nas quais sentiu maior dificuldade foram Física e Química por serem 

matérias em que há muitas fórmulas e tabelas para memorizar. No entanto, considera-se 

uma aluna esforçada e que procura superar as dificuldades e para isso muitas vezes pede 

ajuda aos professores e também recorre a vídeos-aulas disponibilizadas no canal do 

YouTube. 

        Quando perguntada sobre o que pretende fazer após terminar essa etapa de ensino 

diz que pretende continuar os estudos em: 

 

[...]arquitetura e urbanismo, é uma área que eu me identifiquei, acredito 

eu que eu me identifico desde pequena porque desde criança eu sempre 

gostei de construir casa, eu via edifícios, prédios, eu tentava imaginar 

como eram os modelos dos apartamentos, eu fazia.  

 

          Ela menciona que descobriu a arquitetura em uma feira de profissões, pois antes 

achava que o curso pretendido era engenharia civil:  

 

[...] era quando eu fui em feira de profissão que eu vi que a engenharia 

civil, ela é, vamos se dizer, o grosso da obra e a arquitetura é o resto e 

eu vi que era o resto que eu queria.  

  

9.1.5. Mel, 17 anos, parda, família nuclear 

“Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das 

pessoas apenas existe.” 

 (Oscar Wilde) 

 

  

A entrevista com Mel foi dividida em duas partes, ambas realizadas na ETEC, por 

escolha da aluna que se sentia mais confortável nesse local. 

Mel tem 17 anos e mora com o pai, de 52 anos, a mãe, de 50 anos e a irmã mais 

velha, de 22 anos, no bairro A, na casa onde vive desde que nasceu. O pai, Carlos, 

trabalhava como soldador, mas atualmente está desempregado, tendo cursado o ensino 

fundamental completo, e realiza alguns bicos em ramos diversos. A mãe, Cristina, 

concluiu o ensino médio e é dona de casa. Já Paola, a irmã, concluiu a graduação em 
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Administração no Centro Universitário Moura Lacerda.  A família hoje tira seu sustento 

de economias, que foram juntando ao longo do tempo e de trabalhos esporádicos 

realizados pelo pai e pela mãe, cujo montante varia mês a mês, motivo pelo qual a aluna 

não soube informar o valor. 

Como Mel relata o relacionamento com seus pais é regular. Ela conta que é o pai 

quem geralmente “puxa assunto”, contando notícias da cidade ou algo que viu nos 

noticiários da TV. Tais conversas abrangem, segundo ela, “às vezes alguma coisa útil, às 

vezes nada útil”, referindo-se tanto à utilidade das notícias no âmbito escolar quanto para 

utilização do dia-a-dia. 

Ela ainda descreve as conversas como monólogos, um “fala que eu te escuto”, 

pois basicamente o pai fala e as outras apenas escutam. Já a mãe “quase não fala”, mas 

como passa mais tempo em casa, enquanto o pai realiza trabalhos esporádicos, é vista 

como quem mais a educa. 

Mel se considera próxima de sua madrinha, o que inclusive chega a causar ciúmes 

em sua mãe e diz que a madrinha tem uma postura rígida diante dos estudos e que ela 

acredita  que: 

 

[...] basicamente que se você não entrar na faculdade, já era, você está 

perdido. Aí agora que a gente tá perto da idade de todo mundo entra na 

faculdade, porque a gente tem idade muito perto uma da outra, ai tipo 

se você não entra na faculdade é o fim do mundo, eles são muito “ah 

mas você tem que ter uma faculdade porque se não sei o quê,  sei o que 

lá” tipo como se eu não fosse viver sem ter um certificados na faculdade 

[...] 

 

Mel prefere falar sobre vários assuntos com a madrinha, relacionados a namoro, 

família e outros temas sobre os quais não se sente à vontade   para tratar do que com os 

pais.  

Ela afirma que tem medo de se relacionar com jovens e pensa que seria uma 

péssima esposa e uma péssima mãe. Quando questionada sobre o motivo dessa postura 

Mel diz que tem medo de se casar e ser infeliz, assim como observa no casamento dos 

pais. Ela afirma: 

 

Eu não quero que meus filhos sofram por um erro que eu fiz. Porque 

eles não têm culpa de ter nascido, eu tenho culpa de ter escolhido a 

pessoa errada, então eu não quero ter um filho que se sinta culpado por 

ele ter nascido, porque isso não é culpa deles... então não quero melhor 

evitar. 
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A visão que Mel possui de relacionamentos é evidenciada em um segundo 

momento da entrevista, quando diz que o único conselho que a mãe dá e que ela seguiria 

é “não pare de trabalhar por causa de filho de égua nenhum” e ela ainda afirma “que não 

teria nem paciência e nem saco para ficar escutando bosta de marido” 

Quanto à educação e à criação recebida dos pais, Mel afirma que em casa são 

seguidos os preceitos do catolicismo, com todos seus costumes e valores. O interesse dos 

pais na criação e no desenvolvimento escolar dos filhos é considerado importante por ela, 

pois se os mesmos não dão importância a isso, os filhos não irão se esforçar para terem o 

máximo de aproveitamento escolar.  

  Quando os pais buscam fazer parte da vida escolar, há estímulo para que as filhas 

procurem fazer o melhor possível. Especificamente em seu caso, Mel acredita que o pai 

exija mais dela, por não ter concluído o ensino fundamental e conhecer as dificuldades 

trazidas por isso.  

O progresso escolar das filhas representa motivo de orgulho para o pai: “Serrana 

inteira sabe que a filha dele terminou a faculdade, porque ele falou que o sonho dele era 

formar os filhos”. Por este motivo, mesmo que Mel não consiga ingressar em uma 

universidade pública, ela acredita que o pai buscará meios de ajudá-la a custear os estudos 

em uma instituição particular. 

Tais afirmações vêm ao encontro da situação que ela relata viver em casa. Apesar 

de afirmar que os pais valorizam a escolarização, Mel afirma que não buscam incentivá-

la. Se ela tira uma nota ruim, os pais não reclamam e se ela tira uma nota boa, dizem que 

ela “não fez mais que a obrigação”, fato que aparenta trazer certa mágoa. 

Quando questionada sobre o que os pais pensam sobre a escolha pelo ensino 

técnico, Mel diz que a mãe gosta “porque é mais seguro e é durante o dia”. Quanto à sua 

própria opinião sobre o curso técnico em Administração, afirma que gosta do curso, mas 

não é uma área na qual se vê trabalhando.  

A escolha pelo curso ocorreu porque não havia outro disponível na ETEC naquele 

momento e porque ouvia a irmã falar sobre as oportunidades der trabalho na área da 

Administração, curso que considera mais abrangente e, consequentemente, o que melhor 

ajudaria no ingresso ao mercado de trabalho.  

Mel afirma que a escola é importante, por ver na família as dificuldades 

enfrentadas por aqueles que não deram seguimento aos estudos, e mesmo aqueles que 



66 
 

concluíram o ensino médio encontram certos problemas na trajetória profissional. Ela 

acredita que: 

 

a gente vai ter que estudar o resto da vida e a tendência é só piorar, 

dificultar mais ainda, ao invés de ter dois idioma, tem que ter cinco ou 

mais idiomas pra poder conseguir, mesmo trabalhos fáceis e simples 

eles tão querendo pelo menos o ensino médio completo ou 2º ano 

completo, então em serviços que relativamente a gente falava que era 

para quem  não conseguiu terminar, está pedindo tudo isso, imagina um 

trabalho de um químico ou um médico, a gente vai está precisando de 

mais. 

 

Após a conclusão do ETIM, os planos de Mel são iniciar um curso superior, 

embora tenha dúvidas sobre o que gostaria de estudar. Afirma que futuramente gostaria 

de “ fazer uma pós graduação, doutorado, mestrado, não pra falar tipo eu sou doutora, 

mas assim, pra se sentir orgulho de mim mesma”. Por fim, quando questionada sobre o 

que seria um bom futuro, explica que: 

 

Um mundo onde eu posso encontrar eles e perguntar o que eles estão 

fazendo e todos eles falarem que estão fazendo algo que goste, 

independente do que seja, eu acho que já seria um bom futuro onde a 

gente pudesse ver as pessoas mais preocupados com os benefícios do 

que com o dinheiro, eu queria esse futuro, é um futuro bem sonhado 

mais difícil, mas é um é um uma coisa que seria bem legal, você 

perceber que as pessoas estão se preocupando menos com um dinheiro 

mas o que traz felicidade independente do que seja 

 

  

9.1.6. Melly, 18 anos, branca, família matrifocal 

“Eu quero, eu posso, eu consigo” 

(Autor desconhecido) 
 

 

A entrevista com Melly aconteceu na sala de informática da ETEC a pedido da 

própria aluna. Melly tem 18 anos e mora com a mãe em uma residência no bairro B, local 

que a aluna considera bastante tranquilo, porém com vários pontos de drogas nos 

arredores. Tem também uma irmã mais velha, cuja idade não foi informada, e que mora 

com a avó em Ribeirão Preto há 5 anos. 

A mãe de Melly, Marta, tem 41 anos e em 2017 terminou o curso Técnico em 

Química, também na ETEC Ângelo Cavalheiro. Atualmente trabalha na cozinha da 

Unidade de Emergência de um hospital localizado no centro de Ribeirão Preto.  Foi dessa 
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cidade que as duas saíram, seis anos atrás em busca de um local mais seguro para viver, 

após o segundo assalto sofrido pela mãe, que segundo a entrevistada, foi bastante 

traumático. Após uma visita a conhecidos no município de Serrana, a mãe decidiu que 

aquele seria um bom lugar para viver.  

Melly relata que na época não tinha interesse em se mudar, pois estava habituada 

à cidade e à escola onde tinha amigos. A adaptação à nova vida, contudo, ocorreu de 

forma tranquila e Melly cita boas lembranças vividas com a mãe no início do processo de 

mudança.  

O bom relacionamento entre as duas é citado por ela diversas vezes ao longo da 

entrevista. O período da noite é o momento em que as duas se reúnem para conversar, 

enquanto realizam tarefas domésticas como lavar a louça e preparar o jantar. Todas essas 

tarefas são, segundo Melly, divididas entre as duas.  

Ela conta que a mãe é bastante liberal, que dá abertura para que as duas possam 

falar sobre várias questões e apesar de aconselhá-la sobre diversos assuntos, não costuma 

interferir nas decisões da filha, apenas a alerta sobre as consequências que podem surgir 

em virtude de suas escolhas. A união e o companheirismo entre as duas ficam bastante 

evidente a todo o momento.  

Já o relacionamento com o pai é praticamente inexistente, pois o mesmo separou-

se da mãe quando ela era ainda bebê. Melly sabe somente que no momento o pai reside 

no Rio de Janeiro, mas não demonstra interesse em aprofundar a relação e também afirma 

não ter informações sobre a família do lado paterno, como a existência de avós, tios ou 

primos. Para ela este não é um assunto que gere tristeza ou incômodo, já que não teve 

contato com o pai e o relacionamento entre ele e a mãe foi de curta duração.  

Outra pessoa citada várias vezes pela aluna é sua única irmã, Renata, que é mais 

velha e vive com a avó das duas em Ribeirão Preto. O relacionamento entre elas, que são 

irmãs apenas por parte de mãe, parece bastante sólido e é possível inferir pelo relato da 

entrevistada que sua irmã, juntamente com a mãe, são as principais referências de vida 

em vários aspectos.  As irmãs se encontram com certa frequência, porém estão sempre 

em contato através do telefone.  

Embora a mãe de Melly não cobre ou acompanhe constantemente os resultados 

escolares, ela vê como positivo o estímulo que recebe em casa, pois sua mãe demonstra 

interesse sobre o que a filha aprende, está sempre disposta a tirar dúvidas ou apresentar 

novos materiais e recursos de aprendizado, além de demonstrar preocupação em relação 

às amizades e aos hábitos alimentares, fatores que exercem influência significativa sobre 
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o ensino. Há bastante incentivo por parte da mãe, porém, ela o faz de forma tranquila, 

sem pressão e sempre dando espaço para que possa se expressar e definir seus próprios 

caminhos. 

