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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre os avanços e desafios da Educação do campo, mais especificamente no que tange o
transporte escolar rural e também relatar a experiência vivida pelas graduandas como moradoras do campo, usuárias e dependentes do
transporte escolar para terem acesso à educação. A metodologia utilizada foi relatos dos pais das graduandas, pesquisa bibliográfica e
em sites do Ministério da Educação (MEC) e vivência das mesmas enquanto moradoras do campo, que dependiam do transporte para
estudar. Os resultados obtidos nos mostraram que a Educação para os sujeitos do Campo já avançou muito, que o transporte escolar é
um desses avanços, porém ainda há muitos desafios a serem superados, como por exemplo veículos em melhores condições de uso e
manutenção das estradas.
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EIXO III – EDUCAÇÃO DO CAMPO, MOVIMENTOS SOCIAIS

TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DO CAMPO: CONQUISTAS E DESAFIOS

SCHOOL TRANSPORTATION OF SCHOOLS SCHOOLS: SCHOOLKILLERS AND
CHALLENGES

TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS ESCUELAS DE CAMPO: LOGROS Y DESAFÍOS

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre os avanços e desafios da Educação do campo, mais
especificamente no que tange o transporte escolar rural e também relatar a experiência vivida pelas
graduandas como moradoras do campo, usuárias e dependentes do transporte escolar para terem
acesso à educação. A metodologia utilizada foi relatos dos pais das graduandas, pesquisa
bibliográfica e em sites do Ministério da Educação (MEC) e vivência das mesmas enquanto
moradoras do campo, que dependiam do transporte para estudar. Os resultados obtidos nos
mostraram que a Educação para os sujeitos do Campo já avançou muito, que o transporte escolar é
um desses avanços, porém ainda há muitos desafios a serem superados, como por exemplo veículos
em melhores condições de uso e manutenção das estradas.

PALAVRAS-CHAVE: Educação do Campo. Transporte escolar. Conquistas. Avanços. Desafios.

ABSTRACT

This work aims to discuss the advances and challenges of rural education, specifically regarding
rural school transportation and also report the experience of undergraduates as rural dwellers, users
and dependents of school transportation to have access to education. The methodology used was
reports of parents of undergraduates, bibliographical research and sites of the Ministry of Education
(MEC) and their experience as rural dwellers, who depended on transportation to study. The results
showed that Education for the subjects of the Field has already advanced a lot, that school
transportation is one of these advances, but there are still many challenges to be overcome, such as
vehicles in better conditions of use and maintenance of roads.

KEYWORDS: Field Education. School bus. Achievements. Advances. Challenges.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo discutir los avances y desafíos de la educación rural,
específicamente con respecto al transporte escolar rural y también informar la experiencia de los
estudiantes universitarios como habitantes rurales, usuarios y dependientes del transporte escolar
para tener acceso a la educación. La metodología utilizada fue informes de padres de estudiantes
universitarios, investigación bibliográfica y sitios del Ministerio de Educación (MEC) y su
experiencia como habitantes de zonas rurales, que dependían del transporte para estudiar. Los
resultados mostraron que la educación para los sujetos del campo ya ha avanzado mucho, que el
transporte escolar es uno de estos avances, pero todavía hay muchos desafíos que superar, como los
vehículos en mejores condiciones de uso y el mantenimiento de las carreteras.

PALABRAS CLAVE: Educación de campo. Transporte escolar. Logros Avances. Desafíos.
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1. INTRODUÇÃO

Falar de escolas do campo é lembrar dos tempos em que as pessoas brincavam e cantavam modas de
viola ao redor das fogueiras, contavam causos, assavam batatas na brasa, partilhavam comes e bebes
nas noites de luar, faziam muitas outras coisas que aproximavam os moradores das comunidades
campesinas, foram estas palavras que ouvimos de nossos pais.

É uma pena que a modernidade, embora tenha trazido avanços, melhorias para às comunidades
campesinas, mas também tenha contribuído para muitas o esquecimento das tradições que alegravam
as comunidades e uniam as famílias. Atualmente, as famílias quase não se veem, não se juntam para
baterem papo, trocarem ideais, contarem histórias, se divertirem. Não se falam mais nas danças
populares que aconteciam nas comunidades e que fazem parte do folclore brasileiro.

Dentre os avanços que a modernidade trouxe para os sujeitos do campo está a garantia do transporte
escolar para os estudantes das escolas localizadas nas comunidades campesinas. O transporte escolar
serve também para levar os estudantes das escolas do campo para a cidade ou para outros distritos
para cursarem etapas que não são contempladas nas escolas das comunidades onde residem.

Antigamente muitas pessoas, moradoras do campo, não estudaram porque não existiam escolas perto
de suas residências e não tinha transporte escolar para levá-las para outras comunidades onde tinha
escola, por isso existia um número alto de pessoas analfabetas no campo.

O motivo que nos levou a discutir a temática do transporte escolar rural foi a experiência vivida por
nós, enquanto estudantes do Ensino Fundamental e Médio, e moradoras de sítios, localizados nos
Munícipios de Divino das Laranjeiras (MG) e Sardoá (MG), e, por morarmos nos sítios sempre
necessitamos do transporte escolar para termos acesso às escolas.

