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RESUMO

O estudo teve como objetivo analisar o transporte público, por ônibus, como facilitador da educação em
Aracaju e região metropolitana de Sergipe. Para tanto, a metodologia foi bibliográfica, descritiva, exploratória,
quali-quantitativo com aplicação de 400 questionários nos 09 terminais de integração, a fim de permitir a
análise mais acurada das questões relacionadas aos motivos para o uso do transporte coletivo, entre eles
estudo e trabalho e à qualidade na sua prestação pelas empresas concessionárias. A pesquisa foi
desenvolvida para a obtenção do título de mestre junto ao Curso de Mestrado da Universidade
Tiradentes/Saúde e Ambiente e embasa a continuação da investigação em nível de doutorado, com parecer
de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), protocolo nº 020311 datado de 05/04/2011.
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ABSTRACT

The study aimed to analyze the public transport by bus, as a facilitator of education in Aracaju Sergipe and
metropolitan area. Therefore, the methodology was literature, descriptive, exploratory, qualitative and
quantitative application of 400 questionnaires with 09 terminals in integration, to enable a more accurate
analysis of the issues related to the reasons for the use of public transport, including study and work and the
quality of its provision by the oil companies. The survey was developed to obtain a master&39;s degree with
the Master Course of Tiradentes / Health and Environment University and underpins continued research at the
doctoral level, with the opinion of the Ethics Committee (CEP), Protocol No. 020311 dated of 05/04/2011.
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INTRODUÇÃO

A educação é um direito constitucionalmente previsto no Artigo 205 “A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Para as pessoas chegarem aos seus destinos, entre eles a escola e o trabalho precisam de meios de
transporte. Essa locomoção da maioria da população brasileira é realizada diariamente através de vários
meios de locomoção, metro, bicicleta, taxi, carro próprio, motos, motocicletas, aviões, navios, etc, sem
esquecer dos ônibus coletivo urbano (VASCONCELOS, 2009).

Para Gomide (2003, p. 35), “Uma política de transporte urbano voltada para a inclusão social deve priorizar o
desenho de programas e projetos que proporcionem o acesso dos mais pobres a serviços de transporte
adequados. Assim, destaca-se que o transporte público por ônibus, deve ser um meio para concretização de
direitos como o da Educação.

Por isso, o artigo analisou o transporte público, por ônibus, como facilitador da educação em Aracaju e região
metropolitana de Sergipe. Para tanto, a metodologia foi bibliográfica, descritiva, exploratória,
quali-quantitativo com aplicação de 400 questionários calculado através da fórmula de Barbetta (2002)
considerando informações da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, de um universo de
7.200.000 usuários/mês, que passam nos 09 terminais de integração. O levantamento de dados foi feito com
aplicação de questionários preenchidos pelas pesquisadoras, de forma a incluir na amostra os analfabetos e
os analfabetos funcionais. Os dados levantados através da pesquisa foram processados com o uso de
categorias quando necessário e analisados com o apoio da estatística descritiva.

O transporte coletivo urbano é tido na atual realidade como sendo um sistema defasado, ruim, que não
oferece as mínimas condições exigidas por lei à população usuária, a qual é na sua maioria composta por
aqueles que sofrem e são vítimas das disparidades sociais como consequência de um sistema capitalista.
(WRIGHT, 1992).

É preciso que as políticas intersetorializadas no transporte e educação prevaleçam e contribuam de forma a
desenvolverem suas atribuições de maneira competente e correspondente com a realidade, atendendo
satisfatoriamente as necessidades da população usuária, considerando inclusive o direito de ir e vir, em
especial o de ir à escola e ao trabalho. (ANT, 2011).

O TRASNSPORTE PÚBLICO

Os meios de transporte no início das civilizações eram ofertado pelos cocheiros, em seguida por aqueles que
possuíam carruagens maiores. Logo após percebeu-se que era mais fácil puxar veículos com rodas e com o
aperfeiçoamento das máquinas a vapor, surgiram os primeiros trens (WRIGHT, 1992).