A influência da mãe também foi importante na decisão de Melly em cursar o 

ensino técnico integrado ao médio na ETEC. Ao se mudar de Ribeirão Preto, passou a 

estudar em uma escola de ensino fundamental. Ela esclarece que  sua escolha em fazer o 

Vestibulinho da ETEC ocorreu após a visita de servidores dessa escola  ao 

estabelecimento em que estudava na época, ocasião em que os alunos foram convidados 

a conhecer a instituição. 

Ela relata que ficou maravilhada em seu primeiro contato com a escola pois 

percebeu ali um lugar acolhedor e que todos eram como uma grande família. Ao saber 

que havia vagas para o curso de Técnico em Química comentou com sua mãe que 

manifestou interesse em se inscrever. Este fato fez com que Melly ficasse ainda mais 

animada em realizar o Vestibulinho, pois teria a oportunidade de frequentar a instituição 

junto com sua mãe, ainda que em cursos distintos.  

A escolha pelo curso de Administração aconteceu porque a irmã de Melly já havia 

realizado o mesmo curso e também porque ela acredita que existem mais oportunidades 

de estágio e trabalho nessa área. Além disso, os conhecimentos adquiridos no curso 

poderiam ajudá-la a organizar sua vida, tanto pessoal quanto financeiramente, 

considerando que o curso de Administração aborda questões que auxiliariam nestes 

aspectos, em disciplinas como “Gestão Financeira e Econômica” e “Técnicas 

Organizacionais”. 

Melly demonstra ser uma pessoa dinâmica que não gosta de rotina e se interessa 

por atividades diversas. Isso se manifesta em seus sonhos para o futuro, pois quando 

indagada menciona que deseja cursar arquitetura ou veterinária, abrir uma empresa e 

fundar uma ONG. A empresa seria voltada para o ramo da alimentação, mais 

especificamente um café, em um espaço onde também fosse possível estudar e realizar 

pesquisas, pois ela afirma que, como jovem, sente falta de um ambiente tranquilo onde 

possa realizar essas atividades. 

Já o interesse pela atividade de veterinária vem de uma promessa feita após perder 

seus animais de estimação e prometer que não perderia mais nenhum bichinho por não 

saber qual doença tinham. Por fim, a fundação da ONG vem do desejo de viver em uma 

sociedade mais justa e igualitária.  
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Dessa forma, Melly acredita que poderá integrar todos os conhecimentos que tem 

adquirido e que pretende adquirir para alcançar seus sonhos profissionais. Ela apontou 

que, ao falar sobre estes sonhos com outras pessoas, frequentemente é desestimulada, pois 

muitos sugerem que ela foque em apenas uma área. Por isso, passou a adotar um 

comportamento mais reservado em relação a seus planos para o futuro, preferindo tratar 

sobre o assunto apenas com pessoas mais próximas. 

Em relação ao desempenho escolar no ensino fundamental afirma que era uma 

ótima aluna até a oitava série, quando tirou duas notas razoáveis por ter faltado no dia das 

provas. Ao ingressar na ETEC, passou por um período de adaptação que descreve como 

“difícil”, pois eram muitas novidades, como a quantidade de matérias e de docentes, bem 

como a metodologia, mas que após um tempo “pegou o jeito” do local.  

Ressalta as contribuições da escola para sua educação, destacando os docentes, 

que buscam passar toda sua experiência e conhecimento aos alunos, e também as 

atividades extracurriculares realizadas pela escola, tais como o Outubro Rosa, campanha 

na qual os alunos praticam ações diversas, voltadas para a conscientização do controle do 

câncer de mama. 

Para ela, as ações exercidas no âmbito escolar, contribuem não só no aspecto 

acadêmico e profissional, mas também para a formação de cidadãos críticos e atuantes, 

resultando em ações que devem “ser levadas para a vida”.  

Quando questionada sobre o que mais gosta na escola, fala sobre a forma como a 

gestão do local é feita, citando o exemplo do diretor que não se deixa levar pela hierarquia 

e está sempre junto com os alunos. 

O fato de não haver pressão da mãe, e sim compreensão e diálogo, fez com que se 

sentisse melhor e mais animada para continuar. Outro ponto de apoio foram os amigos, 

que ajudaram ouvindo e oferecendo conselhos. Melly acredita que poderá terminar o ano 

com notas melhores e uma frequência maior nas aulas.  

Ela afirma ter vontade de trabalhar desde o ensino fundamental e que quando  

conseguir  o primeiro emprego deseja ajudar a mãe auxiliando nas contas da casa e 

comprando coisas que atualmente não podem comprar com frequência, além de poder  

viajar e sair mais.  

Quando questionada sobre o que seria um bom futuro inclui a mãe em seus planos: 

ter uma casa juntas, um veículo para cada uma delas. Além disso, deseja um emprego e 

fundar uma ONG.  
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Ela demonstra consciência ao tratar dos obstáculos a atravessar para alcançar os 

objetivos que estabeleceu para si, citando a questão financeira como um dos principais 

problemas.  

Já em relação ao ingresso no ensino superior demonstra certa preocupação com a 

realização do Exame Nacional do Ensino médio (ENEM), pois afirma ter problemas com 

pontuação, além de possuir certa dificuldade em realizar argumentações, pois sempre 

gosta de analisar os dois lados de qualquer situação. Assim, para atingir estes sonhos 

acredita que precisa se dedicar mais, estudar com mais afinco. Para isso, buscará estudar 

pela internet através de vídeos do YouTube, assim como a entrevistada Laura e pegar 

livros na biblioteca da escola. Durante a realização da entrevista, mostrou-se confortável 

e disposta a responder a todas as perguntas, demonstrando também bastante determinação 

em relação às suas escolhas para o futuro. 

 

9.1.7. Peter, 17 anos, pardo, família recomposta 

“Nunca diga a uma criança que sonhos são bobagens” 

(Willian Shakespeare – O Menestrel) 

 

A entrevista com Peter foi realizada na biblioteca da ETEC por escolha dele, já 

que se sentiria melhor nesse local. Peter tem 17 anos e vive com a mãe Eliana, de 41 anos, 

e o irmão Eduardo, de 7 anos, que está cursando o 1º ano do ensino fundamental, no bairro 

E. A mãe concluiu a graduação em Pedagogia e atualmente trabalha como monitora 

infantil, com renda de aproximadamente 2 salários mínimos. Além disso, há uma 

contribuição do pai, Francisco, que também gira em torno de dois salários mínimos e que 

também ajuda Peter com o pagamento de um cursinho pré-vestibular. Ele conta que 

morou com o pai até, aproximadamente, os 12 anos e que hoje considera a relação dos 

dois bastante próxima. 

A relação com sua família é próxima, mas não tanto quanto ele gostaria, 

principalmente, por uma questão de divergência nos horários. Por este motivo, as reuniões 

em família ocorrem com mais frequência durante datas comemorativas. Assim, a pessoa 

de quem Peter se sente mais próximo, de quem recebe conselhos e com quem desabafa, 

é sua namorada, com quem afirma possuir bastante intimidade.  

A mudança de escola, do ensino fundamental para o médio, foi “drástica”, tanto 

pelos conteúdos aos quais foi apresentado quando pelo distanciamento dos colegas de 

escola.  Nessa escola sofreu bullying por três anos, devido à obesidade, mas apesar desse 
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problema ainda se mostrou resistente à ideia de mudar para a ETEC, pois tinha amigos 

na escola antiga. Por isso, realizou a prova sem muita vontade.  

O período de espera pelo resultado também foi vivido sem muita ansiedade e 

quando finalmente soube de sua aprovação demonstrou resignação, já que a mudança era 

muito mais um desejo de sua mãe que dele. Na época, ele afirma ter pensado: “Fazer o 

que, ela quer que eu vou, eu vou, né”.  

Quanto à escolha pelo curso, Peter diz que não tinha muita opção e que a mãe 

queria que o estudasse na ETEC não tanto pela questão do curso técnico, mas pela 

qualidade do ensino médio. 

 Além disso, tanto ela quanto o pai afirmaram que independentemente da carreira 

escolhida, o curso de Administração ajudaria em qualquer etapa da vida. Segundo ele, a 

escolarização é uma das prioridades de seus pais, que sempre o incentivaram e apoiaram 

nesse sentido.  

 Hoje acredita que a ETEC: 

 

ajudou para me preparar para o vestibular, ela não só uma questão de 

aprendizagens de matérias, mas eu aprendi a ser mais humano aqui, eu 

aprendi algumas lições de vida. Eu construí uma família aqui dentro, 

porque os professores e os coordenadores, eles são bem acessíveis para 

você conversar, eles te ajudam bastante. 

 

Peter pretende continuar os estudos e está em dúvida entre os cursos de Artes 

Cênicas e Engenharia da Computação. O primeiro porque o teatro é uma de suas paixões, 

fazendo parte de sua vida há três anos. E ele  relata: “[...] quando eu tô no palco eu sinto 

uma coisa única, o palco me relaxa, me dá prazer, então é uma coisa que eu faria pro resto 

da vida”. A opção pelo segundo curso é porque lidar com o computador, principalmente 

com jogos, é um grande hobby. 

A respeito da experiência profissional, Peter diz que nunca trabalhou e nem sente 

vontade no momento. Seu foco, e de seus pais, são os estudos. Ele afirma que 

 

tem um momento certo para você trabalhar, acho que, por exemplo, se 

eu trabalhar hoje eu acho que vou deixar muitas coisas de lado, e essas 

coisas poderiam influenciar muito o meu futuro, por exemplo os 

estudos, se eu trabalhar agora eu vou deixar de lado os estudos, sendo 

que eu poderia estudar agora e trabalhar no futuro. 
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Em relação ao futuro, de modo geral, Peter sonha com um futuro em que seja 

possível fazer o que ama e que não importa o quanto ganhar: “[...] eu pretendo só ser feliz 

fazendo o que eu amo”. 

 

9.1.8. Ricardo, 17 anos, pardo, família recomposta 

Depois de algum tempo você aprende a diferença, a 

sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma 

alma. E você aprende que amar não significa apoiar-

se. E que companhia nem sempre significa 

segurança. Começa a aprender que beijos não são 

contratos e que presentes não são promessas. 

Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça 

erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e 

não com a tristeza de uma criança. 

 

(Willian Shakespeare – O Menestrel) 

 

A entrevista com Ricardo foi marcada e remarcada algumas vezes, devido a 

problemas de horário e um número elevado de trabalhos escolares que incluíam a 

necessidade de  estudar para a semana de provas e  para o Exame Nacional do Ensino 

médio (ENEM) realizado nos dias 4 e 11 de novembro de 2018.  

Ele não se sentia à vontade para realizar a entrevista em sua residência, pois para 

pegar a assinatura do Termo de Consentimento dos pais, ele criava inúmeras desculpas 

para não ir à casa dele e insistiu que os pais já haviam aceito que ele participasse da 

pesquisa e que ele mesmo pegaria a assinatura dos seus responsáveis.  

 Expliquei que era importante fazer esse procedimento primeiro e Ricardo disse 

que eu poderia ligar e explicar aos responsáveis, pois ambos estavam doentes e que não 

se sentiam bem em me receber em casa. Depois de muita insistência acabei ligando e 

conversando com a mãe por telefone que autorizou rapidamente a participação do seu 

filho. Após a autorização verbal, o aluno levou o documento para casa, apresentando-o 

no dia seguinte, já assinado. 

 Depois de alguns ajustes foi possível agendar um horário logo após as aulas do 

período da manhã, em seu horário de almoço e a entrevista foi feita no auditório da própria 

ETEC.  

