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A implementação de políticas destinadas à democratização do ensino, como uma das 

formas de reduzir as desigualdades e alcançar a inclusão social, não pode deixar de 

verificar, e de forma justa, a imprescindibilidade do atendimento às pessoas pobres 

residentes no meio rural. Esta dissertação traz uma contribuição ao conhecimento dos 

modos de deslocamento encontrados pelos alunos de áreas rurais para alcançar a escola, e à 

implementação de políticas articuladas entre transporte (que pode garantir deslocamentos, 

e é imprescindível, à medida que escolas de grandes áreas de influência requerem meios 

mais eficazes à ida e à permanência dos alunos na escola) e educação, de maneira que o 

acesso à escola dos alunos que precisam usar transporte público ocorra de forma mais 

eqüitativa. A relevância dessas políticas é investigada num contexto mais amplo de uma 

escola. Trata-se de uma Unidade de Ensino do CEFET de Alagoas, a UNED/PIn, onde 

utilizaram-se questionários e indicadores educacionais e de transporte, chegando ao 

diagnóstico da realidade pela qual passam os alunos da escola, em relação ao sistema de 

transportes públicos existentes. Conceitos de inclusão social, eqüidade e transporte escolar 

são usados, além de acessibilidade e mobilidade. As conclusões apontam para a 

importância que têm os transportes públicos no deslocamento dos alunos, sendo 

excludentes à medida que a sua falta pode inibir a ida para a escola e a permanência lá. 

Demonstram também que as políticas públicas de transporte escolar e de educação não se 

integram e, quando existem, são isoladas e de forma desarticulada com as reais 

necessidades dos alunos, tornando-se iníquas, e, portanto, não contribuem para a inclusão 

social.  

   
Recife, julho de 2007 
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Abridgement of a Dissertation that was presented to the Federal University of Pernanbuco, 
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TRANSPORTS AND EQUITY OF ACCESS TO SCHOOL: A STUDYING ABOUT 

THE TEACHING INSTITUTION OF CEFET - PIn IN ALAGOAS  

 

Ivancildo Ferreira dos Santos 

 

Orientation: Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 

 

 

The implement of politics in order to have a democratic teaching is one of the ways to 

reduce inequalities and get social inclusion; it must be checked in a fair way, the essential 

attending of the poor people who lives in rural zone. This abridgment brings an important 

contribution to the knowledge about the ways of moving found by the students from the 

countryside areas to arrive and be at school, and also it shows the implement of articulates 

politics between transports (that can guarantee and it is essential as the schools that have a 

significant influence  need efficient ways of going and staying of the students at school) 

and education, in order to move to school all the students who needs to use the public 

transport can happen in an equity way. The relevance of these politics is investigated in a 

large context of a school. It is a question about a High School Institution of CEFET from 

Alagoas, the UNED/PI, where used questionnaires and educational indicators and 

transport, find out some diagnostics of the reality for what pass the students from that kind 

school, regarding to public transport system existent. Concept of social inclusion, equity 

and scholastic transport are used, besides accessibility and mobility.  The conclusions 

indicates the importance of public transport for moving the students, being exclude  

because its lack can inhibit the going and staying of students at school. It also demonstrate 

that the public politics of scholastic transport and politics education don’t integrate 

themselves and when they exist, are isolated in a dislocate way of student’s reality, 

becoming iniquitous and don’t contribute to the social inclusion.  

 

Recife, july 2005 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações preliminares 

A economia exerce grande influência sobre a sociedade. Hoje, as mudanças no mercado 

são mais rápidas do que no passado, conseqüência dos avanços da tecnologia, do 

conhecimento e de maior interdependência das economias, a qual costumamos chamar de 

“globalização1”. Se, por um lado, esses avanços agilizam em escala global os produtos, 

serviços, capital, e também o próprio intercâmbio de informações, por outro, tornam a 

economia das nações mais instáveis, porque esta globalização é feita pelos princípios 

liberais da competição. Aí surgem as graves distorções, porque orientada, de fato, pela 

ideologia do mercado, essa globalização tem diminuído a autonomia dos Estados nacionais 

e concentrado, subseqüentemente, a renda. “O grave problema que acompanha esses 

acontecimentos é que aos aspectos negativos da globalização não mais existe o 

correspondente perfil social do Estado que concedia proteção e segurança ao trabalho e 

ao indivíduo”.(MAGALHÃES, 2004). 

 

Essa globalização que tem, como pano de fundo, o capitalismo da alta tecnologia2, 

enfraquece a política social e conduz o sistema a um processo de exclusão, o qual constitui 

uma das grandes preocupações da sociedade atual, sobretudo em nações como o Brasil que 

tem seguido a política econômica do “neoliberalismo3”. Como excluídos, podem-se 

considerar aqueles que estão fora do acesso à educação, saúde e outros componentes da 

cidadania. É, neste contexto, de negação à cidadania, que tem acrescido a dívida social do 

Brasil para com a maioria dos seus próprios cidadãos.    

 

Entretanto, não conseguindo se impor por mais tempo como um sistema excludente à 

sociedade – cujo conjunto é o seu próprio cliente, e que ele precisa incluir para se manter 

                                                
1 Fenômeno iniciado na década de oitenta do século passado, responsável pela troca dos bens e dos produtos, 
da informação, do conhecimento e da cultura entre as nações (MALTA, 2002). 
2 Entenda-se como de alta tecnologia o capitalismo equipado por um sistema de telecomunicações e 
informações, em rede, capazes de possibilitarem trocas instantâneas de informação. Assim, esta tecnologia 
que influencia as sociedades industriais torna-se responsável pela desumanização do trabalhador, uma vez 
que o fator técnico resulta, quase que inevitavelmente, em mecanização (MAGALHÃES, 2004).      
3 Neoliberalismo é o nome utilizado geralmente para especificar a reorganização pela qual passa o capital e a 
ideologia daí decorrente, que marca o atual momento o qual vivenciamos (MARTINS, 2000). O 
neoliberalismo prega o mínimo de governo sob a alegação de que a própria força de mercado se encarregará 
de organizar a economia e gerar riqueza. 
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vivo (SANTOS, 2004) -, o capitalismo começa a vivenciar a superação dos limites 

impostos pelo seu individualismo. Este passa a apresentar-se com duas faces, de um lado 

as forças de mercado permaneceram agindo livremente; do outro, o Estado, que começou a 

interferir na área social, contribuindo para a ampliação do direito da cidadania e para o 

alargamento das conquistas sociais (MAGALHÃES, 2004).  

 

A inclusão social passou, então, a se apresentar como um processo de atitudes públicas, e, 

por que não dizer, também privadas, no sentido de inserir, no contexto social mais amplo, 

todos aqueles grupos historicamente marginalizados em conseqüência das mudanças 

políticas, econômicas ou tecnológicas pelas quais a sociedade vem passando. Tornou-se 

motivo de preocupação, também de organismos internacionais, como o Banco Mundial, 

não apenas por se tratar de melhorar adequadamente as condições de acesso das pessoas às 

atividades sociais básicas, como educação e transportes, mas, principalmente, por ela ser 

um meio para propiciar a redução da pobreza entre as nações e dentro delas (WORLD 

BANK, 2002; LITMAN, 2003).  

 

Uma das dimensões desse processo de inclusão social é a inclusão escolar. No Brasil, 

especialmente, a Constituição de 1988, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB de 1996 (MEC, 1996; BRASIL, 2003) deram os primeiros 

passos de promoção da inclusão escolar como elemento formador da nacionalidade. 

Todavia, incluir socialmente a população desfavorecida economicamente que é residente, 

geralmente, na periferia dos grandes centros urbanos e nas zonas rurais, requer ações 

públicas fortes, integradas e que promovam eficazmente a inclusão social, porque essa 

população por si só já é carente de renda e acesso a outros serviços sociais básicos. Tratar o 

transporte coletivo como um dos instrumentos que possibilitam a inclusão social passa a 

ser o grande desafio, pois como afirma Gomide (2003), ele pode aumentar 

consideravelmente o acesso aos serviços como educação. Esta dissertação visa estudar se, 

para as escolas públicas, especialmente, as de ensino médio da rede federal – que têm 

como objetivo básico a formação tecnoprofissional para o mercado produtivo -, existem 

políticas integradas de transporte e educação, e se estas asseguram de forma eqüitativa o 

deslocamento dos estudantes às unidades escolares. Compreendemos o conceito de 

eqüidade, a partir de Vasconcellos (1996), Strambi (1993 e 2000), Castro (1999), WORLD 

BANK (2003), Beder (2000) e Litman (2003 e 2004) como a promoção da igualdade de 
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condições no acesso ao transporte, de forma a satisfazer as necessidades individuais de 

deslocamento, observando-se, assim, o equilíbrio e a justiça social na prestação do serviço, 

em busca do máximo benefício e satisfação do escolar.       

 

1.2. A questão posta na dissertação 

O processo de democracia deve buscar, indiscriminadamente, a justiça social (fairness) 

como forma de alcançar a cidadania, tendo também, em seu bojo, a redução das 

desigualdades sociais e regionais como reza o Art. 3º, III da Constituição Federal. Segundo 

BRASIL (2003): “Não se pode deixar de levar em conta que (...) a iníqua distribuição de 

renda têm funcionado como um entrave para que uma parte considerável da população 

possa fazer valer os seus direitos e interesses fundamentais”. 

 

Essa alocução, que realça a necessidade de se afrontar e resolver os problemas da realidade 

brasileira, principalmente, os da educação, já se tornou uma prática, sustentando-se na 

idéia de que a educação se transformou na maior vantagem comparativa dos países e das 

empresas para enfrentar a competitividade internacional. Castro (1999) afirma: “O 

receituário de políticas, que vinha sendo recomendado pelos organismos internacionais 

aos países em desenvolvimento, (...), acabou cedendo lugar a uma nova agenda nos anos 

90, que destaca como prioridade a redução da desigualdade e, para isso, resgata o papel 

das políticas sociais. (...) a educação aparece como elemento central de uma nova 

estratégia de desenvolvimento, que conjuga a busca da eficiência econômica com a 

promoção da eqüidade e da cidadania”. 