Em 1900 foram trocados os bondes puxados por burros, por bondes elétricos, sendo que o ônibus, o táxi e o
automóvel apareceram no século XX. Na batalha entre os grupos sociais, ganharam aqueles mais favorecidos
economicamente e que defendiam a soberania do automóvel, sendo o ônibus, o bonde dentre outros,
considerados como transportes ruins e dos pobres (WRIGHT, 1992).

Para Vasconcellos (2002), o processo de urbanização no Brasil culminou na centralização de renda, no
consumo e no novo estilo de vida. Em decorrência disso, a classe média optou pelo automóvel particular. É
importante ressaltar que tal escolha está relacionada à política desenvolvimentista incentivada no governo de
Juscelino Kubitscheck, a qual era totalmente favorável ao desenvolvimento automobilístico, o que fracassou e
defasou ainda mais a política de transporte público:

[...] o número relativo de viagens por automóveis cresceu acentuadamente, em detrimento das viagens por
transporte público, caracterizando relações de reforço mútuo com a política de circulação pró- transporte
individual. (VASCONCELLOS, 2009, p. 54).
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O crescimento desordenado das cidades, a degradação crescente da qualidade de vida urbana, traduzida pela
queda do transporte público, a impunidade generalizada pela ausência de fiscalização são alguns dos
problemas que os órgãos responsáveis pelo trânsito brasileiro têm de enfrentar para a formulação de uma
política nacional de trânsito eficaz, que vise melhores condições de circulação e acessibilidade para a
realização das atividades competentes à vida moderna, ou seja, melhor eficiência urbana através da
qualidade dos transportes públicos. :

[...] a política de transporte urbano é essencial para garantir melhores condições de deslocamento de pessoas
e mercadorias, à medida em que utilize recursos institucionais, técnicos e econômicos para preparar as
cidades brasileiras para um novo patamar de eficiência. (ANTP, 2011, s/p).

No entanto, o que se percebe nesse contexto é que a política de transporte foi e ainda continua sendo
condizente com o transporte individual, uma denotação contrária às respostas apresentadas às necessidades
dos usuários do transporte público, que se veem em meio a um sistema de condução precário, irregular, sem
apresentar segurança e conforto, acentuando a distinção entre o meio de transporte público e o particular.
(VASCONCELLOS, 2002).

Com a prevalência da opção dos governantes pelo transporte individual, as necessidades dos usuários do
transporte urbano - o qual, segundo Wright (1992), é algo constante no cotidiano das pessoas, que deve ser
considerada uma atividade essencial de forma a permitir a realização das demais atividades urbanas como
trabalho, estudos, diversões dentre outras - é ofertado na maioria das vezes através de serviços poucos
agradáveis, os quais se encontram atrelados ao processo de urbanização e motorização que o Brasil vem
passando, além das decisões político-econômicas, como a de privilegiar o carro e negligenciar a circulação de
ônibus.

Faz-se necessário que políticas de transporte desmitifiquem a escolha e os benefícios que são favoráveis à
obtenção de automóveis individuais, em contrapartida proporcione através de suas ações, maior qualidade no
que diz respeito à acessibilidade, eficiência, eficácia, agilidade, segurança e comodidade nos transportes
públicos.

Na perspectiva de Wright (1992), decisões são tomadas resultantes tanto de ideias preconcebidas de
políticos, quanto de pressões de grupos e empresas, e, principalmente, de ideologias e teorias conectadas à
classe dominante e seus interesses; assim as decisões que dizem respeito ao transporte público como não
afetam aos interesses da classe dominante são deixadas sempre em segundo plano.

Fazer referência à locomoção pública significa necessariamente atrelar a mesma a um sistema abarrotado,
impontual, não frequente, que gera frustrações, revoltas, crises, ou seja, distúrbios psicológicos e sociais que
atingem a qualidade de vida do usuário, e, muitas vezes, sua saúde mental. Além disso, as conversas, os
rádios ligados, os empurrões e cotoveladas são características psicossociais negativas de muitos transportes
coletivos perpassados em seu ambiente interno durante as viagens. (WRIGHT, 1992).

