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Resumo 

Introdução: Este artigo trata da consolidação das cidades face ao fenômeno da 

segregação urbana e o processo de organização socioespacial da capital de Minas 

Gerais, Belo Horizonte. Objetivo: Compreender os fatores que parecem ser 

responsáveis pelo deslocamento de alunos das periferias em direção às escolas da 

Regional Centro-Sul de Belo Horizonte. Metodologia: Buscou-se construir um marco 

histórico para compreender a atual configuração das cidades para em seguida discutir 

sobre o deslocamento dos alunos. Propô-se também, uma reflexão no sentido de 

compreender o papel da escola como espaço sociocultural capaz de contribuir para o 

desenvolvimento local pela formação humana e cidadã dos indivíduos baseada na 

LDB/96. A terceira parte do artigo levanta-se um questionamento sobre a gestão de 

cadastramento e matrículas escolar no âmbito do Estado de Minas Gerais, através do 

levantamento das resoluções que dispõem sobre o processo de matrículas 

correlacionando com os princípios da gestão social. Resultados e Discussão: O artigo 

discutiu de acordo com observações empíricas, o deslocamento dos alunos da rede 

estadual de ensino que saem das periferias para estudarem na região centro-sul de Belo 

Horizonte, principalmente nas escolas construídas logo no início da inauguração da 

capital. Considerações Finais: O trabalho contribuiu para as reflexões relacionadas à 

configuração das cidades a partir da segregação urbana, além do papel da escola como 

um ambiente sociocultural tanto para preparar os indivíduos para uma formação humana 

e cidadã, assim bem como a qualificação do trabalho.  
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