 

Da forma como está dividido, o atual sistema de educação no Brasil (exceto o ensino 

superior) tem três ciclos (MEC, 1997b; RODRÍGUEZ e HERRÁN, 2000): o pré-escolar, o 

fundamental e o médio. Os dois últimos níveis estruturando a Educação Básica. O ensino 

médio, objeto da dissertação, dividindo-se ainda em regular e profissionalizante, e 

compreendendo os seguintes níveis: básico, técnico e tecnológico. O ciclo de ensino 

fundamental unifica o ex-curso primário (da primeira à quarta série) e o primeiro ciclo 

secundário (da quinta à oitava série). Neste sentido, não somente a educação fundamental, 

mas, principalmente, a educação média profissionalizante - responsável por qualificar e 

requalificar jovens e adultos que apostam na educação profissional como oportunidade de 
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inserção no mercado produtivo -, pode contribuir para a redução das desigualdades sociais 

e regionais ao formar o indivíduo para o mercado de trabalho.   

 

Mas, para concretizar o papel do Estado, torna-se necessário que os estudantes potenciais4 

e mesmo aqueles residentes em locais afastados com pouca infra-estrutura e condições 

socioeconômicas desfavoráveis, tenham acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 

elaborados e reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania para deles poder 

usufruir (MEC, 1997b). E mais, que independente da localização geográfica na qual 

residam no Brasil, “(...) do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural, 

deve ter o direito de aprender e esse direito deve ser garantido pelo Estado” (Ibid).  

 

Assim, o transporte para escolares que residem em localidades distantes das unidades 

educacionais deve ser entendido como necessário, e como função do poder público na 

inclusão social, cabendo a este implementar políticas de transporte que visem garantir a ida 

dos jovens à escola e a sua permanência lá. Como afirma Vasconcellos (1997) escola 

distante não existe, e só a garantia do transporte pode fazer valer a garantia constitucional 

do direito à educação. Para alcançar esta meta, o governo federal tem promovido 

programas de transporte escolar no ensino fundamental (Programa Nacional de Transporte 

Escolar – PNTE e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE), visando 

eqüalizar problemas de acessibilidade física do alunado rural às escolas, ou seja, torná-lo 

capaz de alcançar a escola. 

  

No entanto, para o Ensino Médio público, o governo federal tem optado apenas por 

políticas públicas voltadas a conciliar a escola profissionalizante com as necessidades 

tecnológicas e da produção, e a escola regular para o ingresso nas universidades, já que a 

assistência mediante o transporte escolar não está prevista na Constituição Federal e na 

LDB. Daí as afirmações de Castro (1999), Rodríguez e Herrán (2000) sobre um dos 

grandes desafios por que ainda passa o ensino médio atualmente no Brasil, especialmente o 

profissionalizante, o da expansão do acesso para os estudantes cuja cobertura é mais difícil 

(incluindo as áreas rurais). Afinal, “(...) educação profissional é, antes de tudo, educação. 
                                                
4 Definem-se estudantes potenciais, como o número de alunos passível de ser atendido por um determinado 
estabelecimento de ensino. Ao raio no qual eles estão situados, dá-se o nome de área de influência.  
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Por isso mesmo, rege-se pelos princípios explicitados na Constituição Federal e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim, a igualdade de condições para o acesso 

e a permanência na escola, (...) devem estar contemplados (...)”  (MEC, 1997b). 

 

No âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica – IFET’s que ministram 

Ensino Regular e Educação Profissional no Brasil podem-se enumerar, segundo o 

Ministério da Educação e Desporto – (MEC) 141 instituições, das quais 38 são as 

Unidades de Ensino Descentralizadas – (UNED’s) vinculadas aos Centros Federais de 

Educação Tecnológica – (CEFET’s). Descentralizadas porque estão afastadas dos grandes 

centros urbanos, preferencialmente próximas aos pólos produtivos das regiões rurais, 

oferecendo educação e infra-estrutura capazes de contribuir para a melhoria do profissional 

nas suas áreas de influência pedagógica. 

     

Diante desse contexto, a questão em torno da qual se desenvolve a dissertação consiste em 

verificar em que medida ocorre integração entre as políticas públicas de Transporte Escolar 

e educação, com vistas a garantir a eqüidade no acesso à escola para o Ensino Médio 

público, especialmente nestas UNED’s – pela própria iminência de receberem estudantes 

de áreas rurais -, como forma de promover a inclusão social dos alunos, uma vez que esta 

assistência, mediante a oferta de Transporte Escolar, não está prevista na Constituição 

Federal. Aliás, Litman (2003) sugere que, para alcançar a inclusão social, a eqüidade em 

transportes deve ser incorporada como meta primária, devendo esta assegurar às pessoas 

oportunidades de acesso aos serviços essenciais. É preciso buscar elementos que 

contribuam para a elaboração de políticas de transporte escolar que assegurem também a 

oferta desta modalidade de transporte para alunos do Ensino Médio público, apesar de não 

existirem trabalhos que apontem para isso. O questionamento é imediato: Em que medida a 

política de transporte escolar tem estado articulada a uma política de educação que 

promova a inclusão social dos alunos?  

 

1.3. Relevância do tema 

A oferta do Transporte Escolar tem sido uma das ferramentas de intervenção do Poder 

Público Federal para contribuir com o deslocamento do aluno no trajeto residência-escola-
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residência no ensino fundamental, em face da importância que é dada a ele como elemento 

provedor de acesso físico à escola. Por outro lado, não se pode olvidar que o Ensino Médio 

é parte integrante e complementar da educação básica. Adicionalmente, a própria LDB 

(1996) e MEC (1997b) situam a educação profissional do Ensino Médio na conjunção do 

direito à educação e do direito ao trabalho e, conseqüentemente, à cidadania, cujo exercício 

permite às pessoas ganharem sua própria subsistência e com isso alcançarem dignidade e 

reconhecimento social como seres produtivos.  

 

Além do mais, a LDB (1996) prevê o princípio da diversidade do alunado na organização 

curricular das Instituições Federais de Educação Tecnológica - IFET’s que ministram 

ensino médio regular e profissionalizante no Brasil, como forma de flexibilizar o acesso a 

todas as comunidades. Esta flexibilidade só acresce o compromisso dessas instituições no 

desenvolvimento humano e na inclusão social, seja com o aluno regular residente no meio 

urbano, desejoso de ascender profissionalmente e de confiar em si próprio – podendo 

prolongar a sua situação e ser elemento produtivo na sociedade a qual pertence -, seja com 

trabalhadores que desejam ser conduzidos a níveis mais elevados de competência, cabendo 

a estas instituições cumprir esta tarefa, principalmente quando instaladas em cidades 

pequenas, geralmente circundadas por uma vasta demanda de alunos provenientes da zona 

rural. 

 

É através da verificação na prática, que se podem desvelar como os alunos se deslocam 

para a escola, e que políticas públicas de transporte escolar existem para garantir seus 

deslocamentos, passando a ser de suma importância para a proposição de novas políticas 

que articulem transporte e educação, e que garantam uma distribuição mais eqüitativa de 

transporte.  

 

1.4. Objetivos 

Esta dissertação busca analisar as políticas de transporte existentes e verificar de que forma 

elas estão articuladas às políticas de educação, com vistas a promover a inclusão social dos 

alunos, da rede pública federal de ensino médio.  
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Especificamente, são analisados os residentes na área de influência da escola de Ensino 

Médio Profissional, para o caso, do CEFET em Alagoas, tendo como objetivos específicos: 

 

- Caracterizar o sistema de transporte público do município de Palmeira dos Índios; 

- Caracterizar o perfil do aluno da UNED/PIn; 

- Identificar as formas e as dificuldades de deslocamento dos alunos ingressos e potenciais 

da UNED mediante o uso de transportes; 

- Identificar em que medida o transporte público é importante para os alunos; 

- Identificar se a falta do transporte público influencia no deslocamento do aluno à escola; 

-Identificar políticas públicas voltadas para reduzir iniqüidades em transportes; 

- Construir ensinamentos para uma nova política pública que integre educação e transporte 

para a inclusão social; 

 

1.5. Justificativa 

O Transporte Escolar no Brasil ainda não está satisfatoriamente documentado, embora se 

note o aumento das publicações a respeito. Os poucos estudos (GEIPOT, 1995; 

VASCONCELLOS, 1997; PAZ, 2001; SANCHES, 2003; PEGORETTI e SANCHES, 

2004; INEP, 2005) quando não analisam as ações implementadas pelos Poderes Públicos, 

enfocam-se basicamente na análise e otimização de rotas. Isto se apresenta como limitação 

ao real conhecimento das políticas públicas de transporte escolar existentes, e das 

condições de deslocamento das populações estudantis mais necessitadas. É nesta direção 

que esta dissertação busca contribuir mais diretamente. 

 

Ademais, observa-se nas discussões mencionadas - e, muito menos, no âmbito das políticas 

educacionais federais para o Ensino Médio – que não há quaisquer abordagens sobre a 

forma como se dá o acesso físico dos estudantes às escolas públicas (de onde eles vêm, 

como se deslocam e sob que condições), principalmente, aqueles de famílias pobres ou que 

residam em zonas rurais e localidades afastadas da escola. Não existem programas federais 

de Transporte Escolar que atendam a essa demanda que vivencia, atualmente, situações de 

evasão e repetência escolares, semelhantes às do ensino fundamental na década passada.  
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Mais proeminente do que os pontos acima observados é o fato de não existirem 

publicações similares referentes ao Ensino Médio, que analisem a influência do transporte 

na decisão dos alunos em escolherem ou não a escola pública para estudar, especialmente 

as da rede pública federal, bem como sobre as formas alternativas de transporte 

encontradas por eles quando não dispõem de veículo particular. Esta verificação por si só, 

justifica o estudo do tema. 

