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RESUMO 

 
O presente estudo aborda questões relacionadas à educação no campo, concen-
trando-se nos problemas relativos às formas de acesso à escola pública de estudan-
tes brasileiros residentes em áreas rurais. Particularmente, o trabalho trata do aten-
dimento do transporte escolar em uma área rural de um município do noroeste flu-
minense (RJ). Assim, o que se busca aqui é trazer reflexões sobre como os estudan-
tes de áreas rurais vivenciam problemas de acesso ao ambiente escolar e se tal ex-
periência pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem, assim como na 
permanência e na evasão escolar. Parto da hipótese de que o fracasso e a evasão 
escolar que ocorrem em escolas do campo podem decorrer das condições de aces-
so à escola e da precariedade do ambiente escolar. E, nesse sentido, o problema do 
acesso e do transporte escolar deveriam ser compreendidos mais seriamente como 
um problema decisivo pelas políticas de educação em municípios brasileiros que 
possuem escolas em áreas rurais. Mediante esse estudo gostaria então de eviden-
ciar qual a necessidade de maiores investimentos em transporte, entendendo isto 
como uma maneira de fortalecer uma educação que valorize a cultura do campo e 
proporcione melhores condições de sucesso e permanência nos estabelecimentos 
de ensino. 
 
Palavras-chave: Educação do campo; Transporte escolar; Escolas do campo.  
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ABSTRACT 

 

The present study addresses issues related to the education in the countryside, fo-
cusing on the problems related to the access to the public school of Brazilian stu-
dents residing in rural areas. In particular, the work deals with school transportation 
service in a rural area of in the northwest of Rio de Janeiro. Thus, what is sought 
here is to reflect on how students in rural areas experience problems of access to the 
school environment and whether such experience can influence in the teaching-
learning process, as well as in permanence and in school drop-out. I start from the 
hypothesis that failure and the school dropout occurring in rural schools may be due 
to the conditions of access to school and the precariousness of the school environ-
ment. And, in this sense, the problem of school access and transportation should be 
more seriously understood as a decisive problem for education policies in Brazilian 
municipalities that have schools in rural areas. Through this study I would like to 
highlight the need for greater investments in transportation, understanding this as a 
way to strengthen an education that values the culture of the countryside and pro-
vides better conditions for success and permanence in educational establishments. 
 
Keywords: Field Education; Transport; Field Schools. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................... 10 

2. QUESTÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL………….…… 12 

2.1 O problema da pesquisa sob uma perspectiva autobiográfica …………. 12 

2.2 A educação do campo no Brasil................................................................. 14 

2.3 A diferença entre a escola do campo e a escola urbana …………………. 19 

2.4 Estereótipos em relação à escola e aos estudantes de áreas rurais…… 21 

2.5 Dificuldades encontradas por estudantes das escolas do campo……… 24 

3. O TRANSPORTE E O ACESSO À ESCOLA: QUESTÕES LEGAIS……….… 29 

3.1 A legislação: garantias federais ao transporte escolar…………….……… 29 

3.2 Transporte Escolar: Garantias Estaduais.................................................... 33 

3.3 O transporte escolar em um município do Noroeste Fluminense……… 33 

4. ESCOLA DO CAMPO E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM….……. 36 

4.1 Características do ensino-aprendizagem na escola do campo………….. 36 

4.2 A relação entre o transporte escolar o ensino-aprendizagem................... 41 

4.3 Os professores e a escola do campo…………………………………………. 42 

5. CONCLUSÃO................................................................................................... 46 

REFERÊNCIAS..................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A situação-problema desse trabalho é a relação do transporte escolar com o 

sucesso ou fracasso no processo de ensino-aprendizagem de estudantes habitantes 

de áreas rurais. Mais especificamente, a pesquisa busca levantar dados que 

permitam avaliar de maneira geral os problemas centrais do acesso a escolas do 

campo no Brasil e, particularmente, em um município do interior do noroeste 

fluminense.  

O trabalho tem assim o objetivo de oferecer meios para averiguar o impacto 

que a qualidade do transporte pode ter nos estudantes residentes em zonas rurais, 

especificamente no seu desempenho formativo, na sua permanência ou evasão. 

A partir do exposto, a hipótese principal é a de que nos últimos anos, mesmo 

com as melhorias implantadas no transporte de estudantes residentes em áreas  

rurais, estes ainda enfrentam dificuldades de deslocamento que influenciam 

negativamente em seu aproveitamento escolar, tornando assim deficiente a sua 

formação.  

Justifico a escolha do tema presumindo que o assunto relativo ao transporte 

escolar ainda é pouco discutido, embora seja decisivo para as políticas de 

escolarização em áreas rurais. Isso porque as dificuldades de deslocamento para a 

escola já são hoje apontadas como fatores diretamente ligados à evasão de 

estudantes. Castelar, Monteiro e Lavor (2012, p.18) defendem que “se o município 

da escola apresenta equipamentos de transporte que permitam aos alunos da zona 

rural se deslocar até a escola, menor será a evasão escolar”. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foram realizadas entrevistas com 

estudantes e professores que vivem em áreas rurais do município objeto desse 

estudo e que dependem do transporte escolar para chegar na escola. A escolha do 

município para realização da pesquisa é justificada por ser um lugar que nos últimos 

anos teve grande parte de suas escolas do campo fechadas, o que demonstra falta 

de interesse político, de escassez de verbas de custeio, ou mesmo de estudantes 

para manter o funcionamento dessas estruturas voltadas à formação de crianças e 

jovens do campo. 

Parto da premissa de que, mais do que nunca, torna-se fundamental que o 

poder público empregue esforços para que os direitos fundamentais das populações 

de áreas rurais sejam efetivamente respeitados. Para estes, não basta que os servi-
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ços básicos sejam disponibilizados, é necessário, com qualidade, torná-los acessí-

veis à população para que assim ela possa desfrutar de forma plena desses direitos. 

Para alcançar os objetivos propostos empreguei o método qualitativo de pes-

quisa, acompanhado da técnica de entrevistas semiestruturadas. Utilizei questioná-

rios, com perguntas abertas e fechadas, direcionadas a professores e estudantes 

que trabalham e estudam naquele município, assim como um representante de sua 

Secretaria de Educação.  

A utilização desse método se justifica por compreender que ele abrange as-

pectos de uma determinada realidade que são decisivos para tratar do problema da 

pesquisa. Suponho que a escolha desse grupo de entrevistados, ainda que peque-

no, me permitiu verificar, através dos seus discursos, se os direitos e as condições 

do acesso escolar estão sendo garantidos, bem como se tem havido prejuízos for-

mativos em decorrência dele. Os dados coletados foram analisados à luz de uma 

bibliografia atualizada acerca do tema. 

A estrutura do texto está dividida em introdução, três capítulos e conclusão.  

No primeiro capítulo, intitulado “Questões sobre a Educação do Campo no 

Brasil”, abordo a educação do campo no Brasil e das diferenças principais entre a 

escola do campo e a urbana. Falo também dos estereótipos geralmente relaciona-

dos à escola e aos estudantes de áreas rurais, bem como das dificuldades típicas 

enfrentadas por eles em relação ao acesso e permanência na escola. 

O segundo capítulo, que traz como título “O transporte e o acesso do estu-

dante do campo à escola”, trata da legislação e das garantias do transporte escolar, 

no âmbito federal e estadual. Termino o capítulo com uma análise do funcionamento 

do transporte escolar no município do noroeste fluminense escolhido para o estudo. 

O terceiro e último capítulo foi nomeado “O acesso à escola do campo e o 

processo de ensino-aprendizagem”. Ele traz a abordagem de algumas questões re-

lativas ao processo de ensino-aprendizagem específicas da escola do campo, 

focando, sobretudo, nas condições de trabalho, de estudo e transporte de professo-

res e estudantes. 
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2. QUESTÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL 

 

Neste primeiro capítulo busco apresentar tópicos relacionados à educação do 

campo e como esta enfrentou e enfrenta problemas para se consolidar no Brasil. 

Busco elaborar uma conceituação de escola do campo, apresentar alguns dos este-

reótipos que a sociedade lhe atribui, assim como identificar as dificuldades enfrenta-

das pelos estudantes que a frequentam, sobretudo, no que se refere ao desloca-

mento para escola. 

 

2.1 O problema da pesquisa sob uma perspectiva autobiográfica  

 

Frequentei, do maternal III ao antigo pré 5, uma escola pública do campo, si-

tuada na zona rural no interior do noroeste fluminense, entre os anos de 1994 até 

1998. Nesta época, percorria a pé cerca de 6 km no trajeto casa-escola, sentindo na 

pele o que era ser um estudante de área rural no Brasil.  

O maior desafio para o estudante era o período das chuvas, já que as estra-

das ficavam quase intransitáveis. Só era possível transitar de charrete, carro de boi 

ou carroça. As estradas eram de chão e, com as águas, transformavam-se em um 

lamaçal. 

Segundo Egami et al (2008), para os estudantes residentes em áreas rurais, o 

transporte escolar torna-se essencialmente importante no acesso à escola. 

 

Muitas vezes, o transporte escolar gratuito fornecido pelo poder público 
representa a única forma que o aluno carente dispõe de chegar à escola. A 
população rural tem mais dificuldades no acesso às unidades de ensino, em 
geral, devido às grandes distâncias a serem percorridas. Isto se deve, 
principalmente, ao fato de diversas escolas se localizarem fora da área 
rural. Nestas circunstâncias, o transporte escolar torna-se fundamental no 
acesso à unidade de ensino (EGAMI et al, 2008, p. 02). 
 
 

Sem o transporte adequado, muitos estudantes acabam tendo desgastada a 

sua aproximação com o ambiente escolar e, consequentemente, com as práticas 

escolares formais de ensino-aprendizagem.  

Na definição do dicionário, a palavra „acessibilidade‟ é a “facilidade de acesso; 

qualidade do que é acessível; facilidade de aproximação, de procedimento ou de 

obtenção” (MICHAELIS, 2018, s/p). 
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Como já salientado, o percurso de ida e volta da escola era feito a pé, sozinho 

ou em grupo. Até mesmo a professora passava pelas mesmas dificuldades para 

acessar a escola. Mas este não era o único problema. Havia falta de recursos 

materiais, sobretudo para fins didáticos, como, por exemplo, folhas para formulação 

de atividades mimeografadas, lápis, borracha, lápis de cor, etc. Além disso, a escola 

em que estudei possuía apenas uma sala de aula, com péssimas condições: 

iluminação ruim, deixando a sala escura e pouco arejada. No calor, o ambiente da 

sala se tornava abafado. Apesar de as janelas serem grandes, suas aberturas eram 

pequenas. No período das chuvas, fortes na região, havia sempre pequenos 

vazamentos no telhado. As mesas, para realização das atividades em conjunto, com 

estudantes de séries variadas, eram de péssima qualidade. O que entendo como 

algo prejudicial para as práticas educativas. Para não haver confusão nas 

explicações das tarefas, a professora chamava um por um em sua mesa para tirar 

dúvidas e descrevia como a tarefa deveria ser feita. Isso demandava muito tempo. 