Destacamos também que para ingressarmos no Ensino Superior também foi preciso utilizarmos o
transporte escolar para chegarmos à Universidade, o que não foi fácil porque nossas residências
ficam um pouco distantes de Governador Valadares, por isso saíamos de nossas residências antes de
anoitecer e só chegávamos por volta da meia noite ou até mais tarde. Nosso horário de chegada em
casa dependia do trânsito e também das condições meteorológicas.

O transporte escolar rural é um avanço para os estudantes que moram no campo, mas ainda existem
muitos desafios a serem superados para que o transporte escolar rural atenda, de fato, às necessidades
de todos os estudantes que residem nas comunidades campesinas e para que seja garantido o acesso e
permanência de todos os sujeitos do campo nas escolas regulares. Dentre os desafios podemos citar:
veículos em mal estado de conservação e estradas ruins.

O objetivo desse estudo é discorrer sobre os avanços e desafios do transporte escolar como Política
Pública que visa garantir o acesso e permanência dos sujeitos do campo nas escolas regulares, mais
especificadamente dos moradores dos municípios de Sardoá e de Divino das Laranjeiras, e para isso
utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, relatos de nossos pais e a nossa vivência
enquanto estudantes, moradoras do campo, usuárias do transporte escolar.

Para melhor organização do artigo dividimos o texto em quatro seções: a primeira seção é a
introdução que contextualizou sobre as escolas do campo e os avanços das últimas décadas, mais
especificamente o avanço do transporte escolar; a segunda seção trará um breve histórico da
Educação Rural e da Educação do Campo no Brasil e nos municípios de Divino das Laranjeiras e
Sardoá; na terceira seção relataremos nossa experiência como estudantes usuárias do transporte
escolar e por fim teceremos as considerações finais.
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2. EDUCAÇÃO RURAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO

A Educação rural foi uma mobilização em favor de levar o ensino às populações rurais, em salas
multisseriadas, com professores, em sua grande maioria, leigos, que garantiam a educação dos
sujeitos residentes na zona rural.

No século passado, nas décadas de 60, 70 e 80, as escolas localizadas na zona rural eram, quase
sempre, compostas por uma só turma que abrigava estudantes de idades e séries diferentes, pois
como eram poucos os alunos, e para se formar uma turma era necessário unir estudantes de séries e
idades diferentes em uma mesma sala de aula. Em algumas vilas e povoados e na zona rural
permanecem funcionando as escolas isoladas, multisseriadas, para atender questões de ordem
demográfica e densidade populacional (SANTOS e MOURA apud ANTUNES-ROCHA, 2010), fato
que hoje ainda é realidade em muitos municípios brasileiros.

Segundo Roseli Caldart (2012) a Educação do Campo nasceu como pressão dos movimentos sociais,
principalmente do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que reivindicavam uma política
educacional para os moradores das comunidades campesinas. Nasceu da luta dos Sem Terra pela
implantação de escolas públicas nas áreas da reforma agrária, com o objetivo de as comunidades não
perderem suas identidades.

A Educação do Campo é um projeto de educação emancipadora, que além de levar aos estudantes os
conhecimentos socialmente produzidos, visa também que os mesmos compreendam os processos
econômicos, políticos e culturais, tencionando eliminar as desigualdades sociais historicamente
acumuladas.

2.1 Educação Rural: espaços que se transformavam em salas de aulas regulares

Devido a maioria das comunidades rurais, antes da década de 90 do século passado, não contarem
com escolas para atender à população, a educação estava distante da realidade de quem lá residia, por
isso a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever, sendo vistos muitas vezes como bobos
“jacus da roça”, uma visão preconceituosa, por não terem conhecimento formal, o que nos é ensinado
na escola. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de frequentar nem mesmo os primeiros anos
de escola e só tinham acesso às informações que eram passadas para eles pelos pais e/ou vizinhos,
outras informações só chegavam por meio dos rádios e nem todos ouviam os noticiários, ou seja, não
tinham acesso aos bens da cultura.

Os distritos de Sardoá e de Divino das Laranjeiras, nas décadas passadas, por não haver Políticas
Públicas que contemplassem a educação na zona rural, contavam com a colaboração dos próprios
moradores, fazendeiros e pequenos produtores do local, que providenciavam casas, igrejas, galpões,
dentre outros espaços, que se transformavam em escolas, garantindo assim às crianças o acesso à
educação, ou seja, às séries iniciais do ensino fundamental, pelo menos.

Nas décadas de 60, 70 e 80, cursar o Ensino Fundamental completo era difícil, em muitas
comunidades não existiam prédios escolares e mesmo quando algum morador cedia um espaço
faltava professora para lecionar, por isso algumas mulheres terminavam a antiga 4ª série e se
tornavam as professoras da comunidade, intituladas professoras leigas, pois terminar o ensino
fundamental e o segundo grau na época era privilégio de poucos.

De acordo com relatos de nossos pais, até a década de 80, nos municípios de Sardoá e Divino das
Laranjeiras não se via homens trabalhando como professores das séries iniciais do Ensino
Fundamental.
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Segundo relatos de nossos pais, antes da existência de escolas nos municípios de Sardoá e Divino das
Laranjeiras, o ensino era realizado de pai para filho. Os pais ensinavam os filhos a escreverem o
nome, a grafarem as letras do alfabeto e os números, a decorarem a tabuada e a fazerem operações
que envolviam adição, subtração, multiplicação e divisão, como relatados pelos nossos pais.