 

1.6. Metodologia 

Para alcançar o objetivo proposto desta dissertação, primeiramente, recorreu-se à busca das 

abordagens existentes na literatura sobre inclusão social, Estado e educação, transporte e 

eqüidade, acessibilidade e mobilidade, e transporte escolar, permitindo desenvolver 

conceitos e selecionar indicadores e técnicas úteis para analisar de que forma ocorrem os 

deslocamentos dos alunos, e se ocorrem de forma socialmente justa, no que diz respeito a 

transportes. 

  

A partir da revisão bibliográfica sobre os temas mencionados, que consistiu na leitura de 

artigos publicados em congressos e na Internet, dissertações, teses, e livros citados na 

referência bibliográfica, verificou-se também a legislação educacional brasileira, que 

serviu de âncora para explicar as relações existentes entre as políticas públicas 

educacionais e de transportes escolares ao longo das últimas décadas. Considerando que o 

estudo de caso se dirige a transporte escolar na Unidade de Ensino Descentralizada 

Professor Edson Mata em Palmeira dos Índios - UNED/PIn, que atende alunos da sua vasta 

área rural e também de outros municípios, procedeu-se ainda a análise documental, 

aplicação de questionários a estudantes, e entrevistas a alunos e aos atores envolvidos com 

a gestão da educação e do sistema de transportes.  

 

A análise documental teve início com o levantamento histórico de informações 

quantitativas dos alunos ingressos, por município, na UNED/PIn, e da localização das 

IFET’s próximas a ela. Dessa forma, delimitou-se a área de influência pedagógica da 

UNED/PIn, podendo-se ainda verificar interferências na demanda por outras UNED’s. 

Foram levantados, em termos quantitativos, dados educacionais das populações estudantis 

potenciais e ingressas para cada município pertencente à área de influência da UNED/PIn. 
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Os dados e informações foram agrupados de acordo com a idade escolar ideal para cursar o 

Ensino Médio entre 2000 e 2004: a contagem da população no total do conjunto das 

esferas administrativas, as matrículas e reprovações. Esta forma de apresentação teve como 

escopo permitir, nas análises finais, a realização do método de análise estatística temporal 

através do desenvolvimento de indicadores educacionais de acesso e produtividade. Para 

tanto, foram utilizados três indicadores educacionais, os quais apontam para a taxa de 

atendimento escolar, a escolarização bruta, e o abandono escolar. Este último valeu-se de 

dados obtidos na Coordenadoria de Registros Escolares (CRE) da escola, e de um primeiro 

questionário elaborado pelo pesquisador e aplicado aos alunos regularmente matriculados 

em 2004.     

 

Necessitando-se caracterizar o perfil do aluno da UNED/PIn e os modais utilizados por 

eles no trajeto casa-escola, foi aplicado um primeiro questionário. Foram exploradas 

questões de informações gerais, de percepção dos alunos, enquanto usuários do sistema, e 

de características dos transportes. Feito um diagnóstico dos alunos da escola, permitiu-se 

comparar as facilidades de transportes existentes no município, com a percepção de que 

eles têm do sistema de transportes.  

 

Um segundo questionário foi elaborado e aplicado pelo pesquisador a alunos do Ensino 

Médio de outras escolas, com o intuito de desvelar porque eles não estão estudando na 

UNED/PIn, e se o transporte influenciou na decisão deles.  

 

Para inferir acerca da eqüidade em transportes, complementarmente às análises anteriores, 

tomaram-se como base parâmetros como o tempo de deslocamento, distância residência-

escola, modal utilizado, e renda familiar dos alunos ingressos. Estas informações obtidas 

do primeiro questionário aplicado têm por finalidade determinar os níveis de acessibilidade 

em cada município envolvido na área de estudo. Foi utilizado um indicador de 

acessibilidade proposto por Sanches (2003), que possibilita investigar se as rotas de 

transporte escolar rural atendem de forma eqüitativa à população das diferentes regiões de 

um município, independente da conectividade e densidade das vias, adaptando-o aos 

transportes públicos existentes na área de influência pedagógica da escola. Os resultados 

obtidos, quando relacionados aos dos indicadores educacionais e comparados às políticas 
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de transporte público existentes, aos modais utilizados e à renda familiar dos estudantes 

das localidades pesquisadas, permitiu complementar a análise da eqüidade em relação aos 

transportes.  

 

Fez-se também necessário realizar entrevistas junto aos atores envolvidos em educação 

pública, na qualidade de gestores de transporte escolar, iniciando-se pelos governos 

municipais, na medida que foram observados alunos viajando para a UNED/PIn em 

transportes ofertados por prefeituras municipais. Da mesma forma, levantaram-se dados e 

informações através de entrevistas nos órgãos estaduais e federais de educação. Pretendeu-

se, enfim, investigar as políticas de Transporte Escolar existentes, e estabelecer em que 

medida elas têm estado articuladas a uma política de educação que promova de forma 

eqüitativa a inclusão social. 

  

Os dados quantitativos e as informações dos atores envolvidos no transporte de escolares 

foram cruzados e analisados para responder à pergunta levantada no problema.  

 

1.7. Estrutura do trabalho 

Esta dissertação busca analisar, além das políticas de transporte existentes, como se dá o 

deslocamento dos alunos para unidades educacionais públicas federais que ministram 

ensino médio e profissional, e até que ponto o transporte público interfere na decisão da 

escolha pela escola. Em especial, analisa os alunos em potencial que residem na área de 

influência da escola, identificando os principais entraves que devem ser superados pelos 

poderes públicos na consecução de políticas de transporte e de educação que garantam a 

acessibilidade física de forma mais eqüitativa.     

 

Neste contexto, o capítulo 1 apresenta os motivos que levaram à realização da pesquisa, 

bem como os objetivos e a metodologia adotada. O capítulo 2 faz uma exposição dos fins a 

que a educação se destina, do conceito de cidadania e uma abordagem conceitual sobre 

Estado e Educação, destacando a evolução da atuação do Estado, sua reestruturação e, 

conseqüentemente, as mudanças nas políticas públicas no âmbito educacional nessas 

últimas décadas, com vistas à universalização do ensino e a inclusão social; por outro lado, 
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aborda também as reformas educacionais, pela busca de novos rumos que atendam às 

exigências do mundo globalizado. Também os problemas enfrentados pelo setor de 

transportes para se alcançar a inclusão social e a cidadania. Finalmente, constrói-se um 

quadro conceitual sobre eqüidade em transportes. 

  

O capítulo 3 refere-se às políticas de transporte escolar no Brasil. Inicialmente, faz-se uma 

abordagem conceitual sobre acessibilidade e mobilidade, e os indicadores formulados; em 

seguida procura-se traçar os quadros atuais, relativos a questões de acessibilidade e 

mobilidade no Brasil, especialmente, no meio urbano. Busca-se mostrar o quanto o setor 

está longe de ser eqüitativo, pela falta de políticas públicas que privilegiem a população 

que necessita desse modal para alcançar os destinos desejados. Finalmente, examinam-se 

as modalidades de transporte escolar existentes, como elas estão institucionalizadas, e de 

que forma ocorre a assistência financeira quando o transporte é escolar público.  

 

O capítulo 4 reserva-se à caracterização do município de Palmeira dos Índios, alvo da 

pesquisa de campo. Destacam-se as características gerais, do sistema viário, e de 

transportes públicos, inclusive, o escolar, enfocando as rotas utilizadas em cada sistema e 

suas freqüências.  

 

O capítulo 5 destina-se à pesquisa de campo, destacando, concomitantemente, as 

conclusões alusivas à proposição do tema. O capítulo 6 apresenta as conclusões e 

recomendações. 
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2. EDUCAÇÃO, TRANSPORTE E EQÜIDADE PARA A INCLUSÃO 

SOCIAL  

 

As transformações vividas nas últimas décadas do final do século passado, transformações 

estas, ocorridas pelos progressos econômicos e científicos, que há pelo menos vinte e cinco 

anos vêm modificando a vida das pessoas e dos países - a globalização -, certamente 

exigem um repensar no que sejam os fins da educação, particularmente, a educação média 

profissional, e em que medida ela tem contribuído para a promoção da cidadania. Este 

capítulo faz uma exposição das definições de educação e aos fins a que se destina, levando 

em conta as influências causadas pelas diversas intervenções do Estado. Analisa também 

das iniqüidades enfrentados, no que dizem respeito à inter-relações entre políticas públicas 

educacionais e de transportes que promovam a inclusão social.  

 

2.1. Os fins da educação 

A velha questão do por que educar e para que aceita sempre várias respostas. A começar de 

concepções político-filosóficas diferentes, em tempos diferentes, que delineiam em seus 

discursos os fins da educação. No entanto, muito mais difícil do que delinear os fins da 

educação é não privilegiar o indivíduo ou a sociedade, pois, ambos se interagem quase 

sempre de forma não harmoniosa. Não teria sentido também pensar em fins da educação 

considerando um indivíduo não imutável, isto porque ele está sempre tentando superar as 

suas carências, quaisquer que sejam, e ao mesmo tempo transformando o meio social e 

natural em que vive. Antes de esquadrinhar os fins da educação torna-se necessário 

embasar, brevemente, em algumas distintas definições analisadas por Durkheim (1955), ao 

estudar a educação enquanto processo socializador. Ele cita três definições: 

   

“(...) tudo aquilo que fazemos por nós mesmos, e tudo aquilo que os outros 

intentam fazer com o fim de aproximar-se da perfeição de nossa natureza” 

(Stuart Mill). 

“(...) é desenvolver, em cada indivíduo, toda a perfeição de que ele seja 

capaz” (Kant). 
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“(...) fazer do indivíduo um instrumento de felicidade, para si mesmo e para 

os seus semelhantes” (James Mill). 

 

Como se pode observar, embora as definições citadas partam da exigência de que educação 

deve ser universal, ideal, e indistinta para todos os homens, sabe-se na verdade que ela não 

pode ser considerada como única e ideal para todos, mas, sim, como fenômeno histórico. 