Furtado (2003) preconiza que a qualidade das práticas educacionais nas 

escolas do campo dependem decisivamente das adequações feitas às realidades 

dos estudantes. Segundo ele:  

 

“A educação para a população rural é tratada no capítulo II e seu art. 28, 
reza que na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: conteúdos 
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural; organização escolar própria, incluindo adequação 
do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
adequação à natureza do trabalho na zona rural. Entretanto, a realidade 
nem sempre confere a possibilidade que a lei oferece. Em pesquisa recente 
em assentamentos rurais do MST, foi constatado que mesmo que as 
professoras sendo militantes do movimento, conhecendo a proposta de 
educação que é trabalhada por ele, têm sérias limitações na construção de 
um currículo que parta da realidade. Os motivos variam da própria 
competência da professora para tal tarefa, ao fato das escolas serem da 
rede oficial e estarem sob orientação da supervisora do município” 
(FURTADO, 2003, p. 51). 
 
 

Todo fim de ano a Secretaria Municipal de Educação prometia melhorias de 

infraestrutura para as escolas localizadas na zona rural onde eu morava, com 

destaque para as promessas relativas ao fornecimento da merenda, à reforma do 

ambiente escolar e disponibilização mais eficaz do transporte escolar.  

Todavia, o tempo passou e todas aquelas promessas de melhorias ficaram 

apenas na ilusão. Não se realizaram as reformas necessárias. Consequentemente, 
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os estudantes daquelas escolas foram se desestimulando e as turmas se 

desfazendo. Uns foram para a cidade, juntos com as suas famílias em busca de 

melhor qualidade de vida. Outros permaneceram no campo e continuaram 

frequentando as escolas do jeito que estavam. Com o tempo alguns pais, inclusive 

os meus, perceberam que não havia interesse algum do município em dar 

assistência para aquela região. Vendo as dificuldades encontradas por seus filhos, 

assim como os problemas para manter suas famílias, os pais optavam por retirar 

seus filhos da escola, para que pudessem ajudar com o trabalho na agricultura, 

especialmente na época das colheitas, quando as oportunidades de trabalho 

remunerado aumentavam. Na época das chuvas os moradores iam para 

monocultura do arroz, já que esse tipo de plantio era favorável no tempo das águas. 

Ao refletir sobre minha trajetória escolar, e sobre a realidade que vivi, decidi 

que o meu trabalho de conclusão de curso seria uma pesquisa sobre o transporte de 

estudantes residentes de zona rural, pensando-o como uma forma de dar 

visibilidade a um assunto que julgo ser pouco discutido academicamente.  

 

2.2 A educação do campo no Brasil 

 

A educação no campo no Brasil ficou marcada pela “colonização, pelo regime 

de escravidão, pelo latifúndio e pela predominância da produção extrativista e agrí-

cola voltada para a exportação” (SILVA, 2003, p. 01). Historicamente, até o século 

XX, a população do campo brasileira, por ser dedicada majoritariamente ao trabalho 

agrícola, era vista como uma população que não carecia de qualificação educacional 

escolar e alfabetização. Nesse sentido, Silva destaca que: 

 

“O modelo de desenvolvimento implementado no campo brasileiro foi tão 

excludente que marca até hoje o modelo de educação adotado no Brasil. A 
escola brasileira, de 1500 até o início do século XX, serviu e serve para a-
tender as elites, sendo inacessível para grande parte da população do cam-
po. Para as elites do Brasil agrário, as mulheres, indígenas, negros e traba-
lhadores rurais não precisavam aprender a ler e escrever, visto que nessa 
concepção para desenvolver o trabalho agrícola não precisava de letramen-
to” (SILVA, 2003, p. 01). 
 
 

Um dos efeitos dessa ideologia, gerada por um modelo de desenvolvimento 

excludente, é que a própria população rural, por falta de consciência crítica, admitia 

passivamente a sua condição de excluída, de um modo tal que a escola era inclusi-
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ve desprezada como espaço importante para vida. Isso foi um fato que contribuiu 

decisivamente para o aprofundamento da desigualdade social em zonas rurais, es-

pecialmente no que diz respeito à formação educacional. 

Em relação à experiência que tive como estudante do campo durante as sé-

ries iniciais me recordo que diversas lições eram voltadas para o cotidiano de quem 

morava na roça: a professora sempre buscava nos ensinar algo que já pudéssemos 

utilizar em nossas práticas ou que nos fosse útil futuramente. Nesse contexto, des-

taco situações como visitas à horta que havia no jardim da escola, por meio da qual, 

aprendíamos noções básicas de cultivo de plantas. No entanto, ressalto o fato de 

que os conteúdos teóricos eram bastante distantes da realidade vivida, pois a pro-

fessora muito pouco se esforçava para acrescentar qualquer tipo de conteúdo que 

nos possibilitassem um contato com a realidade que nos fosse familiar, algo que par-

tisse da nossa própria condição material e espiritual. Isto é, sempre que ela se dedi-

cava a contar uma história, o contexto e personagens eram alheios à cultura do 

campo. Portanto, a educação não refletia os anseios e práticas de seus estudantes e 

suas famílias, já que não aguçava a percepção de outras relações entre o conteúdo 

explicitado e o ambiente da vida. A relação feita por ela dizia respeito apenas à hor-

ta. 

Lima e Silva (2011, p. 28) defendem em seus trabalhos que a educação da 

população do campo no Brasil surgiu ligada aos interesses dos latifundiários para 

promover a continuação do seu poder político e econômico. Desse modo, os autores 

comentam que no século XIX não existem registros históricos que apontem iniciati-

vas de educação voltadas para a população campesina. Apenas nos anos 30 do 

século XX tiveram início ações dessa natureza, motivadas, contudo, pelo projeto 

nacional de modernização.  

Conforme os estudos de Brandão (2012), a educação do campo no Brasil só 

ganhou força efetivamente através de ações de movimentos sociais do campo, prin-

cipalmente por meio das iniciativas desenvolvidas nos acampamentos e assenta-

mentos do MST (Movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra), que começaram a 

aparecer antes do término da ditadura militar, por volta do ano de 1979.  

Como declara o autor: 

 

“A Educação do Campo é decorrência das práticas educativas desenvolvi-

das nas escolas itinerantes nos acampamentos do Movimento Sem Terra, 
realizada em barracos de lonas, nas sombras das árvores e sapés. Tais es-
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colas foram efeitos de mobilizações internas do Movimento e foram conquis-
tas sociais e políticas do direito à educação inicialmente negada pelos pode-
res públicos – municípios, estados e federação – ao direito da educação às 
crianças, jovens e adultos acampados e assentados” (BRANDÃO, 2012, p. 
05). 
 
 

Brandão (2012) ainda explica que durante as décadas de 60 e 70 houve no 

Brasil um aumento significativo de investimentos internacionais que aqueceram a 

economia brasileira. Este fato levou a um aumento das contradições entre a forma 

como eram destinados os recursos no Brasil, pois o desejo maior era de se investir 

em desenvolvimento que proporcionasse maior lucro aos latifundiários. Contudo, os 

movimentos sociais reivindicavam do governo investimentos em infraestrutura e me-

lhores condições de vida para a população campesina. Segundo o autor, essa situa-

ção fez com que os movimentos que buscavam melhores condições de trabalho e 

de vida para operários e camponeses se desenvolvessem, o que por sua vez, con-

tribuiu para a ascensão dos partidos de esquerda e outras ações coletivas, que tive-

ram inclusive apoio de alguns setores da igreja Católica. Essas ações, que podem 

ser entendidas como lutas, visavam a transformação estrutural da sociedade brasi-

leira.  

Assim é possível afirmar que: 

 

“Desde a década de 1950 a política governamental deu prioridade à indus-
trialização na cidade. Dessa forma, a política agrícola favoreceu não a 
distribuição da renda, mas o aumento da produção. As relações sociais, 
nesse contexto, sofreram transformações e a interação entre os atores do 
campo se altera, pois antes o "patrão" e o "empregado" rural compartilha-
vam uma situação onde os interesses capitalistas nem sempre prevaleciam, 
e as trocas de mercadorias e trabalho eram moedas correntes. Esse univer-
so comunitário é rompido com o avanço do capitalismo no campo e com o 
processo de proletarização crescente que se iniciou a partir da agricultura 
intensiva e da instalação dos complexos agroindustriais” (LIMA; SILVA, 
2011, p. 29). 
 
 

Especificamente em relação ao trabalho desenvolvido pela Igreja Católica em 

prol da educação no campo, os estudos de Silva (2003) afirmam que a participação 

desta se intensificou durante as décadas de 50 e 60, conjuntamente com movimen-

tos de trabalhadores e outras organizações sociais que defendiam ações como a 

criação do MEB (Movimento de Educação de Base), que buscava uma escolariza-

ção aliada ao desenvolvimento de uma consciência política.  

Entretanto, Martins (1975) comenta que com o golpe militar em 1964 essas 

ações foram sufocadas. Mesmo diante a repressão do regime militar alguns setores 
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da Igreja Católica voltaram a se articular em favor dos movimentos do campo e sur-

giram as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e depois a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), ajudando a reorganizar a luta dos trabalhadores rurais. Conforme os 

relatos do autor, esses fatos contribuíram para ressurgimento dos movimentos soci-

ais rurais nos fins de 1970, impulsionado também pelo início do processo de rede-

mocratização da sociedade brasileira. 

Pelos relatos expostos é possível observar que nesse período houve um au-

mento de experiências educacionais que buscavam ampliar a conscientização políti-

ca e social da população, promovendo uma participação transformadora da estrutura 

capitalista dominante. 

 

“A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos 

sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: nas-
ceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas 
públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de inú-
meras organizações e comunidades camponesas para não perder suas es-
colas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu território, 
sua identidade. A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar 
posição no confronto de projetos de campo: contra a lógica do campo como 
lugar de negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de educação 
nem de escolas porque precisa cada vez menos de gente, a afirmação da 
lógica da produção para a sustentação da vida em suas diferentes dimen-
sões, necessidades, formas. E ao nascer lutando por direitos coletivos que 
dizem respeito à esfera do público, nasceu afirmando que não se trata de 
qualquer política pública: o debate é de forma, conteúdo e sujeitos envolvi-
dos. A Educação do Campo nasceu também como crítica a uma educação 
pensada em si mesma ou em abstrato; seus sujeitos lutaram desde o co-
meço para que o debate pedagógico se colasse à sua realidade, de rela-
ções sociais concretas, de vida acontecendo em sua necessária complexi-
dade” (CALDART, 2007, p. 3). 
 