Ressaltamos também que nossos pais disseram que nas décadas de 60, 70 e nos primeiros anos da
década de 80, existiam pessoas moradoras das comunidades que abrigavam crianças dentro de
galinheiros, em igrejas, espaços esses que serviam de salas de aulas e que muitas crianças foram
alfabetizadas nesses espaços, por professoras leigas, algumas não eram remuneradas, pois a educação
ainda não era direito de todos, por isso os municípios não assumiam a remuneração das professoras.
A situação só modificou após a promulgação da Constituição de 1988, quando a educação passou a
ser “direito de todos” e o poder público construiu os prédios escolares nos municípios de Divino das
Laranjeiras e Sardoá e assumiu o pagamento de todas as professoras.

A partir dos últimos anos da década de 80, no século passado, quando as escolas já estavam sob a
responsabilidade do poder público, o que ainda era muito difícil para a atividade docente eram as
classes multisseriadas, pois além das diversas séries que compunham a mesma turma, o Ministério da
Educação (MEC) não enviava os livros didáticos e nem materiais didáticos para auxiliar o trabalho
das professoras, e, muitos estudantes não tinham os materiais escolares que os ajudassem no
processo educativo, materiais concretos como diferentes tipos de jogos, e também os professores não
contavam com o apoio do (a) pedagogo(a) escolar.

Destacamos também que a maioria das escolas ficavam em locais de difícil acesso, por isso tudo era
mais complicado, tanto para as professoras, quanto para os estudantes, pois além de não poderem
contar com materiais pedagógicos fornecidos pela administração dos municípios, os educandos não
tinham acesso a materiais que pudessem ser reutilizados para a confecção de materiais que servissem
de suporte pedagógico para seu desenvolvimento cognitivo e para o fortalecimento do processo
educativo, que depende de vários fatores, dentre eles apoio dos materiais concretos que tornam a
aprendizagem mais significativa.

Algumas crianças andavam quilômetros a pé para chegarem à escola, pois moravam muito distantes
das escolas e não tinham nenhum tipo de transporte que facilitasse o acesso à instituição. Além disso
as crianças também tinham que enfrentar a fome porque naquela época não existia política pública
que garantisse a alimentação nas escolas rurais.

Devido a tantas dificuldades, grande parte dos estudantes, antes mesmo de concluírem a 4º série do
Ensino Fundamental, desistiam de estudar e iam trabalhar na roça e ajudar os pais nas lavouras.

2.2 Educação do Campo: princípios que norteiam a prática educativa

A década de 90, século passado, marcou uma nova forma de organizar a política educacional, em
todo o mundo, especialmente nos países emergentes, como o Brasil. Ocorreu uma nova
reconfiguração econômica no país, incidindo em uma reestruturação da organização administrativa
educacional, com a municipalização do ensino, sobretudo dos anos iniciais.

No contexto do campo, como em todo o país, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, houve uma
reascensão dos movimentos sociais, com o fortalecimento da organização dos trabalhadores do
campo e de suas lutas, o que teve como consequência a constituição do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB Nº 9394/96,
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viveu-se um momento de fechamento das escolas/classes multisseriadas do campo, muitas escolas
foram nucleadas nas sedes dos municípios. Esse movimento foi devido ao processo de
municipalização e da adoção das reformas neoliberais que atingiram também a educação.

Devido ao nucleamento de muitas escolas, os sujeitos que viviam no campo, com a ajuda dos
movimentos sociais, começaram a lutar pela garantia das escolas nas comunidades e dessa luta
originou-se a Educação do Campo, como fruto das reivindicações dos movimentos sociais pelo
acesso às políticas públicas de educação aos trabalhadores residentes no campo.

A luta dos movimentos sociais pela garantia da Educação do Campo se fortaleceu quando aconteceu
o primeiro Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (ENERA), em 1997 realizado em
Brasília. Os debates sobre a educação nos assentamentos e acampamentos do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) neste encontro, possibilitou uma dimensão maior que a
projetada inicialmente para a educação do campo.

O termo “Educação do Campo”, segundo Caldart (2012), surgiu em novembro de 2002, depois do
Seminário Nacional que aconteceu em Brasília. Antes disso foi realizada a I Conferência Nacional
em Luziânia, Goiás, em julho de 1998 sendo classificado primeiro como Educação Básica do
Campo. Em julho de 2004 na II Conferência Nacional que foi decidido pela nomenclatura Educação
do Campo. Desde então as práticas do campo têm se movido nas relações entre campo, educação e
políticas públicas, podendo observar avanços e retrocessos na disputa do espaço público e da direção
político-pedagógica de práticas e programas que contemplam os direitos dos povos do campo.