Ricardo vive em uma família recomposta e o pai teve dois relacionamentos 

anteriores. No primeiro casamento teve duas filhas, mas Ricardo conhece apenas uma; da 

segunda união, resultaram quatro filhos homens e mais dois filhos da união atual: ele e 
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Fernando. Ele também menciona que a mãe teve um filho, Henrique, quando solteira, e 

que este não vive com o restante da família. 

Ricardo tem 17 anos e sempre morou em Serrana e na mesma residência desde 

quando nasceu situada no bairro C. Vem de uma família cuja renda não chega a três 

salários mínimos, mesmo contando com a ajuda do irmão, Fernando. Mora com a mãe, 

Rose, de 53 anos, o pai, Jorge, de 62 anos e mais dois irmãos, André e Fernando, de 23 e 

30 anos, respectivamente.   

Sua mãe estudou até a terceira série do ensino fundamental e trabalhava como 

empregada doméstica, mas está afastada pelo INSS devidos a  problemas de saúde que se 

agravaram quando sofreu um acidente ao descer do ônibus, ficando impossibilitada de 

trabalhar. Recebia os benefícios do INSS, mas há dois anos este foi cortado e agora 

contrataram um advogado para recorrer dessa decisão. Ricardo não quis se prolongar 

nesse assunto e percebi que acabou ficando um pouco ansioso com isso e acabei não 

insistindo para saber maiores detalhes.  

O pai, responsável pela maior parte da renda da família, é aposentado por invalidez 

pela Usina da Pedra devido a problemas de coluna.  Trabalhava na parte de combate ao 

fogo nos canaviais e teve pouca escolaridade e não chegou a completar o ensino 

fundamental.  

O irmão Fernando, 23 anos, chegou a cursar um semestre no 1º ano na ETEC mas  

como teve que trabalhar passou a estudar  à noite tendo concluído o ensino médio e 

atualmente trabalha como eletricista e encanador. André, 31 anos, filho do 2º casamento 

do pai e que é seu meio irmão, não estudou, vive de “bicos” e mora em uma casa nos 

fundos da residência da família.    

Quando indagado sobre como é a relação com seus irmãos, sua resposta foi que 

“é boa com a maioria, exceto André que sempre deu trabalho em casa desde criança, 

portanto é uma relação negativa e que acaba afetando, mas aí, não tem como ‘virar a cara’, 

‘fechar o olho’, mas dói o coração, né”.   

Nesse trecho percebe-se pelo tom de voz e os olhos marejados que ele tem mágoas 

do irmão por ver seus pais sofrerem desde quando André era criança e por todos os 

problemas que causa, inclusive o uso de drogas lícitas e ilícitas. Nota-se também que 

como André dá mais trabalho, Ricardo diz que o seu pai dá mais atenção para ele do que 

para os outros filhos e relata que discorda, mas que por “ser pai, não tem o que fazer”.  

Quando indagado sobre o relacionamento com a família, Ricardo diz que é bom 

“tirando os problemas” e percebi que pelo tom de voz e alguns movimentos de abaixar a 
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cabeça que ele se sentiu um pouco incomodado com essa pergunta. Mas depois deu um 

suspiro e falou mais uma vez que o relacionamento familiar é bom e que tem o hábito de 

se reunirem aos domingos e principalmente em datas comemorativas como Natal, dia dos 

pais, inclusive com os irmãos dos outros relacionamentos do pai  e que nesses dias 

“costumam colocar os assuntos em dia”.  

Ricardo menciona que desde quando era pequeno a mãe frequentemente “puxava 

a conversa” e quando ele chega em casa pergunta “Como foi o seu dia?” e conversam 

sobre vários assuntos como política, escola, sobre alguns problemas do dia a dia. Ricardo 

tenta envolver o pai na conversa, mesmo afirmando que ele é bem reservado e fechado. 

Mas a mãe o orienta a sempre que solicita algo mas quando tem algum problema a ser 

resolvido procura o pai em primeiro lugar.  

Fazendo uma primeira e limitada interpretação, pode-se perceber que a mãe 

respeita o pai, por ser o homem da casa e tenta aproximá-lo mais dos filhos. Ricardo diz 

também que o pai não cobra tanto, mas dá para notar que há certa cobrança, pois Ricardo 

ainda não está trabalhando e fazendo um curso que é em período integral. Ele também 

menciona que explica ao pai que está estudando para ter “um bom futuro e ter novas 

oportunidades”. 

Ao descrever a importância do pai e da mãe na educação e no desenvolvimento 

escolar dele e dos irmãos, Ricardo afirma que ambos procuram valorizar muito os estudos, 

já que não tiveram oportunidades de estudar quando jovens e diz que “vieram de um lugar 

longe, região nordeste, Piauí”. Porém ressalta que a mãe o incentiva, é mais amorosa 

enquanto o pai é avaliado em um campo mais voltado para a preparação ao mundo do 

trabalho e do sustento familiar.  

Sobre a sua trajetória escolar relata que não teve grandes dificuldades no ensino 

fundamental, mas enfatiza que havia indisciplina por parte de seus colegas e inclusive 

relatou um caso em que uma das professoras da oitava série chorou na sala e foi embora. 

Esse episódio foi marcante para Ricardo, deixando-o bastante sensibilizado e percebe-se 

que ele tem um olhar mais humanizado para as pessoas e como mencionou ao longo da 

entrevista, gosta de ser “pessoa do bem”. 

Sua escolha inicial não era para ingressar no ensino técnico mas faltando apenas 

uma semana para encerrar o Vestibulinho e pelo incentivo de sua cunhada, que já havia 

estudado na ETEC decidiu fazer a inscrição. Fez a prova com calma e relatou que não 

estava ansioso, mas “como já estava lá” fez a prova com dedicação. 
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 Quando soube do resultado ficou feliz e em nenhum momento arrependeu-se de 

ter ingressado na ETEC e se sente orgulhoso por ser representante de classe pelo segundo 

ano consecutivo e também por ter o respeito de seus colegas e professores. 

Considera também a formação que está tendo na ETEC fundamental por ter se 

tornado a pessoa que é hoje e compara a escola com sua casa, como lugar em que se sente 

acolhido por todos, equipe gestora, professores e colegas. Descreve os professores com 

um brilho nos olhos, que são disponíveis para atender os alunos e com alto grau de 

formação. E como a maioria dos entrevistados, menciona que os docentes não ficam 

somente presos ao conteúdo das matérias e ajudam os alunos a aprenderem a viver em 

sociedade com as experiências práticas que adquirem em sala de aula.  

As disciplinas de que mais gosta são Gestão Empresarial que fez abrir a visão dele 

de como administrar uma empresa e diz que aprendeu a gostar de Sociologia que era uma 

matéria com a qual não tinha afinidade, pois “é uma coisa que faz pensar bem” e a de que 

gosta menos de Filosofia, História e Gestão financeira que “pesa um pouco mais”. 

Sobre sua adaptação na escola diz que foi muito boa, que estava ansioso e achava 

que iria ter só gente “metida”, mas sua mãe, sempre protetora e amorosa, disse “seja 

metido também” e isso o motivou a enfrentar o seu primeiro dia na escola. Lembra que 

se sentiu o “máximo”, pois estava entre os alunos de escolas particulares que haviam 

passado junto com ele no Vestibulinho e afirma que logo foi interagindo com todos e já 

na primeira semana fez muitas amizades novas.   

Sobre o futuro, Ricardo diz que pretende seguir a área de Administração e até 

mencionou que na semana em que realizou a entrevista tinha ido visitar uma feira de 

profissões com a escola e isso o ajudou muito a reforçar a escolha da área que quer seguir, 

embora relate que ainda está com algumas dúvidas. 

Ricardo é um aluno muito doce, dedicado e adora participar de apresentações 

culturais e dramatizações. Como é apaixonado por teatro, além dos estudos está se 

dedicando também a algumas peças, como: “Os sete sapatos da princesa” que está sendo 

apresentada ao longo do mês de outubro no Dia das Crianças na Fundação Cultural da 

cidade que é uma instituição que oferece aulas de vários tipos de danças, como ballet, 

dança do ventre, sapateado; aulas de alguns instrumentos musicais e de percussão, coral, 

aula de desenhos, entre outros.  

Está sendo montada uma peça de autoria conjunta dos próprios alunos do curso 

de teatro, mas ainda não está finalizada e uma segunda peça é uma adaptação da obra “A 

megera domada” de Willian Shakespeare com o professor de Artes da ETEC, responsável 



76 
 

pela Biblioteca Ativa, e que é um projeto dentro da escola que motiva os jovens para o 

desenvolvimento da leitura e protagonismo juvenil. 

Quando questionado sobre como é sua relação com seus amigos, Ricardo os  

elogia bastante e diz que sempre estão juntos “para o que der e vier” e os considera como 

se fossem a sua segunda família e que gosta de ajudar, pois não se sente confortável em 

ver seus amigos em dificuldades.   

 

9.1.9.Wadrian, 17 anos, branco, família nuclear 

 “É preciso que eu suporte duas ou três 

lagartas se quiser conhecer as borboletas”  

Antonie de Saint-Exupéry 

 

A entrevista com Wadrian aconteceu na ETEC, por escolha do próprio aluno, e 

ocorreu de forma bastante descontraída e num clima de muita confiança.  

Wadrian tem 17 anos e reside no centro da cidade desde o nascimento, juntamente 

com o pai, Adalberto, 67 anos, a mãe, Sônia, 54 anos, e um irmão, Renan, de 14 anos e 

que está cursando o 7º ano do ensino fundamental. Wadrian também tem dois irmãos mais 

velhos, Paula, de 34 anos e Jefferson de 32, ambos com ensino médio completo, casados 

e que não residem mais com os pais, mas com os quais ele mantém bom relacionamento. 

Paula trabalha como faxineira em um colégio e Jefferson como motorista em uma filial 

da Usina da Pedra. 

O pai é aposentado, mas trabalhou até 2017 em várias empresas, sempre como 

motorista e sua mãe parou de trabalhar com o nascimento dos filhos mais novos, 

dedicando-se integralmente à família. Porém, há pouco tempo tem obtido alguma renda 

com o plantio e venda de hortaliças, cultivadas em horta pertencente à família, ao lado da 

residência, contribuindo com os rendimentos do marido. 

Afirma que possui bom relacionamento com todos os membros da família. O pai, 

contudo, é bastante quieto e reservado, ficando sempre “na dele”, chegando até mesmo a 

fazer as refeições em separado do restante da família, no quarto, costume esse confirmado 

e reafirmado pela mãe. Afirma ainda   que o relacionamento entre o pai e a mãe é de 

“poucas conversas”, limitando-se a cumprimentos. Ele esclarece que “não liga”, mas a 

maneira como se expressa ao relatar esse fato denota que é algo que de fato o incomoda 

muito. 
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Ainda sobre essa peculiaridade do pai, Wadrian diz que durante churrascos na 

casa da família, o pai conversa com seus filhos mais velhos, mas que isso acontece 

somente nessas ocasiões de confraternização familiar, que são bastante frequentes. Nesse 

ponto reforça que a mãe, de certa forma, sempre “avisou que ele prefere ficar mais 

afastado”, e ele tenta compreender isso dizendo que talvez seja porque a família de origem 

do pai seja toda dessa forma, o que não o deixou “criar o hábito” de conversar com a 

própria família. Para Wadrian, o pai tem uma forma diferente de demonstrar amor e afeto, 

uma forma mais prática, suprindo as necessidades dos filhos, como quando precisam de 

sapatos novos, por exemplo, e através de pequenos gestos de apoio.  

Quando questionado sobre quais são os assuntos que mais conversa com os pais 

relata que falam bastante sobre o dia a dia de cada um e sobre o futuro e que conversa 

com os pais principalmente sobre faculdade e assuntos mais “sérios”. Diz ainda que 

“desabafa com a mãe” e nos momentos de descontração tem o hábito de conversar com 

ela sobre séries da Netflix. Diz ainda que tem uma “conversa bem aberta” mas nesse 

instante volta atrás dizendo “não tão aberta”, mas que “dá pra conversar bastante”.  