 

Segundo os estudos de Lima e Silva (2011, p. 48), a década de 70 no Brasil 

foi marcada como um período em que os movimentos sociais se organizaram e pas-

saram a lutar pela sua cidadania, que se encontrava reprimida pela ditadura militar. 

Em relação à educação do campo especificamente, a autora explica que durante 

esse período foram introduzidas no Brasil as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), no 

Estado do Espírito Santo, e que estas foram sendo ampliadas, chegando mesmo a 

contemplarem o ensino médio. 

Na década de 80 merece destaque as ações da Central Única dos Trabalha-

dores (CUT), mas principalmente do Movimento Sem Terra (MST). Ao lutar por me-

lhores condições de trabalho, e pela reforma agrária no Brasil, também reivindica-

vam a realização de uma reflexão crítica acerca da educação no campo: 



19 

 

“As divergências nos movimentos sociais se tornaram públicas e se conso-

lidaram no final da década de 1970, pois no bojo da luta pela redemocrati-
zação do Brasil, surge uma nova forma de pressão dos camponeses, tais 
pressões contrariavam as orientações de instituições de classe como CON-
TAG, com isso grande parte dos agricultores sem terra começaram ocupa-
ções organizadas com centenas de famílias, tendo o reconhecimento e a-
poio de setores da Igreja Católica, contribuindo para que em 1984 os parti-
cipantes dessas ocupações realizassem o seu primeiro encontro, em que se 
autodenominaram de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), alimentando-se do seu lema inicial "terra para quem nela trabalha" e 
posteriormente, adotando o lema "ocupar, resistir e produzir", sustentado 
até hoje” (LIMA; SILVA, 2011, p. 49). 
 
 

Muito embora os movimentos sociais realizassem pressão e reivindicassem 

fortemente que os habitantes do campo tivessem o acesso à educação como um 

direito assegurado, somente no final da década de 80, com a promulgação da Cons-

tituição Federal em 1988, é que a educação alcança status de direito fundamental e 

passa a ser interpretada como um exercício de cidadania. 

Lima e Silva (2011, p. 92) ainda comentam que a garantia legal do acesso à 

educação não significou uma mudança instantânea nas condições dos habitantes do 

campo em relação ao acesso à escola. Na verdade as novas normas constitucionais 

serviram para difundir uma ideia de que somente à educação poderia salvar o Brasil. 

Entretanto, os autores afirmam que de fato o que houve, foi o aumento dos desafios, 

exigindo da sociedade e dos movimentos sociais organizados o enfrentamento des-

ses problemas com mais qualidade e de forma mais propositiva. 

Ainda como tentativa de garantir o direito de acesso a educação, estabelecido 

na Constituição Federal de 1988, em 1996 foi publicada a nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira, que reformulou o ensino técnico e ainda trouxe ex-

pressamente em seu texto a garantia da educação básica para população do cam-

po, conforme é possível verificar através do seu artigo 28. 

 

“Na oferta de educação básica para a população do campo, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculi-
aridades da vida no campo e de cada região, especialmente: I – conteúdos 
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos do campo; II - organização escolar própria, incluindo adequação 
do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho no campo” (BRASIL, 1996). 
 
 

Diante de todos os textos analisados até o momento é possível compreender 

que a educação no campo, conforme descrita na LDB, consiste em um resultado 
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direto das reivindicações dos movimentos sociais que já o vinham fazendo desde a 

década de 70. 

Frente às conquistas legais já adquiridas, os movimentos sociais pela educa-

ção no campo conseguiram se organizar ainda mais e promoveram duas conferên-

cias voltadas para a educação básica no campo, sendo a primeira realizada em julho 

de 1998 (I Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, Luziânia -

GO), que iniciou um processo de construção de um projeto de educação do campo. 

A segunda foi realizada no ano de 2004 (II Conferência Nacional Por uma Educação 

Básica do Campo, Luziânia - GO) e ampliou o debate sobre a Educação do Campo, 

bem como a participação de movimentos e organizações sociais comprometidos 

com esta construção.  

No meio do caminho entre a realização dessas duas conferências é importan-

te mencionar que, devido à pressão dos movimentos sociais pela educação no cam-

po, foram aprovadas, no ano de 2002, pela Câmara de Educação Básica do Conse-

lho Nacional de Educação, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo. 

 

2.3 A diferença entre a escola do campo e a escola urbana  

 

Considero importante recorrer ao Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 

2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária – PRONERA, para chegarmos a um entendimento 

adequado sobre o que seja uma escola do campo: 

 

“Art. 1º [...] §1º [...] II - escola do campo: aquela situada em área rural, con-

forme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominante-
mente a populações do campo” (BRASIL, 2010). 
 
 

A definição legal torna perceptível como é difícil a diferenciação de escola do 

campo e escola urbana.  

Em primeiro lugar, por conta da dificuldade em se delimitar geograficamente 

as áreas rurais das áreas urbanas. A lei atribui esse dever ao IBGE, mas este órgão, 

por sua vez, vê-se obrigado a seguir a legislação de cada município do país. Isto 

porque a arrecadação de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) acaba por definir 
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as áreas rurais e urbanas dos municípios. Como não existe uma padronização que 

sirva de baliza para todo o território nacional, o trabalho do IBGE fica sempre preju-

dicado. 

Ao realizar o senso de 2010, o IBGE utilizou como parâmetro de localização 

de domicílios em áreas rurais aqueles situados em áreas externas ao perímetro ur-

bano de um distrito, conforme as seguintes definições: 

 

1 - Área urbanizada de vila ou cidade - Setor urbano situado em áreas le-
galmente definidas como urbanas caracterizadas por construções, arrua-
mentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por transformações 
decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas reservadas à expansão 
urbana;  
2 - Área não urbanizada - área não urbanizada de vila ou cidade, setor ur-
bano situado em áreas localizadas dentro do perímetro urbano de cidades e 
vilas reservadas à expansão urbana ou em processo de urbanização; áreas 
legalmente definidas como urbanas, mas caracterizadas por ocupação pre-
dominantemente de caráter rural;  
3 - Área urbanizada isolada - Setor urbano situado em áreas definidas por 
lei municipal e separadas da sede municipal ou distrital por área rural ou por 
um outro limite legal;  
4 - Área rural de extensão urbana - Setor rural situado em assentamentos 
situados em área externa ao perímetro urbano legal, mas desenvolvidos a 
partir de uma cidade ou vila, ou por elas englobados em sua extensão;  
5 - Aglomerado rural (povoado) - Setor rural situado em aglomerado rural 
isolado sem caráter privado ou empresarial, ou seja, não vinculado a um 
único proprietário do solo (empresa agrícola, indústria, usina etc.), cujos mo-
radores exercem atividades econômicas no próprio aglomerado ou fora de-
le. Caracteriza-se pela existência de um número mínimo de serviços ou e-
quipamentos para atendimento aos moradores do próprio aglomerado ou de 
áreas rurais próximas;  
6 - Aglomerado rural (núcleo) - Setor rural situado em aglomerado rural 
isolado, vinculado a um único proprietário do solo (empresa agrícola, indús-
tria, usina etc.), privado ou empresarial, dispondo ou não dos serviços ou 
equipamentos definidores dos povoados;  
7 - Aglomerado rural (outros) - Setor rural situado em outros tipos de a-
glomerados rurais, que não dispõem, no todo ou em parte, dos serviços ou 
equipamentos definidores dos povoados, e que não estão vinculados a um 
único proprietário (empresa agrícola, indústria, usina etc.);  
8 - Rural - exclusive aglomerados rurais - Área externa ao perímetro urba-
no, exclusive as áreas de aglomerado rural (IBGE, 2010). 
 
 

Em segundo lugar, por conta da ideia expressa na lei de que uma escola ur-

bana pode ser considerada escola do campo, se esta atende predominantemente 

estudantes de áreas rurais. 

Arroyo, Caldart e Molina (2004) mostraram preocupação em relação ao as-

sunto e ajudam a solucionar a explicação do conceito de escola do campo por meio 

da perspectiva do desenvolvimento social e econômico da população do campo, e 

não, em primeiro lugar, em função de sua localização geográfica: 
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“Estamos entendendo por escola do campo aquela que trabalha os interes-

ses, a política, a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores 
e trabalhadoras do campo, nas suas diversas formas de trabalho e de orga-
nização, na sua dimensão de permanente processo, produzindo valores, 
conhecimentos e tecnologias na perspectiva do desenvolvimento social e 
econômico desta população” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p. 53). 
 
 

Deste modo, observa-se que a conceituação de escola do campo precisa 

passar não apenas por critérios geográficos, mas também socioculturais.  

Após a reflexão sobre as balizas que auxiliam na determinação das escolas 

do campo, é fundamental que se aborde as questões socioculturais que permeiam 

esse universo, principalmente em relação aos estereótipos que pesam sobre o estu-

dante do campo. 

 

2.4 Estereótipos em relação à escola e aos estudantes do campo  

 

Logo após ter saído de uma escola do campo, pelos motivos já expostos, rei-

niciei meus estudos em uma escola na zona urbana do mesmo município. Até então 

não tinha noção sobre os estereótipos relacionados ao local social e território onde 

eu residia. Não possuía compreensão dos preconceitos existentes no ambiente es-

colar em relação a isso. Para mim, era normal quando um colega de turma me cha-

mava de “roceiro‟‟, pelo fato de não ter acesso a alguma coisa que a maioria dos 

meus colegas de sala possuía, tais como, televisão ou bibliotecas. Ao frequentar a 

escola na zona urbana percebi que os meus colegas possuíam uma visão e experi-

ência de mundo diferente da minha, pois eles falavam de viagens e situações que eu 

nunca havia imaginado. Percebi que o meu conhecimento acerca do mundo era mui-

to restrito. Os conteúdos trabalhados em sala de aula eram significativamente dife-

rentes, pois antes os professores procuravam ensinar as matérias com exemplos 

que pertenciam ao meu cotidiano. Desse momento em diante os professores por 

diversas vezes utilizavam exemplos que não eram fáceis de entender, pois utiliza-

vam histórias de realidades das quais eu nunca tinha ouvido falar. 

Via que os professores sempre se referiam a minha pessoa de modo diferen-

te, sempre traziam o lugar de minha origem para justificar essa diferença em relação 

aos outros estudantes. Embora na época não conseguisse compreender exatamente 

o que eles queriam dizer com isso, hoje percebo que aquela expressão era utilizada 

de maneira a marcar uma inferioridade hierárquica, que supostamente eu possuiria 
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por residir na zona rural. Tratava-se, portanto, de estereótipos atribuídos aos estu-

dantes vindos do campo.  

Conforme Nascimento (2003) existe uma tentativa de classificar os habitantes 

do campo atribuindo-lhes características que por vezes os desqualificam, tentando 

rotulá-los de forma pejorativa. São assim normalmente qualificados como atrasados, 

preguiçosos, ingênuos e incapazes. 