Tal assertiva justifica-se ao se pensar nas relações da educação com o mundo do trabalho, 

por exemplo, que nem sempre apresentaram as mesmas características, em diferentes 

épocas ou culturas, oscilando entre uma acepção radical, como a que predominou no 

mundo grego; uma subordinação relativa do trabalho à educação, como a correspondente 

ao período da Revolução Industrial; ou uma integração quase absoluta, como a que se 

afirma existir nos dias atuais (MACHADO, 1997). Enquanto no mundo grego o trabalho 

escravo e o artesão situavam-se fora dos limites da vida - onde a técnica e o trabalho não 

advinham do conhecimento mediante a educação -, o trabalho tendo apenas uma natureza 

prática, no período da revolução industrial ocorreram importantes modificações no 

significado do trabalho em suas relações com o mundo da educação, e agora a educação, 

então, passa a ser aplicada ao trabalho. Neste contexto, percebe-se que não existe uma 

educação ideal para todo o tempo. 

 

No Brasil, particularmente, a educação é afirmada no artigo 205 da Constituição Federal de 

1988 como “... um direito de todos e um dever do Estado e da família”, estabelecendo 

como objetivos “... o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”(BRASIL, 2003). Seguramente é inegável, 

no tempo atual, que os legisladores constitucionais tenham se mostrado empenhados num 

esforço concreto no sentido de estabelecer políticas públicas que venham a contribuir de 

forma efetiva para atingir os fins os quais a educação se propõe. Mas que fins são estes? 

Será que a educação tecnoprofissional, representada pelas instituições federais de ensino, 

objeto desta dissertação, tem perseguido esses fins na formação dos indivíduos para a 

cidadania? Para responder a estas indagações, se faz mister, necessariamente, apreender o 

conceito de cidadania. Também, a que fim(s) a educação se destina, não deixando de levar 

em consideração na análise o atual contexto do mundo globalizado que tanto tem 

influenciado no desenvolvimento da educação, particularmente, na que se refere à 

tecnoprofissional.  
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2.2. Um conceito de cidadania 

Não existe na literatura uma definição clara sobre o que seja a palavra cidadania. Tal 

dificuldade reflete-se no fato de que ora ela é tratada como nacionalidade, ora traz em si 

juízos de valor humano, aparecendo associada ao aspecto positivo da vida social do 

homem. Algumas definições podem ser encontradas na literatura: Ferreira (1993), a 

cidadania como o “ideário da integração e da participação do indivíduo na sociedade e da 

idéia de civilidade, (...)”. Machado (1997), a cidadania como a “construção de 

instrumentos legítimos de articulação entre projetos individuais e projetos coletivos5”.  

Rios (2004), a cidadania como “... possibilidade concreta de participação eficiente 

criativa na construção da cultura e da historia” . Martins (2000), a cidadania como “(...) a 

participação dos indivíduos de uma determinada comunidade em busca da igualdade em 

todos os campos que compõem a realidade humana (...)”. Um conceito mais prático seria o 

de Ambrósio (2003) que simplifica a cidadania como o direito do cidadão de produzir 

conhecimentos, - e muito mais que isso – de participar das atividades sociais básicas: o 

lazer, a religião, a política, o transporte. 

 

Todos estes conceitos são relativos à cidadania que vivenciamos nos tempos atuais. Mas 

um resgate histórico da construção desses conceitos, feito por Marshall em 1967, pode ser 

destacado em três etapas, e evidenciar que todos se fundem basicamente nas aspirações dos 

indivíduos em direitos civis e universais, segundo Vieira (1997), Torquato (2004) e Soares 

(2004): 

  

1. A cidadania embasada numa concepção clássica – iniciada no século XVIII, volta-se à 

busca pelos direitos civis contra a opressão do Estado, contra o absolutismo, 

correspondentes aos direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, direito à 

vida, segurança. 

2. A cidadania embasada numa tradição liberal – datada do século XIX, diz respeito à 

busca pelos direitos civis na liberdade de associação, na organização política e sindical, na 

participação eleitoral, etc. É a cidadania política. 

                                                
5 Projetos individuais e coletivos, segundo o autor, referem-se a intervenções do indivíduo que dizem respeito 
à garantia de ações individuais que podem se limitar a ações para a satisfação de necessidades básicas em 
sentido biológico e econômico (projetos individuais) e ações mais abrangentes (projetos coletivos), que 
transcendem os limites pessoais e carreguem novas ações de significado político-social mais amplo.   
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3. A cidadania embasada na presença do Estado - conquistada no século passado e 

baseada na luta pelos direitos sociais e difusos. Estes associados ao direito ao trabalho, à 

saúde, à educação, e todos os direitos de garantia aos meios de vida e bem-estar social. Os 

sociais baseados na nação, na coletividade e não o indivíduo como todos os anteriores. É a 

cidadania social, que pode ser ainda ampliada, a partir da segunda metade do século, para 

incluir aspectos mais subjetivos do indivíduo: a cidadania cultural.   

 

Nesta última, embasada na presença do Estado, múltiplos são os instrumentos que podem 

ser enumerados para a sua plena realização: “(...) a alfabetização relativamente aos dois 

sistemas básicos de representação da realidade – a língua materna e a matemática, 

condição de possibilidade do conhecimento em todas as áreas; a participação do processo 

político, incluindo-se o direito de votar e ser votado; a participação da vida econômica, 

incluindo-se o desempenho de uma atividade produtiva e o pagamento de impostos; e, 

naturalmente, o conhecimento de todos os direitos a que todo ser humano faz jus pelo 

simples fato de estar vivo” (MACHADO, 1997).  

 

Não se pode esquecer que nos instrumentos que embasam a presença do Estado, citados 

por Machado (1997), associam-se também a cidadania enquanto produto das ações 

voltadas diretamente para as melhorias de condições de vida do indivíduo e seu meio – tão 

presente nas discussões que envolvem redução de pobreza, negação de acesso às atividades 

essenciais, transportes, etc -, na medida em que ele passa a participar na vida econômica e 

conhece todos os direitos a que faz jus o cidadão.   

 

À Guisa de um conceito, convém destacar que esta “nova” forma de ver a cidadania, que 

não existiu nas cidadanias clássica e liberal, tem-se consolidado cada vez mais por 

questões advindas de ordem e influências globalizantes, pela sua própria caracterização de 

diversidade. Destarte, questões associadas acabaram ultrapassando os limites do Estado6, 

tornando-se transnacionais e motivo de preocupação de organismos internacionais como o 

                                                
6 No Brasil, embora a Constituição Federal de 1988, no seu capítulo que enfoca os direitos sociais, tenha 
aberto o espaço para a participação popular nas instâncias decisórias, daqueles que até então não 
participavam do processo produtivo - através de uma doutrina de descentralização das ações do Governo 
Federal -, pouco se tem feito na prática. Entre erros e acertos pouco se tem conseguido. A  ‘nova’ cidadania 
só estará emoldurada quando a presença e a participação do indivíduo nos processos decisórios públicos 
estiver consolidada (SANTOS, 2004).       
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Banco Mundial. Embora a ênfase à pobreza, que embasa as ações do Banco, sejam ainda 

limitadas, não há como negar o seu desempenho, que tanto tem favorecido programas de 

redução de pobreza, alicerçados em novas concepções relacionadas a problemas de 

transporte (TORQUATO, 2004). 

  

Por fim, um novo conceito pode ser atribuído à cidadania, mas não deixando de vinculá-la 

à atual realidade econômico-social, visto que a sociedade é dinâmica e mutável, e como 

afirma Martins (2000), “(...) existem diferentes conceitos de cidadania e cada qual leva 

consigo seus pressupostos teóricos e fins próprios”. Assim, no contexto de pobreza social 

o qual vivem milhões de brasileiros, podemos compreender a cidadania como direito e a 

possibilidade dos indivíduos de terem acesso às suas necessidades básicas, não lhes 

faltando instrumentos que permitam realizar de forma motivada seus projetos pessoais, 

suportando os conflitos resultantes da simbiose entre os interesses pessoais e sociais. 

 

Ressalta-se que, a realização dos projetos sociais não se faz de maneira solitária, mas sim, 

de uma ação conjunta dos homens num contexto determinado, num tempo determinado, 

um reconhecendo o outro. Esse sentimento originado da convivência social o qual Rios 

(2004) chama de consciência de pertença, leva a reconhecer a verdadeira significação da 

cidadania: o acesso aos bens produzidos e à configuração do cotidiano de uma nação. Aqui 

se incide a noção de inclusão social, de fazer parte do que a sociedade oferece. “Estar 

incluído implica responsabilizar-se, partilhar de uma responsabilidade que não tem um 

caráter apenas individual, mas coletivo“ (Ibid).  

 

2.2.1. Globalização x Capitalismo e a educação 

Duas características da globalização nos levam ao conhecimento da importância da 

educação no mundo atual segundo Delors (2003): a começar pela área da economia, onde o 

fenômeno ‘global’ passou a ditar sua lei às políticas econômicas das nações7. De fato, um 

                                                
7 Com o processo de integração mundial, que causou diminuição crescente das barreiras tarifárias entre os 
Estados, agilização do comércio internacional e fluxo de informações entre os mais diversos e remotos 
pontos do planeta, descompartilharam-se os mercados financeiros. Prevaleceu a idéia de que mercados 
deixavam de ser compartimentos estanques, para ser dominado por alguns grandes praças financeiros. Assim, 
o comércio se expandiu, e todas as economias se tornaram, então, dependentes dos movimentos fluxos de 
capitais, em função dos diferenciais de taxa de juro e de antecipações especulativas.   
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fenômeno que tornou as economias dependentes de fluxos de capitais - que transitam 

rapidamente de um lugar para outro, e sem fronteiras entre países -, sujeitando seus 

mercados e as atividades industriais a crises, mesmo para os países mais ricos e dentro 

deles. Uma outra característica da globalização, a constituição de redes científicas e 

tecnológicas8, onde só fazem parte delas quem pertence aos países mais ricos; quem 

pertencer a países mais pobres arrisca-se a ser excluído e se aprofundar na diferença de 

conhecimentos ficando despojados, e permanecendo afastados dos blocos de dinamismo9.  