A Educação do Campo se tornou realidade e vem avançando após a luta dos Movimentos Sociais e
também de famílias que residem no campo que se uniram para reivindicar educação de qualidade
para seus filhos, o mais próximo de casa, entendendo que era melhor serem educados na própria
comunidade e que aprendessem a cultivar os valores e a cultura dos povos do campo, como afirma
Caldart (2012)

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual,
protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa
incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais das
comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem às questões do
trabalho, da cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e ao
embate (de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura que
têm implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções de
política pública, de educação e de formação humana (CALDART, 2012, p.
259)

O primeiro a reconhecer e utilizar a expressão escola do campo, como figura jurídica, legalmente
reconhecida, foram as “Diretrizes operacionais para educação básica das escolas do campo”, em abril
de 2002 (Brasil, 2002), expedidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

As escolas do campo são aquelas localizadas em áreas rurais para atender os habitantes que vivem
neste meio, também podem ser localizadas nas áreas urbanas, mas para serem consideradas “escolas
do campo” a maior parte dos estudantes atendidos nessa escola devem ser oriundos do campo, como
está descrito no artigo 1, inciso II do Decreto 7.352 (2010)

“Escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou aquela
situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a
populações do campo” (Brasil, 2010, art. 1).
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A Educação do Campo compreende que o espaço de vida dos sujeitos camponeses nos processos
educativos escolares, deve ser considerado e cultivar princípios que orientem as práticas educativas
que promovam a perspectiva de oportunizar a ligação da formação escolar à formação para uma vida
na comunidade e no desenvolvimento do território rural, como afirma Molina e Sá (2012)

O principal fundamento do trabalho pedagógico deve ser a materialidade
da vida real dos educandos, a partir da qual se abre a possibilidade de
ressignificar o conhecimento científico, que já é, em si mesmo, produto de
um trabalho coletivo, realizado por centenas de homens e mulheres ao
longo dos séculos. (MOLINA e SÁ, 2012, p. 331)

Para a escola do campo este é um dos maiores desafios, porém ao mesmo tempo, uma das maiores
possibilidades da escola do campo é de poder, a partir do trabalho com a realidade, articular os
conhecimentos que os educandos têm o direito de acessar, da religação entre educação, cultura e os
conhecimentos científicos a serem apreendidos nas diferentes áreas do conhecimento.

Pelo fato de as políticas públicas serem formas de atuação do Estado para garantir os direitos sociais,
também denominadas, muitas vezes como, políticas sociais, na história da Educação do Campo, o
debate sobre políticas públicas relaciona-se sempre à ideia dos direitos, na defesa da garantia de
todos os direitos dos povos do campo, ou seja, o bem estar de toda a população campesina.

Para a compreensão do que a Educação do Campo intenciona ao provocar o debate e ao lutar por
políticas públicas no tempo histórico que vivemos, é de grande importância abordarmos a construção
sócio histórica da mesma, que trata da questão de direitos e da igualdade dos seres humanos. Com
base nessa ideia é que a luta por políticas públicas no âmbito da Educação do Campo se fez
necessária, como está destacado em Molina (2012):

Essas questões gerais das lutas dos movimentos sociais para garantir e
conquistar direitos sociais e sua materialização por meio de políticas
públicas são as que explicam a importância que o tema adquiriu neste
tempo histórico, no qual surge a Educação do Campo. Portanto, é com1
base nessas contradições maiores que enfrentamos também as questões
específicas da Educação do Campo no âmbito das políticas públicas.
(MOLINA, 2012, p. 591)

A Educação do Campo reuniu, nos últimos anos, a luta dos movimentos sociais e sindicais do campo
para conquistar os programas existentes, como o transporte escolar, a alimentação, dentre outros, e
fez com que os trabalhadores rurais entendessem a importância do acesso ao conhecimento, e,
principalmente, contribuiu para que eles se conscientizassem da posição efetiva que tem do direito à
educação, como afirma Molina (2012)

Esses processos articulados relevam a importância da manutenção do
protagonismo dos movimentos sociais e sindicais na disputa pela
construção de políticas públicas de Educação do Campo. O embate atual
refere-se às características que essas políticas devem ter para, de fato,
serem capazes de garantir aos camponeses os direitos dos quais estiveram
privados por tantos séculos. (MOLINA, 2012, p. 594)
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No decorrer da construção das práticas e do ideário da Educação do Campo, o movimento por uma
educação de qualidade para os sujeitos do campo e que levasse em conta suas singularidades,
conquistou importantes marcos legais que contribuíram para o fortalecimento das lutas e da
democratização do direito à educação dos sujeitos camponeses.

Dentre os marcos legais destacamos a habilitação específica do (a) educador (a) para trabalhar nas
escolas do campo. Ele (a) precisa ter conhecimento de como é a vida das pessoas do campo, hábitos
e costumes, e em sua prática pedagógica é necessário contemplar atividades que valorizem a cultura
dos sujeitos campesinos.

No artigo 13 das Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo (DOEBEC) de 2002,
determina-se que a formação dos (as) educadores (as) para trabalharem nas Escolas do Campo, se
faça de acordo com o disposto nos artigos 12, 13, 61 e 62 da LDB/1996, exigindo-se que os (as)
mesmos (as) ainda tenham:

I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças,
dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida
individual e coletiva, da região, do país e do mundo;

II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a
diversidade cultural e os processos de interação e transformação do campo, a
gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas
contribuições para a melhoria das condições de vida e a fidelidade aos
princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas
sociedades democráticas (BRASIL, 2002, art. 13).

No entanto, garantir professores habilitados e qualificados, propostas pedagógicas que valorizem as
singularidades dos povos do campo, o protagonismo das crianças, jovens e adultos, não é o suficiente
para assegurar o direito à educação dos sujeitos do campo, pois muitos residem em locais que ficam
distantes dos prédios escolares, por isso torna-se necessário e essencial a garantia do transporte
escolar para que eles (as) possam ter acesso à escola.