Os estudos de Nascimento (2003) revelam ainda que além dos estereótipos 

relacionados às pessoas que residem no campo, a escola situada no campo tam-

bém sofre discriminação, sendo interpretada como uma escola de má qualidade on-

de os alunos que lá estudam encontram-se atrasados em sua formação.  

Esses estereótipos se desenvolvem no seio da sociedade brasileira que rela-

ciona e classifica o estudante do campo como aquele que vive em um mundo atra-

sado e sem acesso aos bens do mundo moderno. 

Em outro estudo, como o de Martins (1975), pode-se perceber que existem 

grandes barreiras a serem vencidas, uma vez que embora seja dever da sociedade 

em conjunto com a escola promover a inclusão, as estruturas sociais ainda funcio-

nam criando instrumentos de segregação sociocultural. 

 

“O camponês é visto como o Jeca Tatu que precisa se adequar e se inte-
grar ao sistema social do mundo urbano que hoje é o mercado. Desenca-
deia-se por meio da relação entre urbano-rural uma situação de 
dependência e fetiche construída pelas relações políticas e pelo modo de 
produção. É preciso romper com essa visão unilateral, dicotômica (moder-
no-atrasado) que gera a dominação do urbano sobre o rural e recriar uma 
concepção de dependência mútua, onde um não sobrevive sem o outro” 
(MARTINS, 1975, p. 04). 
 
 

A citação exposta revela uma situação sociocultural em que a sociedade trata 

a pessoa de origem campesina como atrasada, inclusive intelectualmente, atribuindo 

essa condição à dificuldade ou falta de acesso às tecnologias e informações da a-

tualidade. Alguns estereótipos, como, por exemplo, os relacionados à linguagem, 

reforçam a suposta inferioridade do estudante do campo. Assim, é criada uma falsa 

ideia de superioridade da cidade sobre o campo, como se a primeira tivesse inde-

pendência em relação ao segundo. Mas é o campo que produz praticamente todos 

os insumos que são utilizados pelas indústrias que ficam nas cidades, com base em 

conhecimentos complexos e altamente desenvolvidos. E mesmo muitas indústrias 

estão instaladas em zonas rurais. O campo provém materialmente a cidade a partir 
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de saberes técnicos tradicionais e avançados. Sem a noção de interdependência, o 

camponês tende a ser visto como alguém isolado, e por isso ingênuo, que pode ser 

facilmente enganado, ao passo que as pessoas que vivem na cidade são vistas co-

mo mais espertas e capazes de preencher os requisitos desejáveis de uma pessoa 

de sucesso. Tal visão é na verdade fruto de uma noção estreita sobre o que é ser 

bem-sucedido. 

Nesse contexto, as pesquisas do IBGE (2010), mostram que a população 

campesina se encontra sempre condenada ao esquecimento e à extinção social. 

Essa ideia se baseia no desenvolvimento desigual proporcionado pelo capitalismo e 

pela mecanização do campo, que também são agentes que contribuem para o êxo-

do rural. Segundo Seganfredo et al. (2013), essa realidade fez com que a agricultura 

familiar fosse a longo da história recente praticamente abandonada, uma vez que as 

políticas públicas de desenvolvimento agrário privilegiaram o desenvolvimento dos 

grandes latifúndios, estabelecendo o modelo capitalista patronal. 

A pesquisa de Seganfredo et al. (2013) ainda descreve que as escolas do 

campo carecem significativamente de recursos humanos e didáticos, uma vez que 

as escolas em geral não possuem acesso à internet, laboratórios, nem bibliotecas, 

número de salas de aula insuficientes, material didático-pedagógico e os problemas 

relacionados ao transporte escolar, o que impacta na baixa frequência e evasão. 

Desse modo, a falta de investimento nas escolas do campo contribui determi-

nantemente para a segregação dos estudantes que ali estudam, fortalecendo, como 

em um círculo vicioso, os estereótipos que os envolvem e comprometendo o proces-

so de ensino-aprendizagem.  

O fato é que os estereótipos fazem com que os estudantes se sintam deses-

timulados e desmotivados em relação à aprendizagem e os levam a acreditar que 

não são capazes de transcender sua situação socioeconômica, passando a admitir 

resignadamente que não possuem outro futuro além daqueles que o campo lhes 

reserva, sob uma condição menor e subalterna. E permanecendo no campo, não 

possuem perspectiva de um bom futuro, uma vez que, um verdadeiro acesso a uma 

educação transformadora seria um privilégio reservado aqueles que são considera-

dos como “bem-nascidos” e os que possuem condições de ir estudar na cidade. 

Numa entrevista de 2017 com uma ex-estudante de escola localizada em á-

rea rural essa questão é abordada. Vejamos o que ela diz no seu depoimento: 
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“Sim, muito [sofri muito preconceito]. Porque na zona urbana, nas escolas 

da zona urbana, os alunos falavam meio que correto, e a gente da zona ru-
ral, por estudar numa escola rural por um bom tempo, e depois ir para uma 
escola da zona urbana, a gente sofreu muito preconceito com o jeito de fa-
lar. (…) Quando eu estudei na escola rural, e depois eu fui transferida para 
a escola da zona urbana, pra mim foi um processo muito difícil, porque eu já 
saí da escola rural para ir para a escola urbana na segunda série, e eu re-
peti a segunda série. Então isso me deixa bem claro que a escola da zona 
rural é um pouco inferior a da zona urbana. (C. em entrevista realizada em 
novembro de 2017). 
 
 

O depoimento exposto evidencia em parte como é percebido o preconceito o-

riundo principalmente das diferenças socioculturais entre o estudante do campo e da 

cidade, revelando a perspectiva que o estudante da zona rural possui sobre si mes-

mo e sobre a qualidade do ensino que recebe no campo. A própria escola, e seu 

modelo, ajudam a reforçar o estereótipo de que a escola do campo é incapaz de 

produzir um ensino de qualidade e de que os seus estudantes estão condenados ao 

fracasso escolar, sustentando a tese preconceituosa de que a escola do campo é 

inferior à urbana. 

 

2.5 Dificuldades encontradas por estudantes de escolas do campo 

 

Aprofundando a reflexão sobre as dificuldades vivenciadas pelos estudantes 

do campo, é possível observar que, além do estereótipo, estes enfrentam ainda di-

versos outros obstáculos que dificultam a sua vivência na educação formal.  

Nesse contexto, ao investigar as dificuldades enfrentadas pelos alunos de es-

colas do campo, verifica-se que em geral essas escolas encontram-se em uma situ-

ação de precariedade em relação à sua infraestrutura. Algumas pesquisas descre-

vem que, na maioria dos casos, as salas funcionam em espaços improvisados e mal 

organizados. Há registros que relatam que grande parte das salas de aula são mon-

tadas em depósitos cedidos por fazendeiros, em garagens, e até mesmo em currais. 

Nesse contexto, também é destacada a situação do mobiliário escolar: não há uma 

disponibilização de mobiliário adequada para o tamanho dos alunos: todos utilizam o 

mesmo tipo e tamanho de mesas e cadeiras; e quando existem mesas e cadeiras de 

tamanhos variados, não são em número suficiente para atender à demanda de todos 

(OLIVEIRA BEZERRA; SANTOS BEZERRA, 2009). 

Em minha vivência como estudante do campo, não cheguei ao extremo de es-

tudar em escolas improvisadas. Embora na escola em que estudei faltassem cartei-
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ras individuais e material didático para cada estudante, o que nos obrigava a com-

partilhar os materiais, a escola em si era em um prédio que foi construído para essa 

finalidade. 

Uma pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) de 2007 

revelou que as principais dificuldades encontradas na educação do campo são: 

 

“A insuficiência e a precariedade das instalações físicas da maioria das es-
colas; As dificuldades de acesso dos professores e alunos às escolas, em 
razão da falta de um sistema adequado de transporte escolar; A falta de 
professores habilitados e efetivados, o que provoca constante rotatividade; 
Currículo escolar que privilegia uma visão urbana de educação e desenvol-
vimento; A ausência de assistência pedagógica e supervisão escolar nas 
escolas rurais; O predomínio de classes multisseriadas com educação de 
baixa qualidade; A falta de atualização das propostas pedagógicas das es-
colas rurais; Baixo desempenho escolar dos alunos e elevadas taxas de dis-
torção idade-série; Baixos salários e sobrecarga de trabalho dos professo-
res, quando comparados com os dos que atuam na zona urbana; A neces-
sidade de reavaliação das políticas de nucleação das escolas; A 
implementação de calendário escolar adequado às necessidades do meio 
rural, que se adapte à característica da clientela, em função dos períodos de 
safra” (INEP, 2007, p.08). 
 
 

Diante das constatações do INEP é possível deduzir que, no Brasil, as esco-

las no campo sempre ficaram à margem das preocupações das políticas públicas no 

que corresponde à infraestrutura necessária para a promoção de um processo ensi-

no-aprendizado de qualidade. 

Oliveira Bezerra e Santos Bezerra (2009) descrevem ainda como significativa 

a ausência de espaços que permitam trabalhos com brincadeiras e jogos infantis, de 

modo que a ludicidade possa ser empregada adequadamente como prática educati-

va. Não bastasse essa situação, os autores denunciam também que os alunos de 

escolas rurais passam por diversas dificuldades até chegarem à escola, pois preci-

sam enfrentar longas distâncias, intempéries climáticas, como calor excessivo e 

chuva, situações de risco ⎯  como animais soltos ⎯  no caminho até a escola. Esses 

fatores contribuem para que os estudantes ao chegarem na escola se encontrem em 

uma situação de fadiga e fragilidade. Nesse contexto, em seu relato sobre o acesso 

à escola, uma outra ex-estudante de escola rural comenta o seguinte: 

 

“As estradas eram horríveis, eram de terra, hoje em dia elas se encontram 
asfaltadas, algumas. Mas era horrível quando chovia. Às vezes a gente ia 
no outro dia em que chovia. Se chovia um dia antes, no dia seguinte para a 
gente poder ir para a escola era muito barro e a gente ia assim mesmo. 



27 

 

Na época de chuvas era complicado, porque tinha dia que não tinha como 
nem sair de dentro de casa para ir para a escola”  
(Entrevista realizada em novembro de 2017). 
 
 

Esse relato mostra a situação de grande dificuldade que os estudantes en-

frentam para conseguirem chegar até a escola. 

No mesmo sentido, Rotta e Onofre (2010) também mencionam que a locomo-

ção consiste em uma das maiores dificuldades para o estudante de escolas do cam-

po, posto que, além da distância, em geral eles enfrentam vias de difícil acesso para 

conseguirem chegar ao destino.  

Também comentando sobre as dificuldades enfrentadas sobre os estudantes 

do campo, principalmente em relação à distância que estes são obrigados a percor-

rer para chegar até a escola, é possível mencionar os perigos que eles correm du-

rante o trajeto. Eles podem se deparar com animais soltos, obstáculos físicos a se-

rem superados ⎯  como a travessia de rios ⎯  e ainda, em casos mais graves, a pos-

sível abordagem por adultos mal-intencionados. 