 

Encarar essa realidade como forma de suprimir as carências, quaisquer que sejam, é o 

grande papel da educação, não somente tornando o indivíduo consciente de suas raízes, 

mas tratando de construir projetos que visem a integrá-lo numa sociedade que preza o 

individualismo, a diversidade de tarefas, a competitividade, e, sobretudo a formação 

permanente como instrumento para alcançar os objetivos perseguidos. O êxito ou fracasso 

tem grande peso. “(...) trata-se, (...) de formar para a inovação pessoas capazes de 

evoluir, de se adaptar a um mundo em rápida mudança e capazes de dominar essas 

transformações” (DELORS, 2003).    

 

Não se pode olvidar que associado à globalização está o capitalismo – regime econômico e 

social no qual os meios de produção são dominados por particulares que visam a 

acumulação de capital através as exploração do trabalho a baixos salários -, cujo 

desenvolvimento têm priorizado a competição e a mercantilização das relações sociais 

entre as pessoas e as nações. Como afirma Vasconcellos (1996), “(...) promove a 

mobilidade social e física10 como sinônimos de progresso e desenvolvimento. No entanto, 

ele não pressupõe a eqüidade e pode se dar em meio à manutenção de profundas 

desigualdades sociais”.  
                                                
8 As redes tecnológicas, impulsionadas pela Internet, fizeram a humanidade entrar na era da comunicação 
universal, encurtando distâncias. As informações podem ser postas à disposição de quem quer que seja, em 
qualquer parte do mundo e em tempo real, podendo atingir as regiões mais recônditas.  

 
9Entenda-se por blocos de dinamismo as associações de países que estabelecem relações econômicas 
privilegiadas entre si. De 1957, com a criação da Comunidade Econômica Européia, que evoluiu para a atual 
União Européia, até os dias de hoje, surgiram blocos de diversos tipos: zona de livre comércio, união 
anduaneira, mercado comum, mercosul e tantos outros. (MALTA, 2002).  
 
10 A mobilidade social capitalista se reflete no desejo de uma crescente mobilidade física das pessoas, 
garantida principalmente pela liberdade de circulação mediante o aumento das possibilidades de aquisição de 
veículos automotores e da melhoria das vias que proporcionam facilidades nos deslocamentos 
(VASCONCELLOS, 1996).    
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Tal capitalismo no Brasil tem influenciado fortemente o desempenho da educação, 

ampliando o acesso à escola em nome da democratização das oportunidades, mas a tem 

conduzido em articulação com o sistema econômico. Na opinião de Gadotti (1995), uma 

articulação que se dá com vistas a reproduzir a ideologia dominante; gerar condições 

dominantes para o desenvolvimento, preparando ‘recursos humanos’ necessários para o 

aumento da produtividade ‘qualificação da mão-de-obra’; e formar dirigentes que ocuparão 

as posições políticas e administrativas em defesa dos interesses do capital. Estes são os fins 

específicos do capitalismo com a educação.   

 

No entanto, ao se considerar a cidadania como fim geral da educação, e colocar em 

reflexão a construção coletiva do conhecimento como instrumento das pessoas para 

alcançarem este fim, certamente se defrontará o indivíduo com a não garantia da conversão 

do poder do conhecimento em cidadania (FERREIRA, 1993), porque a educação apenas 

instrumentaliza o individuo para o exercício da mesma. A cidadania fora dos muros da 

escola envolve questões muito mais amplas, que para serem alcançadas, demandam a 

constante intervenção do Estado - enquanto instituição que supera o indivíduo, tanto 

cronologicamente quanto hierarquicamente - na superação dos conflitos. Nesta perspectiva, 

o Estado intervém ou deveria intervir, não apenas garantindo a educação, mas também 

possibilitando a obtenção de elementos de natureza social. 

 

2.3. Estado e educação 

A última metade do século passado foi um período de transformações políticas e 

econômicas históricas, trazendo progresso sem precedentes às condições humanas tanto em 

países industrializados quanto países em desenvolvimento como o Brasil. Uma das 

mudanças expressivas deste período foi a mudança do papel do Estado: de um caráter 

provedor do direito do progresso social e econômico, para uma nova responsabilidade de 

facilitar e salvaguardar um ambiente favorável onde a sociedade civil e o setor privado são 

agora seus “parceiros” no desenvolvimento da nação. O efetivo sistema de 
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governabilidade11 deste Estado tridimensional depende agora da interdependência de três 

agentes, garantindo juntos a construção de um ambiente social digno. 

 

Historicamente o processo de formação e desenvolvimento do Estado brasileiro tem 

passado por vários modelos de administração pública, desde aquele do período colonial - 

onde o Estado e seus agentes possuíam um ‘status’ de nobreza, estando o povo sempre 

abaixo dos grandes interesses - até o período atual, onde o Estado focaliza a sociedade 

como um fim e não mais como uma mera repassadora de tributos (MARE, 1995). Este 

último, conhecido como “modelo de administração pública gerencial”, apareceu como 

resposta nos finais da década de oitenta, do século passado, diante da expansão progressiva 

não só das funções econômicas e sociais do Estado, mas também do desenvolvimento 

tecnológico e da globalização da economia (Ibid). Um modelo que veio para diminuir 

custos, tornar a administração dos serviços do Estado mais eficiente, e voltar-se para a 

eqüidade e justiça na administração dos serviços.  

 

Diante do exposto, é inegável pensar que o mundo do conhecimento – através de políticas 

públicas educacionais - e o mundo do trabalho não tenham também apresentado 

características historicamente diferenciadas nas diferentes épocas das administrações 

públicas. No período que abrange as três últimas décadas do século passado, a crise do 

Estado, o questionamento de seu papel e da sua forma de atuação, estabeleceu elementos 

de grande relevância no contexto político brasileiro, uma vez que interferiram 

profundamente nas diretrizes políticas, econômicas e sociais do país. Especificamente 

quando se fala sobre educação, a política praticada acaba por refletir o quadro que 

atualmente é vivenciado.  

 

Para uma melhor compreensão das políticas educacionais nacionais implementadas nos 

modelos de administração pública, é necessário que se faça uma incursão, ao menos, 

nessas três últimas décadas, relativas ao final do ‘Estado Burocrático’ e o surgimento do 

                                                
11 Entenda-se governabilidade como o exercício da autoridade pública em seus níveis econômico, político e 
administrativo para alcançar a melhor qualidade de vida das pessoas e a redução da pobreza. Também, para 
enfrentar ações externas com ações políticas adequadas.  
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‘Estado Neoliberal’12, recuperando os traços e distorções deixados pela política 

educacional até então desenvolvida. 

 

2.3.1. O projeto educacional dos anos 70 

A educação era peça importante no modelo econômico e formato da sociedade que se 

pretendia implantar. Assentada num modelo econômico com alta disponibilidade de 

recursos externos, e voltada para a Segurança e Desenvolvimentos nacionais, a política 

educacional se apoiava em duas legislações básicas do arcabouço institucional, a Lei 

5540/68 e 5692/71.  

 

Tal política educacional cumpria duplo objetivo: por um lado, formava uma elite técnico-

burocrata qualificada, que dava sustentação ao processo de importação tecnológica e 

modernização. De outro lado, dava continuidade à ampliação maciça de oferta de ensino 

fundamental, oferecendo formação mínima e pouco qualificada aos segmentos majoritários 

da população (VELLOSO et al., 1992).  

 

Pensava-se em erradicar definitivamente o analfabetismo. Para tanto, privilegiou-se um 

enfoque quantitativo no acesso à escola, através da expansão da rede física escolar, mas 

não foram consideradas as condições de ensino, quando as diferenças sociais, econômicas 

e culturais de cada região eram bastante diversificadas. Concomitantemente, nesse tempo 

se iniciava a crise do Estado. Eram claros os sinais de cansaço e esgotamento fiscal: 

inúmeras empresas estatais e instituições públicas falindo por ineficiência de suas 

estruturas, e o Estado impossibilitado de gerar recursos para novos investimentos, 

inclusive, para a manutenção da educação básica. Motivo que tornou necessária a criação 

de um mecanismo de cunho complementar para fazer frente às despesas com a educação 

fundamental: o salário-educação13.  

                                                
12 No Estado Neoliberal o governo propõe mercados abertos, redução de gastos com o setor público e 
diminuição da intervenção estatal na economia e na regulação de mercados. 
13

 Contribuição social recolhida pelas empresas que corresponde a 2,5% calculados sobre o total de 
remunerações pagas ou creditadas aos empregados segurados nos Estados e no Distrito Federal, o salário-
educação constituiu-se e se mantém até hoje como uma das fontes de arrecadação do governo para repasses 
na execução de programas escolares. Contudo, na época, privilegiava-se mais os interesses políticos do 
regime ditador vigente – à medida que se repassava o salário-educação -, do que para a própria organização 
da rede escolar.      
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A Lei 5692/71, que fixou as Diretrizes Curriculares e as Bases para o ensino de 1º e 2º 

graus, colocava “a qualificação para o trabalho” entre os objetivos gerais tanto de 1º quanto 

de 2º grau (MEC, 1971). O que se propunha, neste tempo, era a implantação da 

profissionalização no ensino de 2º grau, integrado às necessidades econômicas e às 

exigências do mercado de trabalho. Mas o que ocorreu, de fato, foi a desarticulação da 

escola pública de 2º grau, basicamente pelo desencontro dos cursos com as demandas do 

mercado como a precariedade das condições de ensino do sistema público. “(...) a criação 

de uma falsa imagem da formação profissional como solução para os problemas de 

emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais por imposição legal e motivação 

político-eleitoral que por demandas reais da sociedade” (MEC, 1997b).  