Questionado sobre quais seriam as séries a que assistem diz que a mãe gosta de 

histórias asiáticas, mistérios, detetives, “essas coisas”.  Quanto ao pai, diz que ele prefere 

filmes antigos de bang bang e de Mazzaropi e que aproveita essas ocasiões para se 

aproximar dos pais, assistindo com eles.  

Wadrian relata que durante a infância passou por um grande tratamento de saúde 

por ter nascido com hemangioma, que consiste no crescimento excessivo e anômalo dos 

vasos sanguíneos, e que esses momentos fizeram com que se fortalecesse ainda mais o 

vínculo com a mãe e explica ainda que como consequência de tal enfermidade sofria 

bullying constante no ensino fundamental, o que fazia com que tivesse pouquíssimos 

amigos aproximando-se ainda mais da figura materna. Ele ainda diz que o relacionamento 

com os irmãos é harmônico e amigável, especialmente com o irmão mais velho por quem 

tem imenso carinho. 

Em relação à educação, explica que não recebeu muito incentivo dos pais, 

principalmente de Adalberto, que foi ensinado que “estudo não põe o pão na mesa” e que, 

por este motivo, tem que “se virar” para correr atrás de seus objetivos acadêmicos e 

profissionais. Ele afirma: 

 

A gente não foi ensinado a desejar ter uma faculdade, para a gente foi 

tipo assim “você fez o terceiro colegial? Tudo bem, então agora é só 
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começar num emprego”. A gente nunca foi estimulado a procurar fazer 

alguma coisa mais além de trabalhar e passar no terceiro colegial. 

 

Contudo, após o ingresso na ETEC, a mãe passou a apoiá-lo mais ativamente, pois 

antes ele não acreditava em sua capacidade de ser aprovado. Hoje, após a comprovação 

dessa capacidade, ela o questiona quanto ao andamento dos estudos e o incentiva. Não 

houve influência dos pais quanto à escolha do curso ou mesmo da instituição, com seu 

ingresso sendo “uma novidade para eles também”, que não conheciam a escola. Apesar 

do apoio escasso até pouco tempo atrás, Wadrian enxerga a escola como fundamental 

para qualquer pessoa, não apenas levando conhecimento, mas auxiliando na formação de 

bons cidadãos.  

Sobre o exame do Vestibulinho, diz todo orgulhoso que foi realmente uma vitória 

e lutou consigo mesmo para controlar o nervosismo e para enfrentar a opinião daqueles 

que duvidavam de sua capacidade. Já o início do ETIM não criou estranhamento, pois 

Wadrian já estava acostumado com muitas atividades ao longo do dia e por ter 

reencontrado seus colegas na nova escola.  

Sobre a ETEC, especificamente, afirma ser uma escola diferenciada, pois forma 

bons profissionais e pessoas boas, onde os alunos tem muita liberdade e apoio por parte 

de todos, e por ficar muito tempo na escola sente-se em casa.  

A escolha pelo curso de Administração não foi sua primeira opção, mas 

posteriormente se tornou estratégica, pois com o técnico em administração acredita que 

será mais fácil conseguir um trabalho que o ajudará a pagar o curso superior na área que 

realmente almeja: Química ou Biologia. Após a conclusão do ETIM afirma que vai se 

esforçar para conseguir um bom emprego e ingressar no ensino superior, tendo a intenção 

de fazer as duas coisas concomitantemente. 

  

9.1.10 Yasmim, 17 anos, negra, família matrifocal 

“Eu quero, eu posso, eu consigo” 

(Autor desconhecido) 

 

A entrevista com Yasmim aconteceu em uma das salas da ETEC que estava 

disponível no momento da entrevista, por opção da própria aluna. Além da mãe, 

Fernanda, e Yasmim, a família é composta por mais dois meio irmãos menores, Arthur, 

de cinco anos e Pedro, com seis anos, frequentando as Etapas I e II do ensino fundamental 

respectivamente e moram no bairro B. A mãe atualmente tem um relacionamento com 
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um companheiro, pai de seus dois meio-irmãos, porém, ele não mora com ela e  não 

contribui com as despesas da casa.  Sobre a renda e composição familiar relata que  sua 

mãe tem 37 anos, ensino médio completo e recebe dois salários mínimos como empregada 

doméstica. 

 Yasmim relata que o relacionamento  com os meio-irmãos e com a mãe é bom e 

têm o hábito de se reunirem sempre, principalmente nos finais de semana e que por ser a 

irmã mais velha acaba por ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. Apesar de algumas 

desavenças com estes mantem uma convivência baseada no respeito.  

Afirma se dar bem com o namorado de sua mãe, embora mencione haver algumas 

desavenças, coisas que não a agradam e sobre as quais já conversou com sua mãe, sem 

dar muitos detalhes sobre quais seriam estes problemas. Destaca, contudo, que os dois 

possuem uma relação de muito respeito. 

Yasmim esclarece que recentemente, por meio das redes sociais, tentou contato 

com o pai e percebeu que outra irmã por parte do pai conseguiu aparentemente certa 

aproximação, mas que não teve o mesmo êxito e isso a magoou, pois ambas estavam na 

mesma situação de abandono, principalmente pela questão do sobrenome do pai e ainda 

pela questão sentimental. Sobre os parentes do lado paterno, ela alega não ter contato 

nenhum, e nem conhecer esses parentes.  

 Quando indagada sobre aconselhamentos, diz conversar bastante com a mãe e 

com a avó sobre o futuro, os estudos, a ser independente e a buscar sempre orientação. 

Diz que a educação recebida em casa sempre foi pautada por carinho e amor, e que a 

honestidade é um ponto importante para poder discernir o certo do errado. 

Com relação às mudanças entre escolas nas duas etapas do ensino fundamental 

diz que não teve dificuldades, pois gostava de fazer novas amizades quando criança e 

alguns amigos sempre a acompanhavam. Já na mudança para a ETEC relata certa 

resistência em fazer amizades por conta da adolescência e por se considerar um pouco 

reservada e desconfiada e teve alguma dificuldade na adaptação.  

Ela conta que soube do renome e da prova da ETEC por meio de um primo que já 

havia estudado nessa escola e que ficou apreensiva com o exame de seleção, porém ficou 

muito feliz com o resultado positivo. Sobre sua vida escolar relata que sempre foi muito 

dedicada, com notas acima da média e que caso não tivesse conseguido a vaga na escola 

continuaria na escola anterior. 

Quando reflete sobre a formação que recebe na ETEC diz que é significativa para 

seu crescimento pessoal e diz “que ultrapassa o conteúdo dado em sala, que todos os 
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professores estão sempre preocupados se os alunos estão bem, se precisam de alguma 

ajuda, além da vida acadêmica, se mostrando assim de grande importância para ser cada 

vez mais uma pessoa melhor”. Menciona também que o que mais gosta são os professores 

e o que menos gosta são alguns métodos de ensino, como muitas aulas teóricas, 

expositivas e por conta do cansaço que essas aulas provocam.  

A disciplina de que mais gosta é Química, por ter sempre afinidade com exatas, e 

a que menos gosta é Língua Portuguesa, devido ao excesso de regras e gestão financeira, 

por uma questão de afinidade apenas. 

Yasmim diz que tanto a mãe quanto ela estão muito satisfeitas com o ensino que 

está recebendo e em relação à preparação para o mercado de trabalho, e para um futuro 

melhor e diz que pretende fazer faculdade logo em seguida e tem bastante interesse em 

Química Forense e assuntos correlatos. 

Além da família, mantêm contato com amigos que conhece desde o ensino 

fundamental e alguns outros que reencontrou na ETEC. O contato com esses amigos se 

dá na escola e fora dela, em festas e eventos da cidade e da própria escola. 

Sobre o trabalho, Yasmim diz que sempre quis ajudar em casa, que reconhece o 

esforço da mãe e sempre teve intenção de retribuir, porém a mãe prefere que ela foque 

nos estudos e que quando for a hora de trabalhar ela deverá fazer algo que goste, pois 

assim poderá se realizar profissionalmente e pessoalmente. 

De uma forma geral, ela se assusta com o desemprego, pois sabe das dificuldades 

que as pessoas enfrentam, e que as empresas ainda diminuem o trabalho humano o que 

piora o cenário econômico e social. 

Ela faz planos de cursar uma faculdade pública e se preocupa com questões de 

bolsa de estudo, e mudança de cidade, se for o caso, preocupações essas que divide com 

a amiga mais próxima, planejando até mesmo morarem juntas. 

  

 10. A INFLUÊNCIA FAMILIAR NA TRAJETÓRIA ESCOLAR  

  

De início, faz-se importante ressaltar que a maior parte dos sujeitos afirmou 

possuir um bom relacionamento com os familiares, conforme consta de suas falas: 

 

[...] a gente conversa, contamos problemas quando a gente está 

conversando, paramos para achar uma solução, sempre juntos. 

Convivência boa (ALONI) 
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(A relação é) muito boa. A gente conversa nos jantares, almoços, acho 

que é uma convivência normal, boa eu diria (...) a gente conversa 

bastante, brinca bastante (JOSÉ) 

 

Conforme analisado por Zago (2000) a família, por meio de suas ações materiais 

e simbólicas, desempenha importante papel na trajetória escolar dos filhos. Tal influência 

é resultado de ações frequentemente sutis, muitas vezes realizadas de maneira não 

claramente explicitada pelos pais.  

Para Lahire (1997) os esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação dos 

filhos são constituídos a partir das formas assumidas pelas relações de interdependência 

com aqueles com quem os filhos mantém relações mais frequentes, ou seja, com os pais.  

Apesar disso, é fundamental levar em consideração o papel do filho como componente 

ativo de sua própria trajetória e das relações construídas com diferentes instâncias sociais. 

Neste caso, aspectos como as experiências vividas fora da escola, bem como a própria 

faixa etária, são aspectos que devem ser observados. 

Um exemplo dessa situação pode ser verificado no caso de Ricardo, que 

atualmente está conciliando estudos e trabalho e demonstrou ser protagonista de sua 

história ao superar diversos desafios e persistir em busca de seus sonhos, como conseguir 

um trabalho logo após a conclusão do ETIM.  

Queiroz (1995 apud ZAGO, 2000) defende que, comumente, reduz-se o aluno a 

uma combinação de variáveis, tais como sua origem social e resultados escolares, sem 

considerar a atividade real desenvolvida por tais atores sociais, tanto dentro quanto fora 

dos muros escolares.  

No caso de famílias de baixa renda, que são aquelas nas quais os alunos foram 

socializados, é possível relacionar algumas considerações de Nogueira (1995 apud 

VIANA, 2000) aos dados obtidos nas entrevistas. Segundo a autora, é possível ocorrer 

longevidade escolar nas camadas populares mesmo na falta de práticas escolares, 

afirmando que não foram identificados em seu estudo “investimentos específicos e 

intencionais na carreira escolar dos filhos, que [...] permitissem reconhecê-los como um 

traço explicativo dessas situações de longevidade escolar”.  

De fato, conforme apontado pela maior parte dos entrevistados, não se observou 

um acompanhamento minucioso da escolaridade ou auxílio regular nas tarefas de casa, 

como é possível constatar através das falas:  
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Minha mãe nunca foi assim de ver. Só quando era pequeno mesmo. Ela 

sempre teve confiança, então ela sabe que eu faço as coisas, que eu 

estudo. Ela não fica muito no pé assim (RICARDO). 

 

Eles não avaliam muito, só quando eu peço mais ajuda pra minha mãe, 

porque eu peço bastante ajuda dela com alguns deveres (ANA 

CAROLINA). 

 

Até na quinta série, eles davam umas olhadas, mas depois que eu passei 

da quinta série eles não olhou (sic) mais nada, eles sempre confiavam 

em mim, se tinha ou não lição. Geralmente eles então, eles 

acompanhavam isso quando era menor, tava (sic) no ensino 

fundamental, até a quinta série (WADRIAN). 