 

“A distância percorrida diariamente pelas crianças para ir à escola causa 

transtornos de diversas ordens em cada unidade familiar, segundo o depoi-
mento da maioria das famílias. Meninos e meninas acordam às cinco e meia 
da manhã e esperam o ônibus na beira da estrada. Não existe nenhuma es-
trutura de abrigo para protegê-las da chuva, sereno ou frio. No inverno, 
quando saem de casa ainda é escuro e precisam do auxilio de uma lanter-
na. Algumas crianças caminham até mil metros até o local em que o ônibus 
passa. Quando chove, o que é comum nas Encostas da Serra, elas acabam 
por ficar molhadas” (BAUMANN, 2013, p. 6). 
 
 

Além dessa situação, Baumann (2013) ainda comenta que a distância que e-

xiste entre as residências e a escola do campo gera um distanciamento das famílias 

do ambiente escolar, de modo que a integração entre a família e a escola fica preju-

dicada. Ademais, outras dificuldades se somam a estas: 

 

“[...] a interpretação básica de leitura se vê afetada diretamente nos alunos 

do campo, pela falta de contato com meios de comunicação, tais como, por 
exemplo, internet, revistas, jornais e outras formas de comunicação que, 
quando mais acessíveis, ajudam no desenvolvimento cognitivo do aluno, no 
que se refere ao desenvolvimento do processo de compreensão da apren-
dizagem como um todo. É preciso levar às unidades escolares do campo o 
acesso à tecnologia, de forma a oferecer nosso ensino com a mesma quali-

dade para todos” (ROTTA; ONOFRE, 2010, p. 80). 
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Pelo conteúdo exposto através da citação percebe-se que a escola do campo, 

que deveria ser um espaço de integração, principalmente para essas crianças, que 

possuem um acesso restrito aos meios de comunicação e interação social, acaba 

por exercer um papel que não contribui para enfrentar o isolamento. 

Nesse sentido, os estudos de Santos et al (2010, p.11) revelam que “a falta 

de investimentos ocasiona dificuldades para o ensino, fazendo com que ocorra a 

exclusão do camponês do acesso ao conhecimento”. Os autores ainda destacam 

que elementos como a precariedade de recursos didáticos, tais como livros didáti-

cos, que na maioria dos casos são disponibilizados em número insuficiente. Além 

disso, mais uma vez, a precariedade da estrutura física é apresentada como um 

empecilho ao processo ensino-aprendizagem.  

Como já foi mencionado anteriormente, os estudantes de escolas do campo, 

em geral, são vistos socialmente nas escolas urbanas como incapazes de progredir 

com real sucesso para além da vida escolar. Tal visão retroage a eles gerando um 

quadro de desestímulo. Diante desse cenário, as pesquisas de Santos et al (2010) 

revelam que as escolas rurais carecem de muito investimento para que seja possível 

reverter o quadro de evasão ou migração para as escolas urbanas, em busca de 

melhores condições de educação. 

Diante de tudo o que foi exposto, creio que tenha ficado evidente a importân-

cia do transporte escolar como fator decisivo para a manutenção com qualidade das 

escolas e sucesso dos estudantes do campo, já penalizados por tantos outros as-

pectos de suas condições de localização geográfica e sociocultural.  

No município do noroeste fluminense aqui estudado, por exemplo, várias es-

colas públicas do campo fecharam ao longo dos últimos 20 anos, permanecendo em 

funcionamento apenas uma, localizada na divisa com outro município. Verifica-se 

simultaneamente ao fechamento das escolas do campo um processo de nucleação 

das escolas municipais urbanas, com instalações próprias para cada segmento de 

ensino. Ou seja, uma escola para alfabetização e educação infantil, outra para ensi-

no fundamental I e outra para ensino fundamental II. Deste modo, os estudantes que 

ficaram carentes de escolas no campo ficaram obrigados a utilizar transportes para 

frequentarem as zonas urbanas a fim de estudar, o que gera também problema rela-

cionado ao transporte, mas entre a zona rural e a zona urbana. Hoje no município 

esse problema é resolvido em grande parte por meio de veículos adquiridos através 

do programa do Governo Federal chamado “Caminho da Escola”. 
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3. O TRANSPORTE E O ACESSO À ESCOLA: QUESTÕES LEGAIS 

 

No capítulo anterior, busquei mostrar, através de uma breve tematização so-

bre alguns problemas relacionados à educação do campo no Brasil, e dando enfo-

que a aspectos centrais de sua história, os estereótipos atribuídos às escolas, aos 

estudantes e às pessoas que habitam áreas rurais, bem como as dificuldades en-

frentadas por estudantes para chegarem e permanecerem na escola.  

Neste capítulo minha preocupação recai sobre a análise das principais leis 

que tratam do transporte escolar no Brasil. Pretendo aqui ainda entender como se 

apresenta atualmente a oferta de transporte no município estudado. 

A Constituição Federal de 1988 trata a educação como um direito de todos os 

cidadãos brasileiros. Ela instituiu assim um grande avanço para melhoria da escola 

pública.  Em seu artigo 208, nos incisos I e VII, ela dispõe sobre a obrigatoriedade 

do acesso gratuito à escola para os indivíduos entre quatro e dezessete anos de 

idade. 

Além disso, a carta magna ressalta a garantia da universalização, através de 

programas suplementares, dentre os quais já destacamos o relacionado ao transpor-

te escolar.  

Deste modo, este capítulo busca refletir sobre o transporte escolar a partir das 

disposições legais do estado brasileiro. 

 

3.1 A legislação: garantias federais ao transporte escolar 

 

Já explicitamos aqui algumas dificuldades enfrentadas pelos estudantes do 

campo, que vão desde condições precárias das estradas até a ausência do próprio 

transporte escolar. Ao fazer isso, meu intuito era criar o entendimento de que o 

transporte escolar não é um problema secundário ou supérfluo para se pensar políti-

cas educação. Ele é essencial e precisa ser levado a sério, tanto quanto questões 

de currículo, infra-estrutura das escolas e qualificação dos professores. 

 

“O fato de não conseguirem chegar ao colégio nos dias de chuva provoca 
transtornos e dificuldades para o aprendizado dos estudantes, pois perdem 
a sequência das aulas e, assim, não aproveitam as complementações das 
aulas anteriores. Outro problema decorrente das dificuldades de transporte 
em dias de chuva diz respeito às faltas ao trabalho pelos professores, devi-
do às péssimas condições das estradas os veículos baixos acabam enca-
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lhando e impedindo, portanto, a chegada dos docentes à escola. Alguns a-
lunos até esquecem o que foi estudado em aulas anteriores, tornando ne-
cessário se fazer uma retomada dos conteúdos ministrados, porém nem 
sempre isto é feito pelos professores, logo, o aprendizado fica defasado” 
(FREITAS; BALTTEZZATI, 2011, p. 6). 
 
 

O fragmento acima revela que a ausência de condições adequadas de acesso 

dos estudantes do campo à escola provoca prejuízos, pois em muitos casos, quando 

correm longos períodos de chuva, ao retornarem as aulas, os alunos já não se lem-

bram mais dos últimos conteúdos que aprenderam, fato este que obriga os professo-

res a ficarem relembrando os conteúdos já ensinados, causando lentidão no desen-

volvimento escolar. Como mostra o depoimento de uma estudante que frequenta 

uma escola do campo no município aqui estudado: 

 

“Quando eu chego aqui na escola eu fico até 4h, como o ônibus é as 5:10 
eu não fico na rodoviária, eu fico aqui na escola. Às 5:10 eu pego o ônibus 
na rodoviária. Chego em Flores as 5:45, que é o horário mais ou menos. Ai 
eu chego e espero o meu pai chegar e chego em casa quase as 7h” (Entre-
vista realizada em maio de 2018). 
 
 

Grandes são as dificuldades enfrentadas por quem vive, estuda, trabalha e vi-

ve no campo. Entretanto, é importante mencionar que a situação vem mudando sig-

nificativamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que determi-

na, entre outras coisas, a garantia de educação para todos, inclusive para residentes 

do campo, preconizada no seu Art. 205: 

 

“A educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvol-
vimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi-
cação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 
 
 

Contudo, mesmo com os avançados advindos da Constituição de 1988, que 

contribuiu para o processo de democratização da educação, a viabilização do aces-

so à escola não aconteceu de igual modo para todos os cidadãos. A educação é 

direito fundamental garantido a todos os brasileiros, mas nem por isso sua aplicação 

é plenamente satisfatória. Existem críticas sobre a previsão constitucional, uma vez 

que o Brasil é um país com fortes características agrárias, tendo como uma das ba-

ses econômica voltada para a produção do campo, mas que mesmo assim, a Cons-

tituição não fez menção à questão da educação do campo (GAVIOLI, 2016). 
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Nesse contexto, a ausência específica da educação do campo na Constitui-

ção Federal representa um nó na educação brasileira, pois a educação para estu-

dantes do campo sempre foi encarada como um problema de segunda ordem, em 

todas as esferas da federação, demonstrando resquícios de matrizes socioculturais 

vinculadas aos grandes latifúndios (GAVIOLI, 2016). 

Além do Artigo 205, já mencionado, existem outros artigos na Constituição 

Federal que tratam do acesso à escola, tal como o Art. 206, que determina que o 

ensino deve ser oferecido em igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola. Outro destaque é o enfoque do artigo 208, que ressalta o dever do estado  

em relação ao acesso e permanência na escola: 

 

“Na Constituição Federal o direito ao transporte escolar está garantido 

também [...] no artigo 208, inciso VII: O dever do Estado com a educação 
será efetivado mediante a garantia de:  
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de progra-
mas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde” (ASFORA, 2014, p. 7). 
 
 

Além do artigo 208 da Constituição Federal, Asfora ainda acrescenta que a 

Lei 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, estabelece que é 

de competência dos Estados da Federação o transporte escolar para os alunos da 

rede estadual de ensino, assim como recaem sobre os municípios a responsabilida-

de do transporte escolar para os alunos que integram a sua rede municipal de ensi-

no. 

Ao analisar a LDB observamos que obedecendo ao preceito imposto pela 

Constituição Federal, esta lei determina no seu artigo 3º, inciso I, que devem ser ga-

rantidas iguais condições de acesso e permanência na escola para todos os alunos 

da educação básica (FREITAS; BATTEZZATI, 2011). 