Enquanto a Política Nacional de Transporte for favorável ao transporte particular, facilitando e viabilizando seu
processo de expansão, o meio de locomoção público se tornará cada dia um sistema pior gerando
consequências graves para o bem estar de toda sociedade, além de proporcionar implicações preocupantes
para saúde, educação e meio ambiente.

A problemática do transporte público urbano faz parte de uma das políticas setoriais e atrela-se: “a uma
política de transporte que deve contribuir para reduzir a pobreza ressaltando a eficiência e a equidade.
Eficiência traduzida em crescimento e baixos custos e equidade em redistribuição e abertura de
oportunidades” (LIU, 2001).

O transporte urbano, principalmente o ônibus, ainda é o meio muito utilizado pela maior parcela da população
brasileira para realização de atividades necessárias à vida cotidiana, para viagens de trabalho, estudo, para
acesso aos serviços de saúde e lazer. Assim, entende-se que a indústria do transporte coletivo representa
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papel importante na sociedade.

A EDUCAÇÃO EM ARACAJU ATRAVÉS DO USO DO TRANSPORTE PÚBLICO

Para Martins (2006, p. 23), a escola tem como papel importante no acompanhamento das mudanças sociais,
ou seja:

[...] preparando seus alunos de forma mais consciente e crítica para exercer a cidadania, disponibilizando
meios, recursos e profissionais qualificados para esta função. Por conta disso, é preciso ensinar o que fará
sentido para o aluno, o que vai ajudá-lo a se situar no seu meio social, conhecendo e interpretando os
fenômenos sociais, políticos e econômicos que regem a sociedade. Ao ensinar, a escola deverá oportunizar
um ensino que permita ao aluno construir seu próprio conhecimento.

Entretanto, não é só a escola que tem esse papel, para Brandão (2005, p. 09) “em todo o lugar existem redes
e estruturas sociais de transferências de saber de uma geração para outra. Mesmo nos lugares onde não há
sequer um modelo de ensino formal e centralizado existe educação”. Esse lugar pode ser o ambiente
construído do ônibus, que sem dúvida alguma, tem um papel decisivo na construção de uma sociedade mais
igualitária através da educação não formal.

Neste sentido, entende-se- que não só a escola como a sociedade podem consolidar a construção de
conhecimentos, levando os alunos a desenvolver habilidades e competências (MARTINS, 2006).

O ônibus é o meio importante de investir em educação, através do seu uso para diversas atividades, entre
elas a educação, proporciona a formação de um cidadão educado e consciente do seu papel, passando a
respeitar as normas existentes e o próprio semelhante.

Através dos dados que seguem pode-se visualizar como a educação em Aracaju através do uso do transporte
coletivo vem ocorrendo.

Tabela 1 - Motivo alegado para o uso do transporte

Terminal Trabalho Estudo Compras Lazer Saúde Outros
Campus 22,6 43,5 8,1 6,5 11,3 8,1
Centro 32,4 23,4 22,5 4,5 8,1 9,0
Distrito Industrial 71,7 15,0 5,0 3,3 5,0 0,0
Maracaju 33,3 13,3 23,3 16,7 10,0 3,3
Marcos Freire 37,5 6,3 31,3 18,8 0,0 6,3
Mercado 45,5 40,9 4,5 0,0 4,5 4,5
São Cristóvão 20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0
Zona Oeste 35,2 14,8 14,8 18,5 9,3 7,4
Zona Sul 52,5 10,0 5,0 12,5 7,5 12,5
Total 40,0 22,3 14,5 8,8 7,8 6,8

Fonte: Pesquisa de campo (2011/2012)

Esses dados permitem observar que o uso de ônibus é fundamental para o atendimento das necessidades
sociais básicas previstas no artigo 6 da Constituição Federal como direitos, a saúde, moradia, lazer, etc,
destacando-se as atividades profissionais e de estudo, que exigem a utilização de transporte coletivo para o
deslocamento intraurbano.