 

Não, eles tinham até o 9º ano eles olhavam muito o meu desempenho 

escolar. Agora no 1º, 2º e no 3º eles deixaram isso um pouco de lado e 

eles falavam sabe, “você se vira agora, a responsabilidade é sua, você 

que tem que estudar”. E eu sempre estudei muito sabe, eles falavam isso 

de ter minha responsabilidade de estudar e eu segui isso, por mim 

mesmo, falei não quero ficar com nota vermelha, coisas assim, para eu 

tentar entrar numa faculdade (PETER). 

 

Não muito porque desde pequeno, eu sempre me mostrei bem dedicado 

e eu ia bem na escola, então eles criaram essa confiança em mim. Mas 

eles checam sim quando eu falo quando não fui bem, eles perguntam o 

porquê, mas só quando acontece alguma coisa de errado, no cotidiano 

mesmo não (JOSÉ). 

 

No caso dos fatores mencionados por Nogueira, aquele que mais aparece ao longo 

da investigação é o da escolha ativa da instituição de ensino, elemento em foi possível 

observar participação familiar mais intensa.  

A maior parte dos sujeitos teve sua inscrição no Vestibulinho realizada por 

familiares. Peter, por exemplo, afirma: “A minha mãe que me inscreveu sem eu nem 

saber, aí só vim no dia e fiz”.  

Do mesmo modo, a inscrição de Mel também foi realizada pela mãe conforme ela 

afirma: “da inscrição eu não senti nada, não foi o que fiz foi a minha mãe, eu pedi pra ela 

vir fazer, eu queria vir mas eu também fui meio que obrigado então não mudou muita 

coisa”. Conforme já demonstrado por meio dos dados de matrícula e dos depoimentos de 

alguns entrevistados, a ETEC Ângelo Cavalheiro goza de bastante prestigío junto à 

comunidade, sendo considerada uma das melhores escolas do município. Isto, somado ao 

fato de que é possível realizar o ensino médio de forma integrada ao técnico, aumentando 



83 
 

as chances de ingresso no mercado de trabalho, fazem com que muitos pais queiram que 

seus filhos ingressem nesse estabelecimento. 

A este respeito, Lahire (1995) pondera que as práticas de escolarização não seriam 

constituídas em um aspecto imutável das famílias nas quais se observa a longevidade 

escolar, afirmando ainda que o superinvestimento escolar familiar, desligado de outros 

aspectos, não garante o sucesso escolar dos filhos, podendo até mesmo produzir efeitos 

prejudiciais.  

Portes (2000) também aborda práticas de escolarização que denomina de 

circunstâncias atuantes, que trazem legitimidade e dão visibilidade  ao trabalho escolar 

realizado pelas famílias  dos meios populares tais como  a presença da ordem moral 

doméstica, a atenção dispensada ao trabalho escolar do filho, o esforço para compreender 

e apoiá-lo, a constante aproximação com docentes  e a importância de um grupo de apoio 

duradouro, formado a partir da convivência no interior da escola.  

Em relação à atenção para com o trabalho escolar do filho, Portes (2000) afirma 

que é possível identificar:  

um rol de preocupações, pequenas intervenções das mães 

(principalmente), naquilo que se refere ao trabalho escolar ou 

indiretamente a ele ligado. [...] o que parece ser rentável é a presença 

possível, a disponibilidade em escutar, ouvir e dar atenção ao filho, 

permitir que ele dê conta de suas tarefas e necessidades escolares, 

indagar-lhe de seu dia escolar.  Essas ações são perceptíveis na busca 

do estabelecimento escolar e na escolha da escola (sempre pública) 

quando viável, na luta pela matrícula, nos possíveis contatos com outras 

mães [...] Essas situações revelam todo um cuidado dessas mães para 

com a escolaridade dos filhos, mesmo que elas não pensem nisso como 

um projeto, mesmo que não se trate de uma ação racional visando a um 

fim futuro, distante (por exemplo, a chegada à universidade). Para elas, 

trata-se de uma obrigação cotidiana que tem que ser feita, necessária 

para a formação do filho, para seguir em frente (PORTES, 2000, p. 69-

70). 

 

Aqui, é possível destacar dois aspectos, observados ao longo das entrevistas.  O 

primeiro refere-se à presença de elementos levantados por Portes, como a disponibilidade 

em dar atenção ao filho, indagando-lhe sobre seu dia e sobre suas tarefas: 

Com os meus pais, falo pra seles com está sendo, como foi o dia, a 

relação com os amigos, o que a gente fez. Falo sobre a escola também. 

Meu irmão... ele também fala, eles fazem perguntas sobre como está 

sendo as aulas. Sobre a escola... é mais isso mesmo, se teve passeio, se 

tem alguma novidade também (JOSÉ). 

 

O segundo aspecto refere-se ao fato que, de forma geral, as entrevistas revelaram 

que os sujeitos se consideram mais próximos da figura materna do que a paterna. A este 
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respeito Romanelli (2016) indica que estudos voltados para escola e família apresentam 

tendência a isolar o pai do contexto doméstico e das relações com os filhos, tanto nos 

cuidados com eles quanto no processo de socialização e escolarização. Conflitos vividos 

com os pais ou padrastos foram mencionados por Mel, Laura, Wadrian e Ricardo. As 

relações maternas, no entanto, se mostram muito mais positivas.   

Zago (2000) aborda a questão da relação das famílias com a escola e  aponta que  

o ensino médio passa a se tornar fator decisivo para que sejam disputadas vagas na 

maioria das ocupações do mercado de trabalho. 

Portes (2000) trata também de ações desenvolvidas ao transferir o filho de escola. 

Segundo o autor, quando tal ação se efetiva, a criança é transferida para um mundo 

diferente daquele em que estava acostumado e estudava até então. Nessas situações, a 

família procura facilitar, dentro de suas possibilidades econômicas e culturais, a inserção, 

ainda que parcialmente, de seu filho nesse novo universo. No caso dos sujeitos 

entrevistados houve mudança para a ETEC no início do ensino médio, sendo possível 

notar o esforço das famílias para que os filhos pudessem estar em um ambiente que 

favorecesse suas aspirações quando buscaram o ingresso na instituição. 

Um outro ponto relacionado à questão do gênero refere-se à realização de serviços 

domésticos, especialmente, em relação às participantes do sexo feminino. Sobre esta 

questão, Romanelli (2016) considera importante a discussão do processo socializador que 

transmite ideias voltadas para a configuração da identidade de gênero, ou seja, o que 

significa ser mulher ou homem. Para o autor, “desde muito cedo, as mulheres são 

preparadas para assumir atribuições consideradas não somente como femininas, mas que 

são qualificadas como elementos naturais e constitutivos da feminilidade. Assim, a 

identidade de gênero feminina é orientada para s cuidados de maternagem e os meninos 

não aprendem a paternar” (ROMANELLI, 2016, p.88). 

 Nogueira (1998) analisa a relação existente entre família e a escolha  do 

estabelecimento ideal para o filho mostrando que famílias de meios sociais diferentes são 

providas de forma diferente para a “boa escolha”, com os critérios variando conforme o 

pertencimento social. No caso das famílias estudadas os pais levam em conta critérios 

como localização do estabelecimento, infraestrutura,  e a qualidade de ensino e esses 

critérios são bastante considerados pelos pais que desejam que seus filhos ingressem na 

ETEC, estabelecimento público de maior prestígio no município.  

Quando questionada sobre o que considera um bom futuro, Mel encontra 

dificuldade para responder, limitando-se depois a dizer que quer ser feliz. Suas respostas 
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evidenciam indecisão e ausência de expectativas para o futuro. A busca pela felicidade, 

ainda que nenhum dos sujeitos tenha definido o que ela significa, é evidenciada em 

diversos outros momentos, principalmente, quando são questionados sobre o futuro. 

Embora sejam mencionados aspectos do mundo profissional, a maior parte dos alunos 

afirma desejar ser feliz: 

 

Se sentir bem consigo mesmo, conseguir chegar num ponto que eu 

estiver me sentindo bem e querendo estar bem. Se eu me sentir bem e 

estável, vai ser um momento que eu vou estar praticamente realizado, 

realizado no sentido de "bom, daqui pra frente!" (JOSÉ). 

 

Ah eu acho que um bom futuro é eu ter pessoas boas do meu lado, 

pessoas que eu possa conversar, não a questão de eu ser realizado 

profissionalmente, que eu seja rico ou não, acho que isso não influencia 

muito. Essa parte de riqueza sabe? Então acho que tudo se resume à 

felicidade então dependendo da maneira que eu estiver e com pessoas 

boas ao meu lado, acho que resume é isso (RICARDO) 

 

Um futuro que eu faça o que eu amo e que não importa o quanto eu 

ganhar eu pretendo só ser feliz fazendo o que eu amo (PETER). 

 

A temática do preconceito e do bullying também é levantada ao longo das  

entrevistas. Peter relata ter sofrido bullying do 6º ao 8º, em função de sua obesidade. Além 

disso, por ser inteligente, era obrigado por alguns colegas a passar cola durante as provas, 

do contrário, seria agredido fisicamente. Encontrou vazão nas artes, mais especificamente 

no teatro, que faz há três anos e que lhe  traz uma sensação de conforto. Embora não 

afirmado de forma explícita, nota-se que Wadrian também enfrentou dificuldades, em sua 

casa, por conta de sua orientação sexual, pois é homossexual. 

 

11. O presente: caminhos trilhados após o término do ETIM 

 

Após a realização das entrevistas no ano de 2018, houve novo contato com os 

entrevistados em 2019, a fim de colher informações atuais quanto à situação acadêmica e 

profissional de cada aluno tanto para se poder avaliar quantos deles ingressaram no 

mercado de trabalho nas áreas para as quais foram qualificados e quantos ingressaram em 

cursos superiores. Nesse último caso, o conhecimento e o diploma obtidos foram 

utilizados, por alguns dos entrevistados,  como recurso para facilitar o ingresso em cursos 

superiores considerando-se a qualidade do ensino proporcionada pelo ETIM. 
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Uma circunstância discutida por Portes (2000) para assegurar o bom desempenho 

escolar é, em boa parte, fruto do esforço familiar para compreender e apoiar os filhos em 

suas trajetórias acadêmicas. O autor considera que a família funciona como refúgio 

necessário para o jovem no decorrer de sua trajetória escolar e universitária. É ali, no seio 

familiar, que ele irá buscar a sustentação necessária para enfrentar momentos difíceis. 

O ingresso no ensino superior e eventual afastamento da família acarreta novo 

processo de adaptação.  Os relatos obtidos por Portes (2000) em sua pesquisa indicam um 

desejo cada vez maior de voltar ao lar. Peter, um dos sujeitos entrevistados é um exemplo 

desse dilema. Após conseguir uma vaga no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro, em Uberaba, no curso de Engenharia de Computação 

a realidade se mostrou bastante diferente do esperado e ele retornou para a casa dos pais, 

não se adaptando à nova realidade e mudando os planos iniciais. No momento, o aluno 

está fazendo um novo curso, de Engenharia da Computação, em Ribeirão Preto. A escolha 

pelo curso mencionado deve-se ao fato de que Peter gosta muito de “mexer no 

computador no que diz respeito a jogos eletrônicos. 

Outro elemento a ser apontado refere-se  à questão do gênero. Atualmente, os 

cinco entrevistados do sexo masculino estão estudando cursando o ensino superior, 

enquanto apenas uma participante do sexo feminino, Laura, deu prosseguimento aos 

estudos.  

À primeira vista essa disparidade de continuidade dos estudos segundo o gênero 

parece estar em desacordo com pesquisas que registram maior empenho por parte das 

alunas em prosseguirem seus processos de escolarização. No entanto, o exame das falas 

das outras quatro entrevistas indica que algumas continuam fazendo cursos diversos e não 

abdicaram de tentar o ingresso em cursos superiores. Além disso, cabe ponderar que o 

total de cinco alunas indica determinadas tendências em um grupo restrito de alunos do 

ETIM e, portanto, não podem ser generalizadas, mas podem indicar possibilidades e 

caminhos para outras pesquisas para melhor se entender as diferenças no processo de 

escolarização segundo o gênero dos alunos  articulando-os com outros aspectos como 

situação familiar.  