A questão do transporte escolar para o aluno do campo somente foi tratada 

de maneira clara na Emenda Constitucional número 8035/2010, denominada Plano 

Nacional de Educação (PNE), em complementação ao Art. 214 da Constituição Fe-

deral de 1988. A emenda de 2010, além de outras preocupações, cria um fórum pa-

ra fortalecer o Plano Nacional de Educação para o Decênio 2011-2020. O fórum si-

naliza, no seu Art. 7º, no § 1º, que “os entes federados deverão estabelecer em seus 

respectivos planos de educação metas que considerem as necessidades específicas 

das populações do campo e de áreas remanescentes de quilombos, garantindo e-
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quidade educacional”. Acrescenta a isso três parágrafos que abordam as especifici-

dades referentes às escolas do campo: 

 

“2.4 Ampliar programa nacional de aquisição de veículos para transporte 

dos estudantes do campo, com os objetivos de renovar e padronizar a frota 
rural de veículos escolares, reduzir a evasão escolar da educação do cam-
po e racionalizar o processo de compra de veículos para o transporte esco-
lar do campo, garantindo o transporte intracampo, cabendo aos sistemas 
estaduais e municipais reduzir o tempo máximo dos estudantes em deslo-
camento a partir de suas realidades; 
4.4 Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade nas escolas 
públicas para adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, dis-
ponibilização de material didático acessível e recursos de tecnologia assisti-
va, e oferta da educação bilíngue em língua portuguesa e Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS; 
7.5 Garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do 
campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação 
integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - In-
metro, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior” (BRASIL, 2011). 
 
 

Do exposto acima podemos inferir que houve um esforço por parte do gover-

no federal e do poder legislativo em prever melhores condições e qualidade de a-

prendizagem para os estudantes do campo. 

Além das leis já apresentadas, o Governo Federal através do Ministério da 

Educação, e utilizando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-

ção (FNDE), criou dois programas que financiam o transporte de estudantes de es-

colas públicas, tanto municipais quanto estaduais, destinados principalmente aos 

estudantes do campo.  

Os programas desenvolvidos são: o Programa Nacional de Apoio ao Trans-

porte Escolar (PNATE) e o Programa Caminho da Escola. O PNATE foi criado 

através da Lei Federal de nº. 10.880/2004 e tem como objetivo garantir o transporte 

escolar exclusivamente para os alunos do campo. 

Já o Programa Caminho da Escola foi criado através da Resolução nº 3, de 

28 de março de 2007, do Ministério da Educação, e cuida da segurança e da quali-

dade do transporte escolar dos alunos do campo, custeando a renovação e amplia-

ção da frota em âmbito estadual, distrital e municipal, e tem o propósito direto de 

garantir a permanência dos estudantes e reduzir a evasão escolar. 
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3.2. Transporte Escolar: Garantias Estaduais 

 

No estado do Rio de Janeiro, uma legislação com o propósito de regulamen-

tar e garantir especificamente o transporte dos alunos do campo é praticamente ine-

xistente. O que há é a lei de nº. 7905, de 09 março 2018, cujo conteúdo diz respeito 

ao transporte escolar de maneira geral. As garantias são as mesmas já analisadas e 

asseguradas pela legislação federal. De todo modo, esta lei instituiu o Programa Es-

tadual de Transporte Escolar – PTE/RJ, direcionado aos alunos residentes no interi-

or. Conforme o seu artigo primeiro, a Secretaria Estadual de Educação se obriga a 

transferir recursos de forma direta aos municípios que realizam o transporte escolar 

dos alunos residentes no interior, matriculados na rede estadual de ensino. 

Pelo fato de a legislação estadual dizer muito pouco a respeito do transporte 

escolar, na prática acabam sendo os municípios que efetivamente ficam responsá-

veis pelo transporte dos estudantes. Por esse motivo, no tópico seguinte serão ana-

lisadas as leis e normas do município fluminense estudado em relação ao transporte 

escolar. Assim, é possível saber como é tratada a questão no âmbito municipal. 

 

3.3. Transporte escolar em um município do Noroeste Fluminense  

 

Em relação ao transporte escolar, o município do noroeste fluminense aqui 

estudado cuida do tema em uma lei de junho de 2015, que instituiu um plano muni-

cipal para educação, relativo ao decênio 2015-2025.  

A análise da legislação acima mencionada permite-nos dizer de que maneira 

é tratada a questão do transporte escolar nesse município.  

Conforme preconiza um de seu incisos, é uma diretriz do Plano “incluir os a-

lunos jovens e adultos em programa de transporte escolar, atendendo de forma pro-

gressiva, com universalização até o fim da vigência deste PME, priorizando as áreas 

de menor escolaridade e menor renda”.  

Tendo em vista que o município possui uma economia baseada na produção 

agrícola, a legislação faz referência ao transporte nos seguintes termos: 

 

“7.12 - garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do 

campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação 
e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 
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INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União pro-
porcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão 
escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local”. 
 
 

O trecho destacado do Plano apenas repete o que já está previsto nas nor-

mas federais sem trazer nenhuma novidade e sem deixar claro qual é a parcela de 

contribuição do município no intuito de manter o transporte escolar funcionando de 

forma adequada. 

Através do trecho citado da lei municipal é possível perceber que ela prevê 

expressamente o transporte gratuito e de qualidade para os estudantes do campo. 

Contudo, não institui um programa específico custeado pelo município destinado a 

realização desse transporte, de modo que atualmente a demanda dos estudantes do 

município, tanto os do campo quanto os da cidade, é atendida com os recursos dos 

programas federais. 

Em entrevista com o responsável pelo transporte escolar na Secretaria de 

Educação do município, quando perguntado se quantidade de veículos e motoristas 

disponíveis atualmente seria suficiente para atender a toda demanda dos estudantes 

da zona rural, a resposta obtida foi a seguinte: 

 

“Nós temos os motoristas profissionais qualificados para isso e até agora 
nós estamos atendendo a demanda. Lógico que com uma dificuldade aqui e 
uma dificuldade ali, mas nós estamos atendendo a demanda sim” (Entrevis-
ta realizada em maio de 2018). 
 
 

Embora a resposta aponte para a prestação de um bom atendimento das de-

mandas de transporte escolar para os estudantes do campo atendidos pela rede 

municipal de ensino, tal fato não é percebido através do depoimento e da entrevista 

realizada com uma estudante usuária desse transporte. Quando perguntada sobre a 

qualidade da prestação desse serviço, a resposta dada foi a seguinte:  

 

 

“Está assim, mais ou menos, porque, por exemplo, as borrachas das jane-

las não estão boas, a janela fica abrindo. (…) sempre acontece alguma coi-
sa, uma janela quebrada e coisa assim. Então os veículos não estão em 
boas condições e podem causar um acidente. (…) não [usamos cintos de 
segurança], não porque, primeiramente, os alunos que usam o ônibus não 
estão ligando para isso, e o motorista não cobra. O antigo motorista nem via 
essas questões; ele ficava no telefone, até quando estava dirigindo (M. em 
entrevista realizada em maio de 2018). 
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Embora no depoimento obtido na secretaria de educação, o secretário fale 

que estão atendendo a toda demanda em relação ao transporte escolar, apenas 

com algumas dificuldades pontuais, tal afirmativa se choca com o depoimento da 

estudante usuária do transporte escolar.  

Ao discorrer sobre sua história no campo, chamo a atenção para o seguinte 

trecho do depoimento de outra estudante: 

 

“Eu morava em uma fazenda. Eu acordava as 5h, andava 7 km à pé. Estu-

dava em uma escola rural. íamos eu, os meus colegas e até a professora, 
pois ela também morava na zona rural. Chegávamos na escola já cansados, 
estudávamos e as 17h saíamos e andávamos novamente 6 ou 7 km. Ai o 
meu pai me pegava no ponto. Aí depois que eu vim para estudar em uma 
escola urbana foi que eu fui entender melhor essas coisas. A gente não sa-
bia dos nossos direitos” (C., em entrevista realizada em novembro de 2017). 
 
 

Através desse depoimento é possível ter alguma indicação de como os estu-

dantes do campo usufruem de um serviço que não atende adequadamente o seu 

propósito.  

Outro ponto importante a ser observado é como os órgãos públicos agem de 

forma irresponsável e acabam negando aos estudantes do campo os seus direitos 

básicos, como o acesso à escola, diferentemente daquilo que é sustentado pela ges-

tão pública que sempre tenta transparecer uma imagem de que tudo funciona perfei-

tamente. 

Como é possível observar pela análise das legislações federal, estadual e 

municipal, são as leis e programas federais que fornecem o maior suporte para o 

transporte escolar como um todo, incluindo os alunos do campo. 

No tópico seguinte analisaremos aspectos do desempenho dos estudantes na 

escola do campo, suas características e como ele se relaciona com as questões de 

acesso e transporte, com o propósito de perceber as diferenças existentes em rela-

ção às escolas urbanas. 
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4. ESCOLA DO CAMPO E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Neste capítulo a pesquisa tentará se aproximar da realidade dos estudantes e 

professores das escolas do campo buscando traçar um quadro das principais carac-

terísticas do processo de ensino-aprendizagem em curso através de estatísticas, 

das experiências narradas nas entrevistas, de minha vivência como aluno do campo 

e de matérias jornalísticas. 

Em relação aos professores e a sua atuação nas escolas do campo utilizo 

como principal recurso a pesquisa de Freitas e Battezzati (2011), que retrata as difi-

culdades desses profissionais.  

Aqui me utilizo também de dados obtidos através das entrevistas realizadas 

com uma professora e duas estudantes que viveram a experiência da escola do 

campo. 

 

4.1 Características do processo ensino-aprendizagem da escola do campo 
 

O estudante que frequenta uma escola do campo, em linhas gerais, possui a 

mesma capacidade de aprendizagem que os alunos das escolas situadas em zona 

urbana. Desse modo, cumpre investigar quais os motivos que geram desigualdade 

qualitativa em termos de formação escolar entre esses dois universos. 

Nesse contexto, levando em consideração todos os dados colhidos até o 

presente momento, é possível observar que os elementos que provocam maior di-

vergência na qualidade do ensino do campo e da cidade são de ordem externa à 

escola e, desse modo, não dependem dos professores ou dos estudantes. 

 

“As escolas rurais no Brasil, historicamente, têm estado em desvantagem, 
apresentando menores níveis de escolarização e maiores índices de repro-
vação, abandono e defasagem idade-série. Conforme dados do Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 
2011), o analfabetismo rural é três vezes maior que o urbano, 9,5% das es-
colas do campo não têm luz elétrica, as bibliotecas são reduzidas – presen-
tes em apenas 25% das escolas –, além da desigual formação profissional 
entre os educadores do meio rural e do urbano” (VENDRAMINI, 2015, p.54). 
 
 

Conforme já analisado, na escola do campo existe uma precariedade de in-

vestimentos quando comparada à escola urbana. Nesse cenário, é possível destacar 

as situações de precariedade do transporte escolar, o foco desse estudo, que se 
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soma à precariedade relacionada aos materiais didáticos, acomodação dos estudan-

tes em salas multisseriadas, défice no número de professores, etc. 