 

É importante ressaltar que essa política de expansão pouco criteriosa, ao sabor da classe 

média, pouco proporcionou em melhoria à qualidade do ensino básico e técnico, 

respondendo por muito tempo por alguns impasses corporativos e clientelistas existentes, 

mas representou, como afirma Velloso et al. (1992): “Uma real democratização do acesso 

para setores da população até então excluídos (...)”. 

 

2.3.2. Os anos 80 e a Nova República 

Com o final da década de 70 do ‘milagre econômico’, e o seu conseqüente esgotamento, 

decorrente da estagnação econômica pela qual passava a nação brasileira, como tantas 

outras nações que haviam gozado do Estado do “Bem-estar Keynesiano14” , o projeto 

educacional do governo, que vigorava desde a década de sessenta começou a perder forças.  

 

Na visão de Bauman (1999), os três pés do "tripé da soberania", como ele chama, foram 

quebrados sem esperança de conserto. A auto-suficiência militar, econômica e cultural do 

Estado deixou de ser uma perspectiva viável, e isto, segundo este autor, para preservar sua 

capacidade de policiar a lei e a ordem, os Estados buscaram alianças e entregaram 

voluntariamente pedaços cada vez maiores da sua soberania. 

 

                                                                                                                                              
 
14 Estado qualificado como provedor, que assume a responsabilidade pela condução da economia e do bem-
estar social (SANTOS, 2000).  
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A educação deixou de ser parte da agenda das políticas governamentais articuladas em 

torno de um projeto de crescimento econômico e passou a ser gerida como instrumento 

para atenuar a pobreza criada pela concentração de renda. Dessa forma, houve o incentivo 

de participação dos municípios, em programas de parcerias. Multiplicaram-se os convênios 

entre Estados e Municípios, com vistas ao transporte de alunos, à merenda escolar, às 

construções escolares, e começou a municipalização do ensino pré-escolar. Conforme 

salienta Velloso et al. (1992), subjacente a estas iniciativas estava uma abordagem 

inspirada na predominância culturalista e assistencialista, cuja ênfase era dada ao 

atendimento pré-escolar e à merenda, como forma de minimizar a fome das crianças 

pobres e até mesmo da mortalidade infantil resultantes da crise econômica que se instalava.  

  

Contudo, o governo federal não se viu impedido de exercer seus interesses específicos, 

mesmo depois da primeira eleição direta para governadores em 1982. Apesar da 

desarticulação das diretrizes para a educação, a que muitos chamaram de ‘prefeiturização’ 

das escolas, o governo conseguiu impor a sua soberania via manipulação de fontes de 

financiamento: embora existisse heterogeneidade de poder, pouco os estados podiam fazer 

para custearem e manterem os seus sistemas educacionais.  

 

Para Velloso et al. (1992), uma das estratégias privilegiadas do exercício desse poder foi a 

de buscar novas formas de ação direta junto aos municípios, passando ‘por fora’ das 

administrações estaduais. Esta forma de gestão adotada conseguiu desestruturar possíveis 

tentativas de pactuação política entre as esferas municipais e estaduais que viessem gerar 

má gerência de recursos. 

 

A Nova República  

Instituída a ‘Nova República’ em 1985, expressão que designava o retorno do poder civil 

ao governo brasileiro, o Ministério da Educação e Cultura - MEC não disponha de 

legitimidade e tampouco de vontade política para formular propostas hegemônicas que 

pudessem reverter o quadro em que se encontrava a educação no Brasil: problemas de 

qualidade da educação básica, deficiência na formação dos professores, elitização do 

ensino de 2º grau, desarticulação entre as esferas do governo nas formas de gestão e 

pobreza de resultados das Universidades Federais (VELLOSO et al., 1992). 
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Adicionalmente, o agravamento da crise econômica e os preparativos para as eleições 

diretas passaram a ocupar espaço maior na agenda do país do que a educação.  

 

Do ponto de vista da gestão, a Nova República não só soube administrar a favor dos 

interesses do caótico modelo herdado do regime militar, em termos de financiamento, 

como procurou aperfeiçoá-lo (VELLOSO et al., 1992). A dualização entre estados e 

municípios foi aprofundada, sob os auspícios do governo federal, alargando ainda mais a 

falta de integração entre estados e municípios. 

 

Sabe-se que, nos finais da década de 80, a qual se conhece como “década perdida”, houve 

o esgotamento do modelo de desenvolvimento que vigiu no país. Após o qual, o Estado - 

da administração burocrática para a gerencial -, assume o papel de regulador das políticas 

públicas, retraindo-se de suas funções sociais. O que ocorreu de fato, no Brasil, como já 

havia ocorrido em outras nações da Europa e Estados Unidos, foi a consolidação da 

hegemonia do capital mundial, êxito do neoliberalismo, que se fez sentir forte em todas as 

relações, na vida política, na sociedade, e como não poderia deixar de ser na educação. 

“Essa retração vem servindo para reordenar o papel do Estado, limitando, quase sempre, 

seu raio de ação em termos de políticas públicas. É o caso, por exemplo, das políticas 

educacionais” (NETO, 2003).  

 

Nesta época, o sistema educacional se apresentava com elevados índices de evasão e 

repetência. Para assegurar, não só a superação destas dificuldades, como também o acesso 

de todos à educação, como também para garantir que a oferta educativa seja de qualidade, 

compensadora de desigualdades às largas etapas de educação, o governo desenvolveu 

desde 1988, com a promulgação da carta constitucional do Brasil, em seu Artigo 211. §1º 

ao §4º, a idéia de um Estado cujas tarefas relacionadas à educação fossem descentralizadas 

para a União, os poderes Estaduais e Municipais, numa relação cooperativa: Cabe à União 

organizar o sistema federal de ensino, aos Municípios atuarem prioritariamente no ensino 

fundamental e na educação infantil, e aos Estados e ao Distrito Federal atuarem 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. À União caberá, ainda, a assistência 

técnica e financeira às unidades da federação em todos os seus níveis. 

  

23 



 

A ênfase na educação passa a ser a eficiência do funcionamento das instituições escolares e 

a qualidade de seus resultados, e não mais o abrandamento da pobreza e o aumento da 

quantidade de unidades educacionais. Esta tendência permanece na década de 90, como 

afirma Oliveira (2000): “O Estado procurará imprimir maior racionalidade à gestão da 

educação pública, buscando cumprir seus objetivos, equacionar seus problemas e otimizar 

seus recursos, adotando em muitos casos o planejamento por objetivos e metas” (citado 

em ZANETTE, 2004). 

 

2.3.3. A década de 90 e a qualidade dos resultados 

Em 1991, o então presidente, Fernando Collor de Melo, trata de forma inovadora a 

educação em documento intitulado “Brasil, um Projeto de Reconstrução Nacional” - 

popularmente conhecido como ‘projetão’, em função da grandiosidade de ações às quais se 

propunha. Ao longo desse documento, enfatiza-se a importância de um maior e melhor 

atendimento escolar, como requisito para a formação de uma nova cidadania capaz de 

enfrentar a revolução que está ocorrendo no sistema produtivo. “A educação é assim 

deslocada do quadro das políticas sociais e passa a ser considerada, juntamente com 

outras áreas estratégicas, (...) fonte potencial de dinamismo para romper o quadro de 

instabilidade macro-econômica e estagnação das atividades que vem ocorrendo desde os 

anos 80” (VELLOSO et al., 1992). 

 

Defasada, quanto à eqüidade e à permanência das crianças nas escolas, a educação pública 

- exceto a que diz respeito ao ensino superior, que já tinha diretrizes bastante amplas e 

condizentes com as propostas da modernização e adequação competitiva - passou a ser 

motivo de longos debates. As mudanças no mundo do trabalho, a mutação do papel da 

educação, mudança de paradigma, aliados ao processo de modernização e do avanço 

científico e tecnológico, puseram em crise a educação e novas bandeiras ideológicas são 

levantadas em prol da democratização do ensino, agora não mais atrelada à preparação 

mecânica para o trabalho, como propunha a Lei 5692/71, mas sim, buscando uma relação 

positiva entre educação e trabalho, sem meros ajustes às demandas de mercado.  

 

Neste sentido, levando-se em consideração o contexto internacional cada vez mais 

competitivo, e a busca de uma educação de qualidade, compensadora de desigualdades 
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sociais, dois consensos podem ser sintetizados a respeito de educação pública: o primeiro 

com respeito à importância de uma educação de qualidade e de caráter generalista, e o 

segundo, da necessidade da reestruturação dos sistemas de gestão e financiamento das 

políticas educacionais (RAMOS, 2002).  

 

Foi nessa perspectiva que a década de 90 desenhou, então, um acelerado processo de 

redefinição de políticas educacionais, como um dos sinais de modernização do Estado. Não 

obstante, seria pela falta de clareza do texto constitucional na delimitação de tarefas a cada 

instância Federal, e da inexistência de uma política efetiva de descentralização em âmbito 

nacional, e de medidas racionalizadoras de recursos, que o sistema educacional brasileiro 

só começaria, realmente, a acontecer de uma forma mais incisiva, a partir da gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, materializando-se segundo (NETO, 2003) a partir de novas 

formas de gestão e a alteração nos padrões de financiamento da educação pública. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB15 nº 9394/96, instituída na gestão de 

Fernando Henrique Cardoso veio clarear o texto constitucional, democratizando o ensino 

por meio da redistribuição e o compartilhamento das responsabilidades aos três níveis de 

governo. Diferentemente da legislação anterior, que preconizava o ensino 

profissionalizante integrado ao 2º grau, a LDB determina que a educação profissional será 

desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de 

educação continuada, em condições especializadas ou no próprio ambiente de trabalho (Lei 

9394/96, art.40). “ A Lei Federal n.º 9.394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - configura a identidade do ensino médio como uma etapa de 

consolidação da educação básica, de aprimoramento do educando como pessoa humana, 

de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental para continuar 

aprendendo e de preparação básica para o trabalho e a cidadania. A LDB dispõe, ainda, 

que ”a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

                                                
15 Reforçando a nova LDB, a Emenda Constitucional – EC nº 14/1996 regulamentou e instituiu o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) como 
forma de garantir a cada unidade da federação promover ações que respondessem às necessidades de seu 
sistema de ensino fundamental (BRASIL, 1996). 
Com a entrada em vigor do FUNDEF, 15% das receitas fiscais dos Estados e Municípios passam a ser 
aplicados exclusivamente no ensino fundamental. O que se busca é a superação do atraso e da exclusão 
educacional através da universalização do ensino fundamental.  
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ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva” (MEC, 1997b). 