2.3 O transporte escolar do campo

O processo de fechamento das escolas do campo, prioritariamente as classes multisseriadas, levou a
adoção do transporte escolar como forma de garantir o atendimento educativo aos estudantes
residentes no campo.

O transporte escolar é uma política pública oferecida para os estudantes, prioritariamente, em áreas
rurais e ribeirinhas, dando a eles acesso à educação, que é um direito fundamental de todo cidadão,
como está descrito na Constituição Federal (CF) de 1988 em seu artigo 208:

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: VII
- atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde (CF, 1988, art. 208).

Para a concretização dessas políticas públicas relacionada ao transporte escolar e desse direito
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fundamental garantido pela CF de 1988, foi promulgada em 1996 a lei Nº 9394, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional que em seu artigo 4º, inciso VIII define que é dever do Estado garantir:
“atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.” (Redação
dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

O transporte escolar do campo, no início, logo quando se tornou obrigatório por força da lei, era
bastante precário, carros ruins, velhos e mal cuidados, não garantiam a segurança dos estudantes, há
relatos de que antigamente os estudantes iam para a escola na carroceria de caminhões, sem um
mínimo de conforto e segurança, e esse transporte também era utilizado por outras pessoas, para
chegarem à cidade.

Quando chovia o isolamento era total, devido ao estado das estradas, pois não tinham manutenção,
havia muitos buracos e devido às chuvas, ficava difícil para o transporte rodar, somente os cavalos e
pessoas a pé conseguiam passar, e essa situação ainda persiste até hoje em algumas comunidades do
campo.

Com o passar do tempo o transporte passou a ser de ônibus, mas alguns em mal estado de
conservação, muitas vezes estragam na estrada e os estudantes tinham e ainda tem que terminar o
percurso a pé. Algumas vezes os alunos ficam esperando no ponto e o ônibus não passa, então
perdem aula, ou, dependendo da distância, arriscam irem a pé e chegam atrasados para a aula. Os
estudantes enfrentam calor, frio, poeira e o sol à espera do transporte e/ou no caminho até a escola.

Devido às políticas públicas para o campo, hoje as estradas estão em melhores condições, pois os
munícipios recebem verbas destinadas à manutenção das estradas e também recebem ônibus para
atender os estudantes do campo, através do Programa Caminho da Escola, criado em 2007. Através
do Programa é possível os Municípios renovarem as frotas de veículos escolares, garantir a
segurança e a qualidade do transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar.

O investimento no transporte diário é uma forma de ampliar o acesso e a permanência dos estudantes
matriculados na educação básica do campo das redes municipais e estaduais de ensino e até mesmo
dos matriculados nas universidades. Oferecendo também lanchas e bicicletas para lugares de difícil
acesso do ônibus escolar.

Também são prioridades do Programa Caminho da Escola a padronização e a redução dos preços dos
veículos de transporte escolar, bem como a transparência nos processos de aquisição.

Ressaltamos que alguns municípios fazem a opção de terceirizar o serviço do transporte escolar, o
que muitas vezes tem contribuído para melhoria do atendimento, mas que em algumas situações
houve piora na qualidade do atendimento.

Diante do exposto acima destacamos a importância da fiscalização do transporte escolar, seja ele
responsabilidade do próprio município ou terceirizado, pois só assim será garantido a qualidade dos
veículos e automaticamente a segurança dos estudantes.

O transporte escolar está assegurado por lei e cabe a todos os municípios brasileiros disponibilizarem
veículos para todos os estudantes que residem no campo e estejam regularmente matriculados nas
escolas das Redes Públicas de Ensino e que dele necessite para chegar às escolas.

3. TRAJETÓRIA DAS GRADUANDAS COMO ESTUDANTES E MORADORAS DO
CAMPO
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3.1 Elisandra Aquino da Victória

Nasci em Cerejeiras (RO) e me mudei para Divino das Laranjeiras (MG) aos quatro anos de idade,
sempre fui moradora do campo, residente até hoje.

Desde que iniciei os estudos necessitei utilizar o transporte escolar para chegar à escola, enquanto
estudante do Ensino Fundamental, Médio e superior, por isso em toda minha trajetória como
estudante vivi a experiência com o transporte escolar. Durante toda a minha trajetória como
estudante, utilizei o transporte escolar, pois tive a sorte de nascer na época que esta política pública já
existia

Vale ressaltar que no início, quando eu cursava os anos iniciais do ensino fundamental, o transporte
sempre foi garantido a todos os estudantes das escolas do campo, embora muitos dos veículos fossem
mal cuidados, portas que não fechavam direito, pneus “carecas”, poltronas rasgadas, dentre outros
problemas, e devido esses problemas, às vezes, os carros não chegavam nos pontos na hora certa ou
nem passavam para levar os estudantes.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, estudei na escola Municipal Mundo Encantado, o
transporte escolar era feito de Kombi, para pegar o transporte eu tinha que acordar sedo e caminhar
até o ponto, pois a Kombi não ia até a porta da minha casa. Para chegar ao local onde passava o
transporte eu andava a pé ou de bicicleta com meus pais, quando eles estavam indo para o trabalho.
O ponto era na beirada do asfalto, muito perigoso, principalmente para crianças, mas uma tia minha
ficava lá com as duas filhas dela, eu e minha irmã, garantindo assim nossa segurança. Ela atravessava
a estraga com a gente e o motorista também ficava atento para que entrássemos com segurança no
transporte.