Especificamente sobre como a insuficiência do serviço de transporte escolar 

afeta a qualidade da formação dos estudantes de escolas rurais, Silva e Arnt (2008, 

p. 02) comentam que: 

 

“Infelizmente chegar até a escola do campo é um grande desafio para seus 
estudantes e corpo docente devido às dificuldades em função da distância, 
falta de transporte e estradas inadequadas, dentre outros fatores. Tal fato 
somente faz aumentar o abismo da qualidade e da aprendizagem entre es-
colas rurais e urbanas” (Silva e Arnt, 2008, p.02). 
 
 

Ainda sobre a questão de investimentos nas escolas brasileiras, e como estes 

são capazes de influenciar a qualidade da educação, menciono aqui os resultados 

da pesquisa de Weber (2007), que constatou uma significativa diferença, não ape-

nas entres as escolas rurais e urbanas, mas também em relação às escolas federais 

brasileiras. Estas se constituem como referenciais isolados de excelência no cenário 

educacional brasileiro, mas não chegam a representar nem 1% de todas as matrícu-

las de ensino fundamental e médio do país. No entanto, destaca o autor que nessas 

escolas os professores são bem remunerados e o custo do estudante por ano chega 

a ser superior do que em muitas escolas privadas, sendo ainda significativamente 

maior ao das demais escolas públicas. 

A falta de investimentos tem reflexos diretos na qualidade de formação dos 

estudantes do campo. E isso é percebido pelos próprios estudantes. Perguntada 

sobre a percepção acerca da qualidade do ensino e aprendizagem em uma escola 

do campo, em comparação com as escolas urbanas, a estudante J. respondeu o 

seguinte em entrevista: 

 

“(…) quando eu estudei na escola rural e depois eu fui transferida para uma 
escola da zona urbana, pra mim foi um processo muito difícil, porque eu sai 
da escola rural para ir para a escola urbana na segunda série e eu repeti a 
segunda série, então isso me deixa bem claro que a escola da zona rural é 
um pouco inferior a da zona urbana. (…) Não que seja falta de conteúdo, 
pois as professoras eram muito boas, mais sim a falta de assistência e a-
tenção do governo para as escolas rurais (entrevista realizada em novem-
bro de 2017). 
 
 

A resposta da estudante J. revela as dificuldades de aprendizagem do estu-

dante do campo. Primeiro, por não encontrar no currículo escolar elementos aos 
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quais estes possam se espelhar e que façam referência a sua realidade cotidiana e 

a sua situação sociocultural. Depois, porque ainda se verifica a total falta de apoio e 

planejamento por parte do governo no intuito de proporcionar uma melhor estrutura 

de aprendizagem para os estudantes do campo. 

Desse modo, torna-se evidente como a escassez de investimentos se consti-

tui no principal ponto que gera as maiores discrepâncias em relação às característi-

cas de aprendizagem entre as escolas rurais e urbanas.  

Nesse contexto também é possível destacar a crítica realizada por Furtado 

(2008, p.15) onde o autor afirma que: 

 

“A qualidade do ensino ministrado no meio rural pode ser analisada do pon-
to de vista da precariedade da oferta: instalações, materiais didáticos e prin-
cipalmente a formação precária e o acompanhamento quase inexistente dos 
professores em exercício; bem como se considerando o capital sociocultural 
em jogo, consequência do isolamento e desamparo histórico a que tem sido 
submetida à população do meio rural, o que é claramente visível pelo alto 
índice de analfabetismo” (FURTADO, 2008, p.15). 
 
 

As diferenças em relação aos investimentos realizados na educação do cam-

po e da cidade são facilmente perceptíveis através do desempenho dos alunos, o 

que pode ser constatado por meio dos dados apurados no IDEB (Índice de Desen-

volvimento da Educação Básica), realizado no ano de 2005, e que estabeleceu pro-

jeções e metas para a educação brasileira até o ano de 2021, revelando um diag-

nóstico de como existem divergências na educação brasileira, principalmente em 

razão dos investimentos realizados. 

 

 
Fonte: Iosif (2007, p. 2007). 
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A tabela acima faz uma estimativa do avanço da educação no Brasil para o 

ano de 2021. Por exemplo, no anos iniciais do ensino fundamental, a média geral da 

escola rural era 2,7, com projeção de alcançar 4,9 em 2021. Em comparação, a mé-

dia geral da escola urbana era 4,0, em 2005, com projeção de alcançar 6,2 em 2021. 

A escola pública federal, particularmente, já tinha a nota 6,4 e deveria alcançar 7,8. 

Contudo, não basta apenas traçar metas. Para que seja possível alcançá-las 

é necessário investimentos, principalmente em relação ao transporte escolar, o que 

não se constata conforme os dados analisados anteriormente. 

Além dos dados vistos na pesquisa acima, ainda encontramos diversos rela-

tos espalhados pelo Brasil sobre a precariedade das escolas do campo. Visto o bai-

xo investimento, assim como o descaso em formular projetos e currículos pensados 

nas subjetividades singulares das populações do campo. Com isso o que se consta-

ta é o fechamento dessas escolas e o remanejamento desses estudantes para esco-

las urbanas. 

Ainda hoje é possível encontrar situações semelhantes as que vivenciei, con-

forme é possível observar claramente através da reportagem veiculada pelo site de 

notícias G11 em 2017, que relata o caso de estudantes de Guaratuba, no Paraná, 

que precisam percorrer diversos quilômetros, por horas, enfrentando diversos riscos 

e dificuldades, para chegarem até a escola. Na reportagem, os estudantes, além de 

caminharem por estradas irregulares, têm de utilizar galochas para conseguir atra-

vessar os trajetos que não possuem pavimentação, pois se sujam com lama, neces-

sitam atravessar uma ponte precária, realizar troca de roupas e percorrer um trajeto 

de aproximadamente duas horas para chegar ao ponto em que pegam uma van. 

Quando chegam lá, já se encontram cansados. Uma estudante entrevistada, embora 

ainda adolescente, já adquiriu uma doença na articulação do joelho devido aos lon-

gos períodos de caminhada que precisa cumprir todos os dias. 

Situações semelhantes às narrativas descritas ainda são encontradas tam-

bém no município do noroeste fluminense aqui pesquisado, como se percebe atra-

vés do depoimento da estudante M.: 

 

                                                
1

 Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/curitiba/v/estudantes-de-
guaratuba-caminham-por-horas-para-ir-a-
escola/6149172/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1pr>. Acesso em: 05 
de julho de 2018. 
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“Bom, eu, quando era mais nova, morava em um sítio. (…) Eu tinha direito 

sim da Kombi da prefeitura me buscar em casa. Só que é aquela coisa, a 
gente não sabia o direito e deixou pra lá. Ai eu comecei a ir de bicicleta. 
Tem aquela coisa também não pode ir sozinha porque é menina, aí sempre 
tinha um impedimento (entrevista realizada em maio de 2018). 
 
 

Pela narrativa da estudante M. verifica-se como a ausência ou insuficiência do 

transporte escolar prejudica a frequência à escola dos estudantes do campo. Não 

bastasse isso, fica clara a indiferença por parte do poder público para esclarecer a 

essas pessoas sobre os seus direitos, de modo que eles acabam tendendo a evadir 

do processo de escolarização, caso não possuam meios próprios e incentivo da fa-

mília para continuarem indo à escola. 

No ano de 2007 foi editado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira) o documento intitulado de “Panorama da Edu-

cação no Campo”, que apontou diversas fragilidades das escolas públicas e ainda 

revelou a discrepância existente entre a escola urbana e a escola do campo. 

Em relação específica ao transporte escolar é possível destacar o seguinte 

trecho: 

 

“Como reflexo dos programas de transporte escolar ou de modelos de nu-
cleação inadequados, observa-se que, em 2005, foram transportados para 
escolas localizadas em áreas urbanas 42,6% dos alunos das séries iniciais 
do ensino fundamental, residentes na zona rural e atendidos pelo transporte 
escolar público, o mesmo acontecendo com 62,4% dos matriculados nas 
séries finais” (INEP, 2007, p. 22). 
 
 

Os investimentos realizados no transporte escolar voltados para a aquisição 

de veículos auxiliou significativamente no aumento da qualidade do transporte ofer-

tado, principalmente quando comparado com a situação de períodos anteriores. No 

entanto, o autor ainda destaca que os estudantes do campo padecem com dificulda-

des como a condição das estradas, que, nos dias de chuva, ficam intransitáveis, o 

que prejudica na frequência às aulas (BÖNMANN, 2015). 

 

4.2 A relação entre o transporte escolar o ensino-aprendizagem 

 

Em um estudo de 2010 que teve por objetivo investigar se a qualidade do 

transporte escolar interferia no rendimento escolar de alunos do campo do município 

de Anápolis, em Goiás, foi curiosamente constatado que, ao realizar associação en-
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tre as variáveis do transporte escolar e ao considerar a média escolar dos estudan-

tes usuários do serviço, não foi possível perceber uma associação significativa entre 

elas, de modo que não se percebeu a ocorrência de interferência no rendimento es-

colar dos estudantes que pudesse ser atribuída às condições do transporte escolar 

ou mesmo ao fato de os estudantes terem de se deslocar de suas casas através 

deste (MARTINS, 2010). 

Isso significa que no que diz respeito ao domínio cognitivo, o transporte esco-

lar não pode ser apontado como um vilão. 

Contudo, mesmo diante dos resultados encontrados por Martins (2010), ou-

tros estudos alertam para as más condições das estradas que acabam por impossi-

bilitar o acesso de estudantes à escola. 

 

“[...] especialmente nas escolas rurais assegurar as vagas não é o suficiente 

para os indivíduos terem acesso ao estudo, torna-se necessário possibilitar 
o transporte das crianças e adolescentes à escola. E estradas em condi-
ções de trafegar os veículos. Pois muitas vezes existe o transporte, mas as 
a falta de infraestruturas nas mesmas impossibilita o trânsito dos veículos e 
em consequência impede a chegada dos estudantes até as instituições” 
(SILVA; ARNT 2008, p.02). 
 
 

O problema então do transporte está relacionado à possibilidade de estar na 

escola, de participar de suas atividades de maneira plena e de permanecer nela até 

os anos finais. Ainda existe uma carência muito grande de estudos voltados para as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes do campo relacionado às condições do 

transporte escolar. Contudo, os estudos realizados até o momento convergem para 

um fato: o de que em virtude das dificuldades enfrentadas por esses estudantes, 

com o avançar do nível de escolaridade, o percentual deles que utilizam o transporte 

escolar reduz drasticamente, conforme é possível observar através do seguinte 

gráfico: 
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Gráfico 01 – Distribuição percentual dos alunos residentes na área rural que utilizam transporte esco-
lar oferecido pelos poderes públicos (estadual ou municipal) por nível de ensino segundo a localiza-

ção da escola – Brasil – 2005 

 
Fonte: INEP, 2007, p. 39. 
 