 

Na área do ensino médio, o Governo Federal optou por definir políticas de reforma 

substantiva do sistema, de modo a traçar rumos que permitam a diversificação da oferta, a 

integração curricular, a flexibilização organizacional e a busca da conciliação entre as 

necessidades tecnológicas e da produção. Para atingir esses objetivos, o Governo definiu 

duas grandes reformas: a primeira através do decreto 2.208/97 e a segunda pela Resolução 

CNE/CEB16 nº. 03/98, dirigidas respectivamente à Educação Profissional (ministrada pela 

rede de IFET’s) e ao ensino médio: quanto à reforma da Educação Profissional, 

desvinculou-se a educação profissional do ensino médio de caráter acadêmico, criando-se 

três níveis de educação profissional: o básico, que independe da escolaridade anterior; o 

técnico aos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio regular; e o tecnológico, 

constituído por cursos de nível superior de curta duração. Com isso, buscou-se facilitar o 

caminho dos jovens que precisam de capacitação para o mercado de trabalho, cada vez 

mais competitivo. Aí reside a problemática da atual função ‘cidadã’ da educação 

tecnoprofissional ministrada pelas IFET’s, enquanto formadoras de recursos humanos para 

o mercado de trabalho. 

 

Martins (2000), ao analisar profundamente o decreto 2.208/07, afirma que a atual 

legislação do ensino nas escolas técnicas é fruto das posições de organismos financeiros 

internacionais, que exigiram do governo brasileiro uma adequação do seu sistema de 

ensino-aprendizagem em relação às políticas concernentes à “nova ordem mundial” 

determinada pelo capitalismo internacional. “(...) a atual regulamentação do ensino 

técnico está em perfeita sintonia com a ordem econômica mundial atualmente em vigência, 

pois aceita a submissão que o mercado internacional impõe a determinados países”(Ibid).  

 

Não querendo pormenorizar o assunto, já que os porquês do decreto 2.208/97 não carecem 

de aprofundamento nesta dissertação, resta assegurar que ele só mercantilizou a educação 

profissional, posto que ele se direcionou literalmente ao treinamento dos trabalhadores para 
                                                
16 Resolução que acabou com o modelo curricular rígido, prevendo 25% do conteúdo curricular para serem 
preenchidos com disciplinas definidas pelos Estados e suas escolas de acordo com as necessidades e 
potencialidades locais e regionais. 
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as técnicas momentâneas do sistema produtivo em vigência, que terá à disposição uma 

mão-de-obra de acordo com o que necessitam do país.      

 

Por outro lado, a atual grade-curricular dessas instituições só permite 25% do conteúdo 

curricular de formação geral, limitando ao indivíduo apenas “o fazer” através dos outros 

75%. Ora, se o mundo se apresenta numa fase de desenvolvimento econômico, segundo o 

qual qualquer treinamento específico é suscetível de ser descartado, em função da 

velocidade das alterações decorrentes das inovações tecnológicas, o “saber ser” se faz 

necessário, para que o indivíduo possa entender o mundo ao seu redor e transformá-lo, e 

não mais conviver com o antigo modelo “fordista” que imperou até a década de 80 do 

século passado. “(...) uma das condições necessárias para transformar os indivíduos (...) 

em cidadãos é levá-los a participar de um processo de ensino-aprendizagem que integre 

escola e vida, um processo que integre saber e fazer” (MARTINS ,2000). 

 

Assim, pode-se afirmar que nos moldes aos quais a atual legislação das IFET’s está 

articulada, não pode ser considerada como cidadã, mas sim como excludente, à medida que 

ela priva a classe estudantil quanto ao seu acesso aos bens sociais, permitindo-lhe tão 

somente acessar o que lhe é permitido pela classe hegemônica no poder. Mas, falar em 

exclusão é aludir à expressão ‘inclusão social’ que supõe a existência de não incluídos. O 

tópico a seguir amplia, para os transportes - enquanto atividade básica no deslocamento 

dos estudantes às escolas -, a questão da inclusão social.  

 

2.3.4. O governo Lula e a democratização do ensino 

Segundo Castro et al. (2004), nas sociedades democráticas contemporâneas, como no 

Brasil, a garantia de condições mínimas de bem-estar para toda a população depende de 

três conjuntos de ações governamentais. Primeiro, as políticas capazes de assegurar o 

crescimento econômico sustentado com expansão do emprego e da renda. Segundo, as 

políticas sociais universais destinadas a promover a igualdade de oportunidades e padrões 

básicos de qualidade de vida como a educação e a saúde. Terceiro, as políticas sociais 

focalizadas, em benefício dos grupos mais vulneráveis ou vítimas de formas específicas de 

discriminação ou exclusão social. 
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No que tange as ações políticas adotadas no início do governo de ‘Lula’, nota-se que o 

grande resultado observado foi vencer a instabilidade gerada pela vitória de um candidato 

de esquerda. Mas, para que isso acontecesse, segundo Castro et al. (2004), o desemprego 

atingiu quase um milhão de pessoas, o poder de compra do consumidor caiu em 20% e a 

economia não conseguiu crescer. Na área social, a despeito da elaboração de diversas 

ações governamentais, a incapacidade gerencial atrapalha maiores realizações 

governamentais. O alargamento do espaço reservado à ocupação política de cargos na 

máquina do governo federal, que havia sido substancialmente restringido no governo 

anterior, também colaborara para o desempenho administrativo abaixo do esperado.  

 

Quando a questão é a educação nacional, a educação básica, especialmente, constituiu um 

dos grandes desafios a ser enfrentado no contexto da política de inclusão social, de 

valorização e melhoria do desempenho do ensino fundamental. A pretensão de ampliação 

do alcance do FUNDEF, o mais importante mecanismo de redistribuição de recursos 

vinculados à educação, constitui uma das principais medidas a serem implantadas no 

conjunto das prioridades educacionais para a Educação Básica. 

 

De acordo com o MEC (2005), o FUNDEF, da forma como foi criado, não promovia uma 

indistinta universalização do atendimento, já que contemplava o ensino fundamental 

deixando, porém à margem do processo de inclusão, as crianças na escolarização infantil e 

os jovens do ensino médio, numa escala crescente de demanda, exatamente pelo impulso 

que o FUNDEF promoveu no segmento do ensino fundamental. Daí a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de 

Educação – FUNDEB, que lança um novo olhar sobre a escola pública e preencherá essa 

lacuna como mecanismo que incentiva, democratiza e assegura a Educação Básica. Com 

duração estimada de 14 anos (2006-2019), o FUNDEB será implantado de forma 

gradativa. O objetivo é atender, no quarto ano de vigência, 47,2 milhões de alunos com 

investimentos públicos anuais de R$ 50,4 bilhões, dos quais R$ 4,3 bilhões provenientes da 

União (MEC, 2005).  

 

Por outro lado, no que diz respeito à educação Profissional e tecnológica, o MEC vem 

realizando uma série de seminários para discutir a implantação da educação profissional 
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técnica integrada ao ensino médio. O ensino médio integrado ao técnico existiu no Brasil 

desde 1909, porém, foi extinto com o decreto nº 2.208, de 1997, que admitia somente a 

forma articulada, com cursos oferecidos separadamente nas instituições (MEC, 1997a). 

Essa determinação que, na prática, contrariava a então recém-criada LDB, no seu artigo 

3617, Passou a ser o ponto central das discussões de vinculação da educação profissional e 

tecnológica com a educação básica. “Sem isso, ela correria o risco de se tornar um 

treinamento em benefício exclusivo do mercado”, acreditam os consultores do MEC 

(2005). A intenção do ministério é preparar os alunos para colaborarem com o 

desenvolvimento econômico dos estados e do país.  

 

Segundo o MEC (2005), o Censo Escolar de 2004, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), há no Brasil 676 mil 

alunos matriculados no ensino técnico de nível médio e 9,1 milhões no ensino médio 

regular. A meta é possibilitar a formação profissional desses estudantes. Agora, a educação 

profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida, segundo o novo Decreto nº 

5.154, de 23 de junho de 2004, de forma integrada, articulada, concomitante ou 

subseqüente ao ensino médio.  

 

Conforme se observa no discurso da equipe que dirige o atual governo do presidente 

‘Lula’, as ações voltadas à educação refletem o papel central dela para os planos de 

desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sociais. Mas o que se observa, 

como afirma Faria (2004), muito do programa de campanha ainda não conseguiu sair do 

papel “porque não puderam dispor de recursos, e quando estes chegam, têm que ser 

aplicados tão rapidamente que projetos ficam inviabilizados”. Por outro lado, a despeito 

da elaboração de propostas para as diversas áreas, o que se têm notado na gestão do atual 

governo, são a baixa velocidade de decisão, a falta de coordenação, pela incapacidade dos 

ministérios de executar os recursos disponíveis (CASTRO et al., 2004). 

 

Dessa forma, compreende-se que pobreza e desigualdade social tendem ainda, pelo menos 

na gestão atual de governo, quando se trata de educação, a continuarem sofrendo 
                                                
17 O artigo 36 da LDB de 1996 estabelece que a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 
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continuados ajustes, porque não se esgota na sociedade civil e organizada, mas também nas 

responsabilidades – fundamentais – do governo federal. 