 Outro ponto sobre as aspirações dos entrevistados tem a ver com a satisfação com 

o curso escolhido. Portes (2000) menciona que dos sujeitos entrevistados para sua 

pesquisa, quatro declararam que após a conclusão da primeira graduação, realizarão um 

segundo curso de graduação, de modo a satisfazer sua vocação. Um exemplo desta 

afirmação foi observado no caso de Aloni, que atualmente cursa Tecnologia da 
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Informação, mas após a conclusão do curso tem a intenção de estudar Publicidade e 

Propaganda, curso que almejava realizar desde a época do ETIM.  

Nas pesquisas realizadas pelos autores mencionados acima, a indicação para 

estudar em determinada instituição de ensino aparenta ter efeito positivo sobre as 

trajetórias dos estudantes. Assim, a questão da escolha do estabelecimento de ensino tem 

sido tema de estudos desde os anos 1990.  

Ana Carolina foi aprovada no vestibular da Universidade de Ribeirão Preto 

(Unaerp), em Ribeirão Preto, no curso de Enfermagem, contudo, decidiu dar uma pausa 

nos estudos e ajudar com as tarefas de casa, considerando o tratamento de saúde realizado 

pela mãe. Está trabalhando com estagiária em uma empresa de transportes, no setor de 

monitoramento de encomendas. Continua sendo catequista, participando da pastoral 

franciscana e equipe de música, e este ano pretende prestar o ENEM novamente, para 

tentar o ingresso em uma instituição pública, também no curso de Enfermagem. 

Melly não foi aprovada em nenhuma faculdade pública e não possui condições de 

pagar a mensalidade nas instituições particulares, portanto, fará um curso rápido na 

ETEC, denominado Qualificação Básica para a formação inicial (QBFIC) e no momento 

está em busca de um emprego. Para ajudar em casa está confeccionando “joias para 

unhas” junto com a irmã que tem uma loja virtual chamada e estão com intenção de abrir 

uma loja no quintal de sua avó e ela mostrou-se animada com  isso.  

Ela ainda está fazendo um curso básico de pet shop, com total de cinco semanas: 

 

Tô indo pra minha 3ª aula e no final eu faço uma prova e ganho 

o certificado, aí de segunda até quarta eu faço jóias de unhas pra 

vender na feira ou em Serrana mesmo. Quando tem tempo eu e 

minha mãe damos umas voltas pra vender.   

 

Melly e a mãe estão com intenção de voltar a estudar. Melly pensa em cursar  

Recursos Humanos na Faculdade Anhanguera e/ou Veterinária na UNIP de Jaboticabal, 

enquanto a mãe pensa em cursar farmácia na ETEC (curso novo que abrirá para o próximo 

ano na ETEC de Serrana) e/ou mudar se para Jaboticabal e fazer um curso de Química na 

FATEC. Esse interesse da mãe em retomar os estudos é relevante como estímulo para 

Melly assim como seu empenho em ingressar no ensino superior incentiva a mãe em seu 

projeto de prosseguir seu processo de escolarização superior. 

Melly mencionou também que em função da mudança de emprego de mãe, que 

atualmente está trabalhando no HC do Centro da Cidade de Ribeirão Preto,  na cozinha, 
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e as duas tem enfrentado dificuldades financeiras, pois com a troca do emprego, o salário 

da mãe foi reduziu em torno de R$300,00, valor que faz bastante diferença, e com isso as 

duas estão tendo que se adaptar com a renda menor.  

Já Laura está foi aprovada no Centro Universitário Moura Lacerda, no curso de 

Graduação em Pedagogia e está muito feliz pela conquista. Embora não tenha conseguido 

bolsa de estudo, Laura recebe pensão pela morte do pai e com esse valor, pode pagar o 

curso no período noturno, pois conseguiu um estágio na área da pedagogia para ajudar 

crianças com dificuldades de aprendizagem.  

Aos finais de semana, ajuda a mãe a olhar os irmãos e, em alguns dias, trabalha 

com entretenimento em festa de crianças da empresa dos pais de uma amiga, ocupação 

que a ajuda a obter uma renda extra. 

Yasmin, assim como Melly, não foi aprovada em nenhum curso, em virtude da 

nota insuficiente obtida no Enem. No momento, está cuidando de um primo pequeno para 

a tia, mas segue em busca de um emprego e pretende realizar novamente o Enem, para 

tentar a graduação no próximo ano. Está fazendo um cursinho popular no CECAC, além 

de ajudar a mãe a olhar os irmãos menores, enquanto ela trabalha de doméstica em 

Ribeirão Preto. 

Atualmente, Mel está aguardando as chamadas tanto pelo PROUNI como pelo 

SISU, e assim como seus colegas, também procura emprego. Também está fazendo um 

cursinho popular no Centro de Cultura e Ativismo Caipira, em Serrana, além de estar 

cursando inglês. Afirma que a relação com o pai permanece distante e que quase não 

conversam e ele não manifesta disposição para ajudá-la a pagar a faculdade,  como fez 

com sua irmã mais velha. 

José foi aprovado no curso de Ciências da Computação na Universidade de São 

Paulo, em Ribeirão Preto e se mostrou bastante entusiasmado e radiante, falando sobre a 

emoção de encontrar seu nome na lista de aprovados. A princípio, relatou que os pais 

ficaram um pouco apreensivos por conta da distância da Universidade e por conta de ser 

um curso em período integral, porém, hoje já estão se acostumando com a ideia e tem 

apoiado o filho.  

José afirmou que está gostando do curso, e que o mesmo é bem parecido com a 

ETEC na questão da proximidade das pessoas, que conseguiu fazer amizade fácil e que a 

convivência entre os alunos é boa.  Pensa em tentar uma bolsa de iniciação cientifica e já 

tem algumas matérias com as quais se identifica, como a “matemática discreta” uma 
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matéria que trabalha muito com programação ligada a saúde e pretende algo que esteja 

relacionado às descobertas na área da saúde. 

Aloni está trabalhando na Usina da Pedra, em Serrana, no setor de Tecnologia da 

Informação (TI). Como não havia conseguido ingressar no curso que almejava, que é o 

de Publicidade e Propaganda, estava fazendo um curso no SENAC na área de TI. Porém, 

hoje está cursando a graduação em Direito na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). 

Antes do início do curso de Direito, havia relatado que, ás vezes, se sentia 

desanimado por estar fazendo algo que não era a sua primeira opção, mas que os pais o 

incentivavam e davam força para ele seguir em frente e não desanimar, mostrando que é 

um novo conhecimento que está adquirindo. Hoje, afirma gostar e se identificar bastante 

com o curso escolhido. 

Ricardo, por sua vez, conseguiu trabalho em uma concessionária de veículos  em 

Ribeirão Preto, no setor de aprendiz administração, além de ter conseguido uma bolsa 

integral no curso de Administração da Faculdade Metropolitana, por meio da nota obtida 

no Enem. Menciona estar contente com as conquistas, com o novo curso e aponta que o 

trabalho concilia o conteúdo que aprendeu na ETEC e o que está aprendendo atualmente 

na faculdade. Seus novos colegas de sala, inclusive, também são motivo de alegria, já que 

Ricardo afirma que o ambiente lembra muito o da ETEC, com um ambiente bastante 

familiar. 

Wadrian, por sua vez, não havia sido aprovado em nenhum curso ou universidade, 

e estava à procura de emprego. No momento, está ajudando a mãe na horta da família e 

também nos afazeres domésticos. Além disso, está fazendo um curso popular do CECAC 

junto com Mel e Yasmim aos sábados de manhã.  

Já Peter havia conseguido aprovação no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), em Uberaba/MG, no curso de Engenharia da 

Computação. A namorada também foi aprovada em curso na mesma cidade e por este 

motivo, o casal iria dividir um apartamento. Peter estava muito feliz, mas afirmou que 

tantas mudanças repentinas também traziam um pouco de medo e que tem consciências 

das responsabilidades que terá que assumir agora, mas que está otimista quanto aos rumos 

a serem seguidos. 

Após um segundo encontro, quando Peter foi até a ETEC visitar os professores e 

amigos, a pesquisadora foi informada de que como a sua namorada não se adaptou ela 

decidiu voltar e fazer a faculdade particular em Ribeirão Preto, com os pais custeando 

seus gastos. Já Peter continuou em Uberaba, porém, se mostrou aflito e triste com tudo, 
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pois teria que se mudar e se adaptar sozinho. Estava tentando pedir transferência para a 

faculdade mais perto no meio do ano.  

Passadas algumas semanas, a pesquisadora entrou novamente em contato. Peter 

estava em uma republica e apontou estar se adaptando melhor. A faculdade está bem 

puxada, mas ainda assim, ele afirmou que tudo estava indo bem. No último encontro, 

contudo, Peter afirmou que não conseguiu se adaptar e havia retornado para a casa da 

mãe, tendo iniciado o curso na faculdade UNAERP em Ribeirão Preto. 

  

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação abordou a questão da influência familiar nas escolhas 

realizadas ao longo da trajetória escolar e profissional.  Ao longo do trabalho, foram 

abordados três aspectos centrais, que formam o tripé da questão: a família, o aluno e a 

escola. É fato que as famílias fazem parte, de forma efetiva, das escolhas realizadas pelos 

filhos ao longo de sua trajetória, seja de maneira positiva ou negativa.  

De início, fez-se importante retomar o conceito de família, como grupos de 

convivência que são marcados por expressões de afeto e amparo, mas que também podem 

apresentar elementos negativos, de conflito ou rancor. Ao longo da história, as famílias 

passam por diversas mudanças em sua composição e sua forma de agir e pensar, em 

conjunto ou individualmente. Além disso, as mudanças ocorridas internamente, 

específicas de cada família, permitem dizer que ela nunca é a mesma ao longo de sua 

trajetória. Tais mudanças influenciaram, de maneira significativa, a socialização e, 

consequentemente, a escolarização dos filhos. 

Ressaltou-se a importância de levar em consideração as diferenças observadas na 

criação e socialização dos filhos, considerando as vivências paternas e maternas, que são 

oriundos de fatores intrínsecos à vida doméstica, relacionados a experiências vividas, 

quanto de fatores externos, advindos de questões econômicas e de políticas públicas. Os 

caminhos seguidos individualmente afetam cada integrante da unidade doméstica, desta 

forma, exercem sim influência na trajetória familiar enquanto grupo social de 

convivência. Importante também destacar a forma como as relações de gênero são 

organizadas dentro do âmbito familiar, em seus diferentes contextos, e como são 

formadas as representações e os significados atribuídos à questão do gênero, presente em 

vários momentos da pesquisa. Um dos pontos a ser destacados dentro dessa questão é a 
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proximidade de todos os participantes junto à figura materna, enquanto muitos também 

apresentavam conflitos com seus pais ou padrastos. 

Também foram apresentados dados sobre a ETEC Ângelo Cavalheiro e sobre o 

município de Serrana, onde a instituição está localizada e onde residem todos os 

entrevistados, considerando que o espaço exerce influência significativa sobre as escolhas 

acadêmicas e/ou profissionais dos alunos e suas famílias. Nesse sentido, foi elaborado um 

perfil de cada sujeito, onde foram apresentadas informações dos membros da família, do 

bairro onde residem, de sua visão em relação à ETEC, da importância do trabalho e dos 

planos e sonhos para o futuro. 

Por meio da entrevista, verificou-se que todos os participantes reconhecem a 

influência familiar e a enxergam, em seus casos, como algo positivo com a valorização 

da trajetória escolar, para permanência e progresso acadêmico.  Optar pelo ensino técnico, 

neste caso, pode representar para as camadas populares um caminho mais acessível de 

ascensão social, considerando que ter um diploma técnico assim que se completa a 

maioridade pode ser um diferencial diante da maioria, que tem apenas o certificado de 

conclusão do ensino médio, bem como permitir que tais jovens tenham acesso a uma 

educação de qualidade.  