No caminho e na espera no ponto, nós enfrentávamos frio, serração, sereno, chuva, sol, calor e
poeira, além de animais na estrada como cobras, cachorros e bois bravos, às vezes a espera era longa
e o transporte nem vinha, por ter dado defeito ou o motorista não poder vir, entre outros motivos.
Nessas horas ficávamos contrariadas, porque ninguém avisava que o carro não ia buscar, então, se
ainda não estivesse muito tarde e dependendo de como estava o tempo, nós íamos a pé para a escola
ou voltávamos para casa.

A Kombi pegava todas as crianças e no caminho, fazíamos amizade com o motorista e com as outras
crianças, algumas causavam confusão, na maioria das vezes os meninos que implicavam com as
meninas, e só tinha o motorista para controlar a situação, não era fácil para ele.

Na volta para casa nós não podíamos enrolar dentro da sala de aula e tinha que sair correndo porque
a Kombi já estava esperando, mas sempre tinha alguém que demorava, eu não era de atrasar, até
porque já era hora de almoçar e a fome começava a apertar.

Nos anos finais passei a estudar no turno matutino, na Escola Estadual Francisco de Sousa Rezende,
porém o transporte continuou o mesmo, pois os estudantes das duas escolas (municipal e estadual)
utilizavam o mesmo transporte, às vezes trocava o carro por problemas de manutenção e nos
buscavam de carro pequeno, íamos todos apertados ou até mesmo na Kombi, quando a quantidade de
crianças aumentava, ficava um pouco apertado.

No ensino médio passei a estudar no turno vespertino e já morava em outro lugar, ainda no campo,
porém mais perto do ponto, e o transporte passou a ser um ônibus, “busão” como a gente chamava.
Era um ônibus antigo, com as poltronas duras e por ser velho, direto estragava.

Enquanto eu cursava o ensino médio o município foi contemplado com o Programa Caminho da
Escola, por isso chegou uma frota nova, ônibus “zerinhos” para transportar os estudantes, o que foi
muito bom e acabou sendo um incentivo para a educação devido aos novos veículos, com mais
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conforto, acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, os estudantes tinham mais ânimo
de ir para a escola, sabiam que não ficariam pelo caminho, pois por ter ônibus novos iam estragar
menos, diminuindo os problemas de ficar no ponto esperando e o ônibus não passar tendo que ir a pé
ou faltar as aulas sendo que na maioria das vezes os professores não consideram o motivo das faltas,
e os pais também se sentiram mais tranquilos podendo ficar menos preocupados com a segurança de
seus filhos no caminho até a escola e na volta para a casa.

Durante essa etapa, ao passar por todos esses obstáculos e desafios pude ver a importância que as
políticas públicas do transporte escolar, tem para garantir o acesso dos moradores do campo a
educação, tinham estudantes que moravam em lugares muito mais difícil do que o lugar em que eu
morava, sendo mais difícil ainda para eles chegar a escola, mesmo assim eu nunca desisti e sempre
tive interesse pelos estudos, talvez valorizando ainda mais por isso.

Quando eu comecei a cursar o ensino superior, tinha que sair de Divino das Laranjeiras para
Governador Valadares, o município oferecia o transporte para os universitários, cobrando R$50,00
mensais de cada aluno, para o abastecimento do veículo, porém depois de um tempo, quando eu já
cursava o terceiro período não tínhamos mais que pagar a taxa para o abastecimento, o transporte
passou a ser, como está determinado na lei, gratuito. Mesmo, nos primeiros períodos da graduação,
tendo que pagar a prestação da Universidade e a taxa do transporte, o que não era fácil, eu e muitos
(as) outros (as) estudantes “encaramos” o desafio, pois sabemos o valor que a educação tem nossas
vidas.

Aguentar a viagem, todos os dias, para Governador Valadares não foi tarefa fácil. Chegar em casa
meia noite ou mais, às vezes causava desânimo e vontade de desistir, mas a certeza do que eu queria
e a vontade de vencer fazia com que o ânimo voltasse.

Foram muitos os desafios nessa caminhada de estudante usuário do transporte escolar: o ônibus
furava o pneu ou dava problema em outra parte e ficávamos parados na estrada até encontrarmos
uma solução; a fome, pois nem sempre tinha dinheiro para comer na faculdade; o ônibus superlotado,
na maioria das vezes tendo que andar com alunos em pé nos corredores ou sentados de dois ou três
em uma mesma poltrona ou sentadas nas escadas e no motor; os (as) estudantes indisciplinados que
incomodavam fazendo muita bagunça e barulho no ônibus enquanto os (as) outros (as) estudantes
que queriam aproveitar a viagem para tentar descansar pois tinham que acordar cedo no outro dia
para trabalhar.

Uma outra dificuldade enfrentada como usuária do transporte escolar foi a falta de compreensão de
alguns professores, os mesmos não consideravam o lado de quem morava fora e precisava sair da
sala um pouco antes do horário para não perder o ônibus, o que já aconteceu comigo, algumas vezes
me senti constrangida por ter de sair da sala antes de findar a aula, pois percebia que o (a) professor
(a) não concordava com a minha saída antes do horário acabar, dentre outras dificuldades.