 

Diante dos dados expostos no gráfico é possível perceber claramente a ne-

cessidade de se investigar o que ocorre com avanço do nível de escolaridade que 

acaba provocando o desligamento dos estudante do campo em seguir usando o 

transporte. Será que as condições do transporte escolar encontram-se relacionadas 

com esse fato? Será que por causa da dificuldade de acesso eles abandonam a es-

cola nos anos finais, ou migram para escola urbanas?  

 

4.3 Os professores e a escola do campo 

 

Nesse tópico a pesquisa procurou analisar a realidade e as dificuldades que 

os professores que trabalham nas escolas do campo enfrentam para trabalhar com 

seus estudantes.  

Nesse contexto, observa-se que: 

 

“O maior desafio imposto aos docentes, pesquisadores e responsáveis pe-
las políticas públicas da educação do campo tem sido problematizar as dife-
rentes experiências das escolas, que somadas às outras experiências soci-
ais, poderiam impulsionar novas reflexões para o entendimento das especi-
ficidades das escolas rurais, dessa área específica da educação e dos seus 
atores ou sujeitos” (FREITAS; BATTEZZATI, 2011, p. 03). 
 
 

A citação exposta revela que existe muito trabalho a ser feito em relação às 

necessidades da escola e dos professores do campo, para que seja formada e valo-

rizada a identidade cultural dessa população. Desse modo, é fundamental que se 
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invista na formação desse profissional e na relação dele com os estudantes (FREI-

TAS; BATTEZZATI, 2011). 

Em relação ao transporte escolar, observa-se que assim como os estudantes 

os professores também sofrem com a ausência e a precariedade desse serviço, me-

recendo destaque a seguinte situação:  

 

“Outro problema decorrente das dificuldades de transporte em dias de chu-
va diz respeito às faltas ao trabalho pelos professores, devido às péssimas 
condições das estradas os veículos baixos acabam encalhando e impedin-
do, portanto a chegada dos docentes à escola. Alguns alunos até esquecem 
o que foi estudado em aulas anteriores, tornando necessário se fazer uma 
retomada dos conteúdos ministrados, porém nem sempre isto é feito pelos 
professores, logo, o aprendizado fica defasado” (FREITAS; BATTEZZATI, 
2011, p. 06). 
 
 

A precariedade no transporte escolar dificulta o trabalho dos professores que 

atuam nas escolas do campo, pois estes precisam continuamente revisar os temas 

abordados nas aulas anteriores. Isto quando não ocorrem lacunas difíceis de serem 

preenchidas e que os professores utilizam qualquer tema para preencherem essas 

lacunas, o que faz com que a aprendizagem ocorra de forma fragmentada e descon-

tinuada. 

 

“No registro de observações sobre a rotina do Colégio Estadual Dr. Bento 

Munhoz da Rocha Netto foi possível perceber que alguns professores en-
tendem que por estarem nas salas de aula de escolas rurais podem ensinar 
qualquer coisa aos alunos, pois mesmo com todos problemas decorrentes 
da falta de transporte há professores que dizem não saber qual conteúdo 
aplicar quando solicitados para repor as aulas perdidas nos dias de chuvas, 
ou quando faltam sem justificativas. Fato que nos leva a pressupor ausência 
de comprometimento e até despreparo para o exercício da profis-
são/docência. Às vezes alguns docentes até parecem se alegrar com a falta 
de transporte” (FREITAS; BATTEZZATI, 2011, p. 07). 
 
 

Através da citação fica evidente que a dificuldade para se chegar até a esco-

la, além de atrapalhar o processo de aprendizagem dos estudantes, também deses-

timula o trabalho do professor, que por sua vez não consegue estabelecer uma 

sequência no seu trabalho e em alguns casos isso contribui para que o processo de 

ensino seja ainda mais fragmentado, já que o professor desestimulado e com dificul-

dades para trabalhar acaba desistindo de seguir o conteúdo programático. 
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Através de entrevista realizada com a professora D., também foi possível 

constatar como a precariedade e a ausência do transporte escolar dificulta o traba-

lho do professor do campo: 

 

“[a qualidade do transporte] interfere, pois se a van conseguir chegar lá para 

trazer as crianças eu consigo dar andamento no meu conteúdo. Se eles [es-
tudantes] não vêm, por impossibilidade ou por chuva, ou porque a van não 
chegou lá, de uma certa forma atrapalha o meu serviço e o aprendizado dos 
alunos também” (em entrevista realizada em novembro de 2018). 
 
 

O relato da professora D. permite compreender como é desgastante a rotina 

do professor que trabalha na escola do campo, pois assim como os estudantes, de-

pois de percorrer longas distâncias em um transporte na maioria das vezes inade-

quado, esse profissional chega à escola exausto e sem condições de apresentar um 

bom rendimento no trabalho. 

É necessário destacar ainda a diferença na atenção que as equipes pedagó-

gicas dão aos professores da cidade e do campo. Na cidade as exigências são bem 

maiores do que com os professores do campo, conforme foi relatado na entrevista 

da professora D.. Quando indagada se a escola possui coordenador pedagógico, ela 

respondeu que não e que o que havia era apenas uma pedagoga que visitava a es-

cola uma vez por semana (entrevista realizada em novembro de 2018). 

O relato da professora D. revela que existe um tratamento não equânime com 

os estudantes e professores das escolas do campo, em comparação com os sujeitos 

das escolas da cidade. As escolas da cidade possuem um apoio e fiscalização maior 

das equipes pedagógicas, ao passo que nas escolas do campo a cobrança e a fisca-

lização é menor, mostrando que existe tratamento desigual até por parte das equi-

pes de trabalho, o que sugere que a cobrança é menor por ser considerada menor a 

o trabalho relacionado com os estudantes do campo. Ou ainda, como se a qualidade 

do trabalho do professor do campo fosse menor do que do professor da cidade e, 

por esse motivo, ele deveria ser cobrado com menor rigor. 

Além das questões que envolvem as práticas em sala de aula e o transporte 

escolar, também merece ser citada a valorização do professor que atua nas escolas 

do campo, pois na maioria dos casos não existe um incentivo financeiro específico 

para estes. Os professores do campo e da cidade recebem o mesmo salário. Contu-

do, conforme mencionado, os professores do campo possuem maiores dificuldades 

em relação ao tempo e o ônus para se chegar até a escola, principalmente quando 
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são considerados o tempo e o desgaste desses profissionais ao passarem horas em 

estradas de péssima qualidade, o que acaba influenciando negativamente na quali-

dade de sua atuação (FREITAS; BATTEZZATI, 2011). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Inicialmente a pesquisa observou que historicamente o processo de coloniza-

ção do campo no Brasil foi marcado pela escravidão e pelo regime latifundiário, de 

modo que não havia interesse na escolarização do homem do campo, pois o seu 

trabalho na zona rural era unicamente braçal e tudo o que precisava saber sobre 

esse ofício era transmitido de geração para geração através das práticas laborais 

cotidianas, sem que houvesse a necessidade de obter uma educação formal. 

Essa situação cultural contribuiu para que o processo de escolarização do 

campo se retardasse e somente nas últimas décadas é que se começou a perceber 

alguma modificação em relação à escolarização das pessoas que vivem em zonas 

rurais. 

O processo de escolarização do campo iniciou-se ligado aos interesses dos 

latifundiários em perpetuar o seu poder político e econômico. Contudo, as ações vol-

tadas para a educação no campo eram ainda muito pontuais e somente após o sur-

gimento de movimentos sociais do campo, como o MST, é que se começou a pensar 

em políticas educacionais voltadas para a população do campo de forma ampla. 

O grande problema é que mesmo com o avanço das questões relacionada à 

educação no campo, através da pressão social, da Constituição de 1988 e da LDB, 

observa-se que as práticas da educação do campo ainda se encontram muito distan-

te daquilo de realmente deveriam ser, seja pela dificuldade dos estudantes em che-

gar à escola, seja pela falta de infraestrutura, seja pela falta de profissionais capaci-

tados ou ainda pela falta de um conteúdo que permita ao estudante do campo se 

identificar com aquilo que está sendo ensinado. 

A educação do campo sempre sofreu com o descaso das autoridades, com a 

precarização do ambiente de trabalho, o que dificulta bastante o trabalho do profes-

sor e a aprendizagem dos estudantes. Além disso, o fato de as escolas serem longe 

das casas dos estudantes, impondo a estes uma árdua jornada cheia de riscos até 

chegar à escola. 

Atualmente as políticas públicas voltadas para a educação do campo promo-

vem o contrário do que deveria ser uma política pública voltada para o campo: o ê-

xodo rural. Pois cada vez mais são fechadas escolas rurais e as políticas governa-

mentais de educação têm preferido trazer esses estudantes para estudar na cidade. 

Contudo, o que se observa claramente é que os programas de transporte escolar 
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são repletos de falhas, pois em inúmeros casos o transporte não existe ou existe de 

forma parcial e precária, dificultando o acesso do aluno ao espaço escolar formal. 

Outro ponto a ser observado é a ausência de um currículo de que valorize as 

questões do campo e que permita a esse aluno um processo de identificação cultu-

ral, sendo possível afirmar que o atual modelo marginaliza e segrega o estudante do 

campo, além de reforçar os estereótipos que os assolam, tais como os de serem 

intelectualmente inferiores, ingênuos e socialmente atrasados. 

Ao analisar mais de perto a questão de como é realizado o transporte escolar 

em um município do noroeste fluminense, foi possível perceber que o seu custeio é 

feito majoritariamente com recursos do governo federal e que muito pouco é feito 

pelo estado do Rio de Janeiro e pelo próprio município. 

Refletindo sobre a questão da aprendizagem dos estudantes do campo foi 

possível perceber que estes possuem a mesma capacidade intelectual que os alu-

nos da cidade e que as diferenças existentes podem estar mais relacionadas às o-

portunidades oferecidas aos estudantes do campo e às dificuldades que estes en-

frentam para conseguir ter acesso à escola. Isso deixa evidente a necessidade de 

maiores investimentos para uma educação que valorize a cultura do campo e que 

proporcione melhores condições de acesso e permanência. 

Além disso, observou-se que os professores também sofrem com a questão 

do transporte e assim como os estudantes, chegam exaustos às escolas do campo. 

Por isso, assim como é necessário investir em um transporte de qualidade, também 

é fundamental e urgente que se invista na capacitação desses profissionais para que 

eles saibam como lidar com os estudantes do campo e promover a sua inclusão e 

valorização. 

Desse modo, embora se perceba alguma evolução em relação à educação do 

campo e do transporte escolar nas áreas rurais, conclui-se que ainda há muito que 

ser feito, principalmente no que concerne a um currículo que valorize a cultura do 

campo, que permita o desenvolvimento da auto-estima do habitante do campo e a 

implementação de meios de transporte que realmente sejam capazes de garantir um 

acesso digno ao ambiente de ensino. É desse modo que se desenvolve o campo e 

se evita o fracasso escolar e a evasão. Junto com isso se combate também o êxodo 

rural.  
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