Em relação à escola, pode-se afirmar que a mesma se mostrou como um recurso 

bastante rico, pois permitiu a confirmação da presença da família na vida escolar dos 

filhos como fator de extrema relevância na questão da longevidade escolar, fazendo toda 

a diferença na forma como o discente enxerga suas necessidades, suas limitações e suas 

aspirações.  

Por fim, pode-se dizer que, com a realização da pesquisa, foi possível 

compreender melhor os fatores que contribuem para a longevidade escolar, a forma com 

que o aluno encara sua escolarização e como lida com conflitos ao seu redor. Apesar 

disso, não se pode dizer que a pesquisa foi encerrada, considerando que a relação entre 

família e escola constitui uma questão complexa e que é fundamental que novos estudos 

possam ampliar a compreensão da temática proposta. 

 

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, M.E.G.G.; PINHO, L.V. Adolescência, família e escolhas: Implicações na 

orientação profissional. Psicologia Clínica. Rio de Janeiro, vol.20, n. 2, p.173-174. 

2008. 



92 
 

BALLION, R. Le lycée, une cite à reconstruire. Paris: Hachette, 1991. 

BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes. 

1985. 

BILAC, E.D. Trabalho e família. Articulações possíveis. Tempo Social, revista de 

sociologia da USP, v. 26, n. 1, p. 129-145, 2014. 

BORDIEU, P. Os três estados do capital cultural. In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. 

(Org.). Escritos de educação. Petrópolis: Vozes, 1998, p.71-79. 

CINTRA, M.S.F. A importância da família, escola e pares no processo de escolha 

pelo ensino médio técnico. 2014. 121 fls. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2014. 

DESSEN, M.A;  POLONIA, A.C. A família e a escola como contextos de 

desenvolvimento humano. Paidéia, 2007, vol.17, n.36, p .21-3. 

DUBET, F.; MARTUCELLI, D. En la escuela: sociología de la experiencia escolar. 

Buenos Aires: Losada, 1998. 

FAVORETO, J.F. A evasão escolar na educação profissional. Uma análise junto à 

comunidade escolar ETEC de Nova Odessa - SP. 2016. Dissertação (Mestrado em 

Educação) - Centro Universitário Salesiano São Paulo. 

GOMES, J.V. Socialização primária: tarefa familiar? Revista Cadernos de Pesquisa,  

São Paulo, n. 91, p. 54-61, 1994. 

ITABORAÍ, N.R. Mudanças nas famílias brasileiras (1976-2012). Rio de Janeiro: 

Garamond, 2017. 

LAHIRE, B. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. São Paulo: 

Ática, 1997. 

LAHIRE, B. Retratos sociológicos: disposições e variações individuais. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2004. 

LOPONTE, L.N. A trajetória do jovem estudante do ensino técnico, na opinião dos 

alunos do Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia de São Paulo – IFSP. 

Artigo apresentado no 25º Simpósio Brasileiro e 2º Congresso Ibero-Americano de 

Política e Administração da Educação,abril/2011. Disponível em 



93 
 

:<http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comuni

cacoesRelatos/0298.pdf.>. Acesso em: 20 Jul. 2018. 

LOURO, G. L. Nas redes do conceito de gênero. In: LOPES, J. J. M.; MEYER, D. E.; 

WALDOW, V. R. (Orgs.) Gênero e saúde. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda, 1996. 

p. 7-18. 

MONTANDON, C. As práticas educativas parentais e a experiência das crianças. 

Educação & Sociedade, v. 26, n.91, p.485-507, 2005. 

NOGUEIRA, M.A.; NOGUEIRA, C.M.M. Bordieu e a Educação. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2017. 

PAIVA, F.S. Ensino técnico: uma breve história. Revista Húmus, n.8, 2013.  

PEREZ, M. C. A. Família e Escola na Contemporaneidade: Fenômeno Social. Revista 

Ibero Americana de Estudos em Educação, UNESP, v.4, n .3, 2009.  

PIOTTO, D.C. Trajetórias escolares prolongadas nas camadas populares. Revista  

Cadernos de Pesquisa. v.38, n.135, 2008. 

 

PIOTTO, D. C.; TETZLAFF, I. M. B. Estudantes do ensino médio público na USP e 

a questão da escolha da escola 

PIOTTO, D. C. ; TETZLAFF, I. M. B. . Estudantes do ensino médio público na USP e a 

questão da escolha da escola. In: Georgina Gonçalves dos Santos; Letícia Vasconcelos; 

Sônia Maria Rocha Sampaio. (Org.). Observatório da vida estudantil: dez anos de 

estudos sobre vida e cultura universitária, percurso e novas perspectivas. 1ª ed.Salvador: 

Edufba, p. 21-37, 2017. 

 

ROMANELLI, G. Família e escola: arranjos diversos. Revista Pedagógica, v.18, n.38, 

p. 78-96, 2016. 

________________ Famílias de camadas médias e escolarização superior dos filhos: o 

estudante-trabalhador. In: Maria Alice Nogueira; Geraldo Romanelli; Nadir Zago. (Org.). 

Família e escola: trajetórias de escolarização em camadas médias e populares. 

1ªed.Petrópolis: Ed. Vozes, 2000, v. , p. 99-123. 

ROMANELLI, G. ; NOGUEIRA, M. A. (Org.) ; ZAGO, N. (Org.) . Família & escola: 

novas perspectivas de análise. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. v. 1. 344p  



94 
 

SACILOTTO, J.V. A educação profissional na agenda de políticas públicas de 

educação no Estado de São Paulo e a expansão do Centro Estadual Tecnológica 

Paula Souza. 2016. Tese (Doutorado em Doutorado em Educação) - Universidade 

Estadual de Campinas. 

SETTON, M. G. Mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2010. 

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade, v. 20, 

n. 2., p. 5-22, 1990. 

SILVA, A. P.; SARTORI, V. Ensino Técnico Profissionalizante - Estudo de caso: uma 

proposta de curso técnico da Rede e-Tec Brasil. POIÉSIS - Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (Unisul) , v. 10, p. 1-18-18, 2016. 

VIANA, M.J.B. Longevidade escolar em famílias de camadas populares: algumas 

condições de possibilidade. Tese de doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais. 

1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

14. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas - Filhos 

 

1. Caracterização do(a) entrevistado(a):    

 Nome  

 Nome fictício :________________________________________________ 

 Idade:_________ 

 Qual seu endereço atual? ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Você sempre morou nesse lugar? (Se não, quais foram os outros locais e por que se 

mudou) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Qual é atualmente a renda total da família? 

o Até R$ 690,00 (valor correspondente a um salário mínimo)  

o De R$ 691,00 até R$ 1.380,00  

o De R$ 1.381,00 até R$ 2.070,00  

 

 Quem mora na mesma casa que você?  

 Lista dos moradores: 

 Nome:________________________________ 

 Idade: ___________________ 

 Grau de parentesco: ______________________ 

 Escolaridade: ___________________________ 

 Ocupação: __________________ 

 Renda individual: _______________________ 

 

 Nome:_________________________________ 

 Idade: ___________________ 

 Grau de parentesco: ______________________ 

 Escolaridade: ___________________________ 

 Ocupação: __________________ 

 Renda individual: _______________________ 

 

 Nome:________________________________ 

 Idade: ___________________ 

 Grau de parentesco: ______________________ 

 Escolaridade: ___________________________ 

 Ocupação: __________________ 

 Renda individual: _______________________ 
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 Você considera todas essas pessoas como sendo da sua família, ou apenas mora junto 

com você?  

(Se “não” para alguma pessoa, explique o motivo) 

 

 Quem é o principal responsável pelas despesas da família? Porque? 

 Alguém possui rendimentos e não contribui para as despesas da família? (Se “sim”, no 

que essa pessoa costuma gastar os seus rendimentos?) 

 Como é a relação que você tem com as pessoas da sua casa?  

 Vocês têm costume de se reunir em família? Em que momento? 

 Quais as diferenças? Como é a relação com seus irmãos?  

 Você recebe conselhos de alguém da sua família? Se sim, de quem?  

 Como são esses conselhos? O que você acha deles? Costuma segui-los?  

 Você conversa com alguém sobre suas experiências na escola?   

 Como é a educação que você recebe da sua família?  

 Qual a importância que seus pais dão a sua escolarização?  

 Seus pais examinam suas tarefas escolares?  

 Com que frequência e qual dos dois faz isso mais vezes, ou fazem na mesma 

quantidade? Seus pais te incentivam a melhorar seu desempenho escolar de alguma 

forma?  

 Se sim, de que forma?  

3. Ensino 

 Onde você estudou antes da ETEC? Como foi a mudança? O que sentiu? 

 Como foi sua expectativa com o Vestibulinho? Como sentiu na prova e depois na 

espera do resultado? Descreva o que sentiu.  

 Você já teve alguma repetência? (Se sim, por que o atraso).  

 Você encontrava alguma dificuldade nos estudos no Ensino Fundamental? (Se sim, 

quais).  

 E hoje, você encontra alguma dificuldade na ETEC? (Se sim, quais e se forem 

diferentes das anteriores como ele(a) percebe isso).  

 Alguém na sua família fez ensino técnico? (Se sim, parentesco, quando e em que 

escola). 

 Alguém da sua família já estou na ETEC? Quem? O que já ouviu falar a respeito? 
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 Como foi a escolha pelo ensino técnico em administração? (Quem participou e como).  

 Seu pai ou sua mãe orientaram você para escolher esse curso?  

 Quais as informações que seus pais ofereceram a você?  

 O que seus pais pensam sobre sua escolha pelo curso técnico?  

 Por que você resolveu fazer esse curso específico?   

 Em que momento o ensino técnico integrado surgiu como opção para o ensino médio?  

 Você tinha alguma outra opção de escola, tanto normal quanto técnica? (Se sim, quais 

e por que optou por essa).  

 O que você acha da formação que você recebe da escola?  

 A escola é importante? Por quê?   

 Do que você gosta na escola? E do que não gosta?  

 Quais as disciplinas que você mais gosta? Por quê? E quais as disciplinas que você 

menos gosta? Por quê?   

 Como foi seu desempenho escolar durante o ensino fundamental?   

 Como foi sua adaptação a escola de ensino técnico?  

 Alguém acompanha seus estudos te ajudando com os deveres ou conversando sobre o 

que você aprende na escola? Quem?  

 Seus pais estão satisfeitos com o ensino que você está recebendo?  

 Como você acha que a escola contribui para sua educação?  

 Como você acha que a escola contribui para o trabalho?  

 Você pensa que a escola pode ajudar você a conseguir um futuro melhor? Como? (Se 

não, por que).  

 Pretende continuar estudando depois de terminar o ensino médio? Por que? (Se sim, 

que curso pretende fazer).  

 Fora as pessoas da sua família, com quem você tem mais convivência? (Colegas de 

trabalho, escola ou pessoas em geral). Como são essas pessoas? O que você acha delas? 

O que fazem juntos?  

 Sobre o que conversam?  Você percebe alguma diferença na sua relação com seus 

amigos e com sua família?  

 (Se sim, quais são?).   

 Com quem você tem mais liberdade? Por quê?  

 Você e seus amigos conversam sobre os estudos? (Se sim, o que conversam).  
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 .  Trabalho  

 Você tem ou teve vontade de trabalhar alguma vez? (Se sim, em que e quais os motivos 

que te deram essa vontade).  

 Você já trabalhou alguma vez? (Se sim, com quantos anos, qual foi o emprego, como 

o conseguiu, o que o levou a trabalhar e se gosta de trabalhar).  

 O que sua família achou de você trabalhar?  