Atualmente, além do transporte ser gratuito, o que nos ajudou muito financeiramente, aumentou mais
um ônibus e acabou com a superlotação, e diante das muitas reclamações sobre discussões e
“badernas” dentro do transporte, a administração do Município colocou monitores dentro dos ônibus,
o que contribuiu para que os (as) estudantes cumprissem as regras e se comportem melhor, evitando
discussões, algazarras e desavenças.

Os desafios do transporte escolar foram muitos durante minha trajetória como estudante e moradora
do campo, estradas em mal estado de conservação, carros velhos e malcuidados, excesso de
estudantes dentro do transporte, ter de sair muito cedo de casa e chegar tarde, dentre outros, porém
mesmo diante de todas as dificuldades citadas, se não fosse a garantia do transporte escolar eu não
estaria concluindo o curso de Pedagogia.

Devido às políticas públicas que garantiram o transporte escolar a todos estudantes do campo, seja
para escolas do campo, nos distritos, ou para irem para outros municípios frequentarem as etapas que
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as escolas de seus próprios distritos não contemplavam, muitas outras pessoas tiveram, também, a
oportunidade de frequentar uma escola.

3.2 Michele Pereira Gonçalves

Nasci no município de Virginópolis, mas fui criada no município de Sardoá, onde resido até a
presente data.

Em fevereiro de 1997 começou minha vida de estudante de escolas do campo, no Município de
Sardoá. Iniciei os estudos na Escola Municipal Monsenhor Davi de Alcântara Miranda, localizada
em um dos vários córregos do município, mas esse, com um nome bem diferente, Córrego do Lontra,
nome de um animal, que de acordo com os antigos moradores, por existir na região deu origem ao
nome do córrego.

A escola era pequena, funcionava uma turma no turno matutino e outra no turno vespertino, eu fui
para a turma da tarde, pois entendiam que era o melhor horário para os menores estudarem.

Me lembro até hoje de meu primeiro dia de aula, colhi uma goiaba bem bonita e levei para a escola
para hora do lanche e meu pai me levou de moto, pois na época ainda que não tínhamos transporte
escolar. Chegando lá tinha muitas crianças diferentes, eu só conhecia meus primos, isso me deixou
aflita e de tão nervosa comi o lanche antes mesmo de começar a aula.

A aula foi superinteressante, tudo muito diferente para mim, os materiais, mobiliários, muitas
crianças e eu não estava acostumada a ficar sozinha longe dos meus pais. Logo que começou a aula
chamei a professora e disse a ela que eu não sabia ler e escrever, achava que eu já deveria saber
alguma coisa.

Na hora de ir embora tínhamos que ir a pé, e não era perto de casa, o sol quente, a poeira da estrada,
cheguei em casa muito cansada, não sabendo que era apenas o começo de uma longa trajetória de
estudos.

Na escola citada acima, eu estudei até o quinto ano do ensino fundamental, indo todos esses anos à
pé, pois o transporte escolar só transportava os estudantes do ensino médio, que iam para escolas de
outro município, para nós o utilizarmos tínhamos que sair antes da aula acabar e nem sempre a
professora autorizava.

Nos anos finais do Ensino Fundamental eu passei a estudar em outra escola e em um outro córrego
chamado Córrego do Cedro, também no turno vespertino, já tinha o transporte escolar para nos levar,
porém tínhamos que almoçar cedo, pois o transporte passava às 10h30 para nos levar. O ônibus era
velho, muitas vezes estragava e tínhamos que terminar o percurso a pé, às vezes indo para a escola,
outras vezes voltando para casa.

Foram muitos os desafios, o transporte ainda não era de boa qualidade, sempre estragava no meio do
caminho, no percurso de casa para a escola tinha uma serra bem grande e na maioria das vezes o
ônibus não aguentava subir e nós tínhamos que descer do ônibus e subir a serra a pé. E assim era
quase todos os dias, isso quando não chovia, se chovesse quando ainda estávamos na escola, o
ônibus não nos levava de volta para casa, pois as estradas nunca estavam em boas condições, muitos
buracos e a estrada também ficava muito escorregadia, tínhamos que retornar à pé, só chegávamos
em casa quase na entrada da noite, e já pensando como iríamos para a escola no outro dia.

Ao amanhecer começávamos a preparação para sair mais cedo à pé, eu ficava vigiando meus colegas
passar para ir junto, pois sozinha não tinha coragem e às vezes eles não gostavam de esperar,
andavam muito depressa, e eu ficava para trás, suportando a fome, o cansaço, o tempo, a distância e
o medo, era muito sofrimento estudar na época das chuvas.
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Sempre no início do ano a prefeitura patrolava as estradas do município, quando as aulas retornam à
poeira era demais e os ônibus em péssimas condições, sem janelas, a poeira entrava e a gente quase
sufocava, chegávamos na escola todos empoeirados, muito sujos.

O ensino médio foi uma outra realidade, cursei em Sardoá, na única escola estadual que existe na
cidade, e por continuar residindo no campo necessitava do transporte escolar para chegar à escola e o
ônibus era o mesmo que eu utilizava antes, sujo e mal cuidado, por isso sempre estragava, o que
prejudicava o meu estudo, pois devido à distância, se o ônibus não buscasse tínhamos que faltar de
aula.

Depois de terminar o ensino médio em 2009 me mudei para a cidade de Sardoá. Comecei a cursar o
ensino superior em Virginópolis, na universidade ISEED FAVED em 2012, mas não continuei por
falta de recursos financeiros e pouco tempo depois o transporte para a universidade parou por falta de
alunos, pois todos mudaram para faculdades de Governador Valadares.