O levantamento apontou que a maioria dos usuários do transporte coletivo ônibus usam o serviço para o
trabalho e em segundo para o estudo, direitos esses previstos na Constituição como direito também a
Educação, Artigo 205 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
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incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Esse tipo de transporte coletivo, basicamente única modalidade oferecida em Aracaju, embora seja bastante
utilizado pela população como para o: trabalho 40%, estudo 22%, compras 14,5%, lazer 8,8%, saúde 7,8% e
outros serviços 6,8%, não vem satisfazendo às necessidades como demonstra a tabela 2 que trata sobre a
avaliação da qualidade do serviço prestado pelas empresas.

A avaliação da qualidade do transporte prestado pelas empresas, feita pelos usuários (Tabela 2), mostra o
predomínio (72%) da percepção de que o mesmo é de má qualidade. E os usuários do terminal Campus são
mais críticos, pois 90,3% deles consideram ruim a qualidade do transporte que utilizam. O público que utiliza
o terminal Campus são na sua maioria estudantes universitários.

Tabela 2 - Avaliação da qualidade do transporte prestado pelas empresas

Terminal Bom Regular Ruim
Campus Universitário 1,6 8,1 90,3
Centro 0,9 27,0 72,1
Distrito Industrial 5,0 23,3 71,7
Marcos Freire 25,0 37,5 37,5
Maracaju 16,7 30,0 53,3
Mercado 4,5 31,8 63,6
São Cristovão 20,0 40,0 40,0
Zona Sul 2,5 17,5 80,0
Zona. Oeste 3,7 22,2 74,1
Total 4,8 23,5 72,3

Fonte: Pesquisa de campo (2011/2012)

Ressalta-se também as respostas dos usuários dos terminais Marcos Freire, 75% consideram o transporte de
regular a ruim. O terminal de São Cristóvão também se destaca por apresentar o mesmo valor (40,0%) para
a qualidade ruim e a regular, com 20,0% considerando qualidade boa.

Se a tabela 1 aponta os motivos para o uso do transporte e estes em sua maioria são para trabalho e estudo
e a tabela 2 retratam a percepção sobre a qualidade do serviço prestado como sendo na sua maioria ruim a
análise dos dados são que o transporte público, por ônibus, como facilitador da educação em Aracaju e região
metropolitana de Sergipe não atendem os direitos garantidos Constitucionalmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do transporte público por ônibus é fundamental para o atendimento das necessidades sociais básicas
previstas no artigo 6 da Constituição Federal como direitos, a saúde, moradia, lazer, etc, destacando-se as
atividades profissionais e de estudo, que exigem a utilização de transporte coletivo para o deslocamento
interurbano.

O estudo aponta que o transporte público é usado como facilitador da educação em Aracaju e região
metropolitana de Sergipe, com 22%, sendo bastante utilizado pela população também para: trabalho 40%,
compras 14,5%, lazer 8,8%, saúde 7,8% e outros serviços 6,8%. Embora na percepção dos usuários não
atendam os direitos garantidos Constitucionalmente no artigo 175 inciso IV “ a obrigação de manter o serviço
adequado” (BRASIL, 1988).

Importante destacar que há grande heterogeneidade na percepção dos usuários sobre os motivos para o uso
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do transporte coletivo como também sobre a avaliação da qualidade do serviço prestado pelas empresas.

Mas, independentemente dessas incongruências, de modo geral os usuários não se mostram satisfeitos com a
qualidade do serviço oferecido pelas oito empresas de ônibus que operam em Aracaju, pertencentes a três
grupos empresariais. A avaliação da qualidade do transporte prestado pelas empresas, feita pelos usuários
(Tabela 2), mostra o predomínio (72%) da percepção de que o mesmo é de má qualidade.

O espaço do ônibus é um ambiente construído, que sem dúvida alguma, tem um papel decisivo na construção
de uma sociedade mais igualitária através da educação não formal.

Muitos dos desafios e problemas apresentados no sistema de transporte público em Aracaju, no que diz
respeito a sua efetiva resolução, podem e estão relacionados a interesses políticos e à mínima presença do
Estado no desempenho de tarefas que lhes são de competência como, por exemplo, a licitação pública e o
cumprimento do plano diretor, tendo em vista ter ficado demonstrado que a população aracajuana utiliza o
sistema para realização de várias atividades e principalmente para educação.
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