 Você trabalha atualmente? (Detalhar: atividade que desempenha, se está registrado, 

como são os relacionamentos profissionais e o ambiente de trabalho, remuneração, 

horários).  

 Você já esteve desempregado? Por quanto tempo? Como foi ficar desempregado?  

 O que você acha do desemprego?  

 O que você acha de trabalhar? (Ou do trabalho, caso o sujeito não exerça nenhuma 

atividade profissional).  

 O que seus pais e as pessoas próximas de você pensam sobre o trabalho?  

 Qual tipo de emprego você gostaria de exercer?  

 5. Expectativas em relação ao futuro  

 Como você se imagina no futuro, depois de terminar o ETIM?  

 Como você acha que o ensino técnico pode te ajudar nisso?  

 O que você considera que seja um bom futuro? (Com relação à família, trabalho, 

estudo, residência, colegas e amigos).  

 Como seus pais imaginam que vai ser seu futuro depois de terminar o ensino médio?  

 O que você acha que você pode conseguir? O que você tem que fazer para conseguir?  

 Quais as principais dificuldades que você acha que vai encontrar para isso?  

 Você conversa com alguém sobre seus planos? (Com quem e quem começa o assunto). 

Como vocês conversam? Elas também falam sobre os planos que elas tem pra você?  

 Há mais alguma coisa que você queira acrescentar ao que já disse?  

 Você poderia dizer como se sentiu durante a entrevista e o que achou de participar da 

pesquisa? 
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APÊNDICE B – Termo de assentimento para menores de 18 anos  

 

 

Meu nome é Bárbara Alves da Rocha Franco, RG 34121438-3, sou aluna do 

programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação do Prof. Dr. 

Geraldo Romanelli e estou realizando a pesquisa "ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO: 

ESCOLA E FAMÍLIA" 

Você está sendo convidado(a) a participar dessa pesquisa. Vou explicar a pesquisa 

e se você tiver alguma dúvida é só dizer que esclarecerei as suas dúvidas.  

 Com esse estudo, nós queremos analisar a correlação entre família e 

desempenho escolar, sendo que os dados referentes  a tal desempenho serão acessados 

pela investigadora junto à escola;  entender qual a influência da família na escolha pelo 

ensino técnico integrado ao ensino médio e também quais as expectativas que você e seus 

pais tem para o seu futuro, e para sabermos isso precisamos de jovens entre 16 e 18 anos 

matriculados em curso do Ensino Médio Integrado ao Técnico para a realização das 

entrevistas. Durante os encontros será usado um roteiro de perguntas pré-estabelecido. 

Todos os encontros serão gravados para garantir maior veracidade da análise feita pela 

pesquisadora e as fitas serão mantidas até o término da execução da pesquisa e após isso 

serão destruídas para a garantir a privacidade da íntegra das informações. A referida 

entrevista ocorrerá na instituição escolar ou em sua residência, isto é, locais que lhe 

ofereçam tranquilidade e privacidade, e sua duração terá entre 1h e 3h. 

 Já falei com seus pais e pedi a autorização deles, mas se você não desejar 

participar não é obrigado mesmo que eles tenham aceitado. 

 É importante que você saiba que todos os dados serão confidenciais, seu nome 

não será divulgado e só serão tornados públicos os dados que tiverem relação com a 

pesquisa e seus objetivos. Você terá total liberdade para não responder qualquer pergunta  

que lhe for feita e, caso sinta a necessidade, poderá interromper sua participação sem o 

risco de qualquer prejuízo. 
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No caso de possíveis gastos decorrentes de sua participação na pesquisa, é 

garantido o ressarcimento adequado dos valores, por parte da pesquisadora, conforme 

resolução 466/12.  

Se houver algum desconforto durante a realização do procedimento, tais como 

cansaço ou outras reações físicas decorrentes do tempo de aplicação e constrangimentos 

advindos das questões realizadas, você poderá interromper sua participação sem nenhum 

prejuízo. 

 Caso você concorde em participar da pesquisa, favor assinar ao final desde 

documento, lembrando que sua participação não é obrigatória e você poderá desistir de 

participar, retirando seu consentimento, sem que isso lhe cause prejuízo. 

Você receberá uma via deste Termo de Assentimento, podendo tirar dúvidas 

acerca do projeto e da sua participação, entrando em contato comigo pelo telefone (16) 

992318613 ou ainda através de meu endereço de e-mail: barbarafranco@usp.br 

Para fins de dúvidas sobre questões éticas do projeto, você poderá entrar em 

contato com  o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto – USP fica situado na Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 – Prédio 

da Administração -  Sala 07 CEP: 14040-901 –- Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 – Atendimento de 2ª as 6ª feiras das 13h30 às 17h30. 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 

 

 

 

Pesquisadora responsável: Bárbara Alves da Rocha Franco  

Assinatura: ______________________________________________  

Nome do participante: _____________________________________  

Assinatura: _____________________________________________ 

Local e data: 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento para maiores de 18 anos  

 

Meu nome é Bárbara Alves da Rocha Franco, RG 34121438-3, sou aluna do 

programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação do Prof. Dr. 

Geraldo Romanelli e estou realizando a pesquisa "ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO: ESCOLA 

E FAMÍLIA" 

Você está sendo convidado(a) a participar dessa pesquisa. Vou explicar a pesquisa 

e se você tiver alguma dúvida é só dizer que esclarecerei as suas dúvidas.  

 Com esse estudo, nós queremos analisar a correlação entre família e 

desempenho escolar, sendo que os dados referentes  a tal desempenho serão acessados 

pela investigadora junto à escola;  entender qual a influência da família na escolha pelo 

ensino técnico integrado ao ensino médio e também quais as expectativas que você e seus 

pais tem para o seu futuro, e para sabermos isso precisamos de jovens entre 16 e 18 anos 

matriculados em curso do Ensino Médio Integrado ao Técnico para a realização das 

entrevistas. Durante os encontros será usado um roteiro de perguntas pré-estabelecido. 

Todos os encontros serão gravados para garantir maior veracidade da análise feita pela 

pesquisadora e as fitas serão mantidas até o término da execução da pesquisa e após isso 

serão destruídas para a garantir a privacidade da íntegra das informações. A referida 

entrevista ocorrerá na instituição escolar ou em sua residência, isto é, locais que lhe 

ofereçam tranquilidade e privacidade, e sua duração terá entre 1h e 3h. 

 É importante que você saiba que todos os dados serão confidenciais, seu nome 

não será divulgado e só serão tornados públicos os dados que tiverem relação com a 

pesquisa e seus objetivos. Você terá total liberdade para não responder qualquer pergunta  

que lhe for feita e, caso sinta a necessidade, poderá interromper sua participação sem o 

risco de qualquer prejuízo. 

No caso de possíveis gastos decorrentes de sua participação na pesquisa, é 

garantido o ressarcimento adequado dos valores, por parte da pesquisadora, conforme 

resolução 466/12.  

Se houver algum desconforto durante a realização do procedimento, tais como 

cansaço ou outras reações físicas decorrentes do tempo de aplicação e constrangimentos 



102 
 

advindos das questões realizadas, você poderá interromper sua participação sem nenhum 

prejuízo. 

Caso você concorde em participar da pesquisa, favor assinar ao final desde 

documento, lembrando que sua participação não é obrigatória e você poderá desistir de 

participar, retirando seu consentimento, sem que isso lhe cause prejuízo. 

Você receberá uma via deste Termo de consentimento, podendo tirar dúvidas 

acerca do projeto e da sua participação, entrando em contato comigo pelo telefone (16) 

992318613 ou ainda através de meu endereço de e-mail: barbarafranco@usp.br 

Para fins de dúvidas sobre questões éticas do projeto, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto – USP fica situado na Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 – Prédio 

da Administração -  Sala 07 CEP: 14040-901 –- Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 – Atendimento de 2ª as 6ª feiras das 13h30 às 17h30. 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 

 

Pesquisadora responsável: Bárbara Alves da Rocha Franco  

Assinatura: ____________________________________________ 

           Nome do participante: ____________________________________ 

 Assinatura: _____________________________________________ 

Local e data: 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento Livre e esclarecido aos pais 

(a ser assinado pelos responsáveis pelos adolescentes com menos de 18 anos) 

 

Meu nome é Bárbara Alves da Rocha Franco, RG 34121438-3, sou aluna do 

programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação do Prof. Dr. 

Geraldo Romanelli. Com este propósito, estou realizando entrevistas com jovens com 

idade entre 16 e 18 anos. Para isso, necessito de sua colaboração, mas o(a) sr(a), na 

condição de responsável por seu filho, precisa declarar, por escrito, se aceita as condições 

abaixo especificadas.  

Seu filho está sendo convidado a participar, como voluntário da pesquisa 

“ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO: ESCOLA E FAMÍLIA” que tem como objetivos 

analisar a correlação entre família e desempenho escolar, sendo que os dados referentes  

a tal desempenho serão acessados pela investigadora junto à escola; investigar a 

influência da família na escolha do ensino técnico; e verificar quais são as expectativas 

para o futuro a partir da escolha por esse tipo de ensino. 

 Caso o(a) sr(a). esteja de acordo, seu filho terá que responder a uma entrevista, 

que será gravada para garantir maior veracidade da análise feita pela pesquisadora. As 

fitas com a gravação das entrevistas serão mantidas até o término da execução da pesquisa 

e após isso serão destruídas para a garantir a privacidade da íntegra das informações 

passadas por seu filho. Seu filho terá o total direito de se recusar a responder qualquer 

pergunta que lhe for feita e de interromper a entrevista, sem o risco de qualquer prejuízo. 

A referida entrevista ocorrerá na instituição escolar ou na residência dos sujeitos 

entrevistados, isto é, locais que ofereçam tranquilidade e privacidade aos sujeitos, e sua 

duração terá entre 1h e 3h. 

No caso de possíveis gastos decorrentes da participação de seu filho na pesquisa, 

é garantido o ressarcimento adequado dos valores, por parte da pesquisadora, conforme 

resolução 466/12.  

É garantida a privacidade de seu filho quanto aos dados confidenciais envolvidos 

na entrevista. Serão divulgados somente dados diretamente relacionados aos objetivos da 

pesquisa. O resultado final da pesquisa será divulgado em seminários, congressos e 
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publicações locais e nacionais; entretanto, a identidade de seu filho será mantida em 

sigilo. 

Caso o(a) sr(a). concorde que seu filho participe, favor assinar ao final deste 

documento. A participação de seu filho não é obrigatória e, a qualquer momento, ele 

poderá desistir de participar, retirando o consentimento emitido pelo(a) sr(a)., e isso não 

lhe causará nenhum prejuízo.  

O(a) sr(a). receberá uma via deste Termo de Consentimento, podendo tirar 

quaisquer dúvidas acerca do projeto e da participação de seu filho, entrando em contato 

comigo pelo telefone (16) 992318613, ou ainda através de meu endereço Rua Luís 

Liceras, 215, bairro Santa Clara - Serrana/SP. 

Para fins de dúvidas sobre questões éticas do projeto, o(a)  sr(a). poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto – USP fica situado na Avenida Bandeirantes, 3900 - Bloco 01 – Prédio 

da Administração -  Sala 07 CEP: 14040-901 –- Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: (16) 3602-4811 – Atendimento de 2ª as 6ª feiras das 13h30 às 17h30. 

E-mail: coetp@ffclrp.usp.br 

 

Pesquisadora responsável: Bárbara Alves da Rocha Franco 

Assinatura:________________________________________________ 

Nome do participante: _______________________________________ 

Assinatura:________________________________________________  

Local e data: 
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15. ANEXOS 

 

ANEXO A –Documento de aprovação enviado pelo Comitê de Ética 
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ANEXO B –  Lei Complementar 424/2016 – Centro Paula Souza 
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ANEXO C  – Lei Complementar 315/2012 (Centro Paula Souza) 
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ANEXO D – Decreto 54.733/2009 (Centro Paula Souza) 
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ANEXO E – Escritura Pública de Doação (Centro Paula Souza) 
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