Em 2017 resolvi retomar os estudos, na modalidade presencial, e novamente necessitei do transporte
escolar para chegar a universidade, em Governador Valadares, nessa época também não foi fácil, o
transporte era gratuito, porém o ônibus não tinha conforto, o trajeto era longo e por chegávamos em
casa tarde e muito cansados.

Foram muitas as dificuldades vividas nesses anos de estudante universitária, ônibus lotado, brigas e
desavenças de estudantes dentro do ônibus, veículo que quebrava e era substituído por um menor,
por isso ficava superlotado e sem nenhuma segurança, dentre outros problemas. Foi assim durante
alguns meses até que tudo se resolveu com a chegada de um ônibus que foi reformado, ficando em
ótimas condições e muito mais conforto, a melhor coisa que aconteceu para os estudantes
universitários de Sardoá.

Destaco que também tive muitas alegrias, fiz novos amigos, aprendi a conviver e a respeitar as
diferenças, a valorizar as pequenas coisas, até mesmo os minutos, pois um minuto para quem
necessita do transporte escolar é de grande importância, pode nos fazer perder o ônibus (tristeza) ou
chegar em casa mais cedo em nossas residências (alegria).

E então, diante dos desafios e conquistas vividos no transporte escolar, durante quase todos os anos
que estudei, ou seja, do 1º ano do ensino fundamental até a universidade, estou conseguindo concluir
o curso de Pedagogia. Alegrias, tristezas, desespero, medo de não dar conta, tudo isso e muito mais
eu vivi, mas o importante é que não desisti e deixo aqui o recado para as crianças e jovens,
moradores do campo, aproveitem as oportunidades e usufruam de todos os benefícios que as
políticas públicas lhes oferecem, é nosso direito e é dever dos estados e municípios garantirem o
acesso à educação para toda a população.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da nossa pesquisa constatamos a importância do transporte escolar para os sujeitos que
residem no campo, em especial dos estudantes de Sadoá e de Divino das Laranjeiras. O transporte
escolar é uma Política Pública que muito contribui para garantir o acesso e a permanência dos
estudantes do campo nas escolas regulares da Educação Básica e também na Universidade.

Destacamos que a garantia do transporte escolar foi um avanço para os sujeitos do campo, que trouxe
muitos benefícios, mas ainda existem muitos desafios a serem vencidos, e alguns, talvez, nem
possam ser resolvidos, como por exemplo o tempo que os estudantes passam dentro do transporte
indo e voltando das escolas, devido à distância existente entre suas residências e a escola e/ou
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universidade.

Outro obstáculo a ser vencido é o reconhecimento das dificuldades enfrentadas pelo estudante
morador do campo que utilizam o transporte escolar, que na maioria das vezes, percorrem uma longa
distância, chegam cansados (as) nas salas de aula e alguns (as) professores (as) não compreendem as
dificuldades enfrentadas pelos (as) mesmos (as) e esses (as) acabam sendo prejudicados (as), a
aprendizagem fica comprometida devido ao cansaço.

Outra dificuldade que precisa ser resolvida é a falta de segurança dos veículos dos transportes
escolares, mau estado de conservação, sem nenhum equipamento de segurança, dentre outros,
colocando em risco a vida do próprio motorista e dos (as) estudantes.

Destacamos também que, muitas vezes, não acontece uma articulação dos conhecimentos que os
educandos trazem consigo com os conhecimentos científicos, não são considerados os espaços de
vida dos sujeitos camponeses nos processos educativos escolares, da ligação entre educação, cultura
e os conhecimentos científicos que devem ser apreendidos nas diferentes áreas do conhecimento, ou
seja, os currículos das escolas e Universidades ainda não estão de acordo com as Diretrizes
Nacionais da Educação do Campo.

Nosso estudo nos permitiu perceber que ainda há muito a se fazer pelos (as) estudantes do campo,
que a temática da Educação do Campo é pouco conhecida, pouco divulgada e que precisa ser tratada
com mais respeito para que os sujeitos do campo tenham uma educação de qualidade e que
contemple suas singularidades.

A rotina dos (as) estudantes moradores do campo, mais especificamente dos que residem nos
Municípios e Divino das Laranjeiras e de Sardoá, é desafiadora, eles (as) enfrentam estradas ruins,
distâncias longas para chegarem às escolas todos os dias, o que requer de nossos governantes
compromisso com as causas dos sujeitos do campo, mais compromisso com a população campesina,
que seja cumprido corretamente o que está descrito nas políticas públicas destinadas aos sujeitos do
campo.

Concluímos então que não basta garantir aos sujeitos do campo o acesso à escola, é preciso garantir
também uma educação de qualidade e o acesso e permanência dos estudantes na instituições
educacionais, e, uma das formas é assegurar que o transporte escolar seja de qualidade, veículos
equipados devidamente para transportar os (as) estudantes com segurança, manutenção das estradas
para garantir o tráfego dos veículos, o ano todo, o que contribuirá, não só com o acesso e
permanência, mas também com a aprendizagem dos educandos, residentes nas comunidades
campesinas, pois a segurança e o conforto os deixarão mais tranquilos para que possam assimilar
melhor os conteúdos transmitidos pelos (as) educadores (as).
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