       

2.4. A exclusão social e as políticas públicas para os transportes 

Consultando o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999), incluir é compreender, abranger, 

conter em si, envolver. Estar incluso é fazer, portanto, parte, pertencer juntamente com 

outros. Segundo Litman (2003),“Inclusão social se refere à habilidade de pessoas para 

participarem adequadamente em sociedade e inclui educação, emprego, (...), atividades 

sociais e recreativas. (...) Exclusão social se refere ao constrangimento a uma participação 

adequada”.   

 

Ao se observar documentos de organismos multilaterais que tratam de assuntos 

educacionais, como o de Delors (2003), percebe-se que “Na ordem do dia das principais 

questões às quais o mundo atual deve fazer frente, figura, (...) o peso crescente das 

exclusões”(Ibid). A educação é apontada como via prioritária para a inclusão social, ao 

fazer lembrar que “As exclusões não são uma invenção dos finais do século XX”. Para 

combater as exclusões o documento aponta a educação como via superadora, afirmando ser 

a “mais dolorosa das exclusões” aquela “exclusão devido à ignorância”. 

 

Daí, a expressão ‘inclusão social’ supor a existência de não incluídos na educação. 

Generalizando, quem são hoje os não incluídos em uma economia que tem privilegiado a 

acumulação em detrimento da redistribuição de riquezas? São as pessoas pobres que têm o 

direito à cidadania negado. 

 

Direcionando-se o conceito de exclusão social às pessoas pobres, quanto aos efeitos diretos 

do transporte público, pode-se enveredar pelas proposições de Santos (2004), quando ele 

afirma que para as parcelas mais pobres da população que se vêem impossibilitadas de 

adquirir bens e serviços é que se deve atribuir o conceito de “pobreza”, enquanto à 

impossibilidade de adquirir outros elementos de natureza atitudinal, comportamental, 

social, por exemplo, deve-se atribuir o conceito de “exclusão social”. Daí estabelecer para 

a “exclusão social” um conceito superior ao de “pobreza”, onde a pobreza por ser passível 
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de relativização – uma pessoa pode ter ao seu dispor um aparato de bens e serviços, mas 

pode se sentir pobre na medida em que eles não atingem a sua satisfação pessoal – é mais 

difícil de ser concebida por políticas públicas, à medida que a exclusão social é mais 

funcional.  

 

Para se apreender a respeito da exclusão social que hoje vivenciamos, faz-se necessário 

retomar os efeitos da globalização ocorrida desde inícios da década de setenta do século 

que passou. Se o Estado brasileiro se sustentou, até finais daquela década, através de 

vultosos financiamentos e endividamentos para se manter como Estado de Bem-Estar e dar 

lucratividade aos setores capitalistas, ou Estado provedor social como se habituou chamar, 

na década de oitenta ele se viu incapacitado, tendo que reduzir a sua presença no setor 

estatal e adquirir um novo perfil. Este novo perfil fez com que se abrisse mão do controle 

dos meios de produção, buscando parcerias com os países vizinhos, e gerando alargamento 

de fronteiras comerciais. Adveio daí a globalização que, em períodos semelhantes, ocorreu 

também em diversas outras nações que se encontravam fadadas a abolir o Estado de Bem-

Estar. 

 

Os impactos dessa globalização, numa visão econômica do fenômeno, provocou efeitos 

concentradores e excludentes, quanto às riquezas e ao poder (SANTOS, 2004): Os menos 

possuídos economicamente passaram então a buscar formas de participação mais fácil, de 

modo mais degradado, precário, numa ação que passou a incomodar o grupo de incluídos. 

“E aí surge o reclamo dos indivíduos por providências de integração social através das 

políticas públicas ajustadas e ordenadas da desordem”(Ibid). 

 

Não se conseguia impor, por mais tempo, um sistema econômico capitalista à sociedade – 

cujo conjunto é o seu próprio cliente, e que ele precisa incluir para se manter -, se não lhe 

forem assegurados “um padrão mínimo de consumo para garantir a manutenção da 

engrenagem tão particular do sistema capitalista” (SANTOS, 2004). Conquanto como 

afirma o WORLD BANK (2002) no seu relatório Globalization, Growth, And Poverty, 

“(...) pode ser uma oportunidade política para que políticas de redistribuição favoreçam o 

pobre, desde que grupos de alta-renda não precisem absolutamente perder”. 
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É nesse conjunto que se inserem os conceitos de cidadania, de cidadão do mundo, de 

inclusão social, que vem sendo paulatinamente construída pela sociedade civil de todos os 

países, em contraposição ao poder político-econômico do mercado. É possibilitar os mais 

pobres a terem acesso ao emprego, aos transportes, à cultura e à política. No caso do 

direito do cidadão ao transporte, destaca-se a real importância que deve ser dada ao 

transporte público como instrumento de promoção da inclusão social (GOMIDE, 2003). 

De acordo com o autor, os indivíduos residentes no ambiente urbano, em especial, aqueles 

residentes na periferia urbana carecem da oferta de transporte e de serviços públicos, os 

quais freqüentemente não superam a demanda adequadamente. Por conseguinte, a garantia 

de acesso físico desses indivíduos a todo o espaço urbano fica comprometida, podendo 

diminuir consideravelmente a disponibilidade de renda e tempo. Neste sentido, “(...) se 

entende o transporte coletivo como importante instrumento de combate à pobreza e de 

promoção da inclusão social” (Ibid).  

 

Assim, ao analisar a questão dos transportes, no âmbito de uma sociedade excludente a 

qual vivenciamos, impõem-se discussões muito maiores do que apenas as resumidas a 

tarifas acessíveis; são as questões relativas às acessibilidades, às atividades sociais básicas 

como a escola. Conquanto políticas setoriais de transporte, e até educacionais, estão 

contribuindo de forma justa para a inserção dos estudantes excluídos. Esta temática leva a 

cabo a questão da eqüidade enquanto garantia ‘justa’ de condições de acesso à escola 

mediante o uso dos transportes públicos para os estudantes mais pobres ou residentes em 

áreas afastadas das escolas. Na seção seguinte, serão apresentados alguns conceitos sobre o 

que seja eqüidade, e sugestões para a sua avaliação.    

 

2.5. Eqüidade em educação e em transportes 

Há uma vasta literatura que trata do assunto de eqüidade, buscando aperfeiçoamento de 

conceitos senão analisando ações implementadas. Todavia, os conceitos de eqüidade e 

desigualdade – dependendo do tema que está sendo abordado – podem, muitas vezes, ser 

utilizados de forma equivocada, como se fossem iguais, quando, na realidade, são bastante 

distintos. Algumas desigualdades são simples de prever e esperadas, sem, necessariamente, 

refletirem iniqüidades. Da literatura nacional e internacional, a seguir, pode-se levantar os 
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aspectos gerais de eqüidade, bem como critérios e conceitos relacionados à educação e aos 

transportes, que possam contribuir para o desenvolvimento das conclusões da dissertação.  

 

Um das definições mais gerais de eqüidade é a citada por Beder (2000): “A eqüidade 

deriva do conceito de justiça social “ fairness” . Representa a crença que há algumas 

coisas que todos devem ter, que há necessidades básicas que devem ser satisfeitas, que os 

sacrifícios e recompensas não devem divergir demasiado numa comunidade, e que a 

política deve ser direcionada com imparcialidade, equilíbrio e justiça para tais fins”.  

 

Transitando nas áreas da educação ou dos transportes, o conceito de eqüidade foge de 

definições precisas, porque não há proposições de um referencial técnico ou filosófico que 

justifique o que é justo para um e para outro não. Como afirma Strambi (2000), à medida 

que a sociedade se transforma, pode-se transformar também a noção do que é justo 

socialmente quando se fala em eqüidade.“Isto decorre de sua relação com questões 

filosóficas e morais, que são interpretadas à luz dos valores de uma sociedade em uma 

dada época” (Ibid). 

 

Neste contexto, uma boa forma de abordar esta problemática é dividir o problema das 

desigualdades nas não evitáveis, não refletindo, geralmente, problemas de iniqüidades, e 

evitáveis associadas a problemas de iniqüidades. Considere-se, por exemplo, o estudo de 

caso: Políticas de transporte e trânsito na cidade de São Paulo (VASCONCELLOS, 1996), 

onde o autor mostra diferenças marcantes entre aqueles com e os sem acesso ao transporte 

particular. Diferenças que “(...) resultam de ações eficientes de apoio ao aumento do 

número de automóveis, por meio da garantia de condições adequadas de circulação. A 

combinação entre reorganização do espaço e o uso do transporte individual representa 

(...) a construção da cidade da classe média. (...) ao mesmo tempo em que as classes 

trabalhadoras eram mantidas sob mais condições de transporte” (Ibid).    

 

Esse privilégio à classe média usuária do automóvel particular, caracterizando iniqüidades 

no acesso aos transportes públicos - não imputáveis apenas aos serviços de transporte, uma 

vez que constituem um dos grandes problemas que se colocam aos serviços e profissionais 
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de transporte, bem como toda a sociedade –, poderia ter sido evitado, segundo o autor, se 

políticas públicas e de transporte tivessem introduzido as melhorias necessárias para que os 

segmentos pobres da população (trabalhadores) dispusessem de melhores oportunidades 

em todas as situações que contribuíssem para saírem da condição de pobreza. Como se 

pôde observar, a eqüidade tem uma dimensão ética pautada com a redistribuição de algo de 

acordo com as necessidades referentes a esse algo. É condicional, diferindo da igualdade, 

que é mais absoluta. Na igualdade não existe necessariamente conotação ética, porque 

independe de critérios associados às necessidades de um dado grupo da população. 

 

Buscando na literatura técnico-científica, a seguir, alguns aspectos gerais de eqüidade, e 

conceitos relacionados à educação e aos transportes, que possam contribuir para a 

elaboração de uma definição própria do que seja eqüidade, podem-se inicialmente abordar 

algumas características relacionadas à desigualdade no Brasil, e sob três percepções, duas 

mais recentes (aquelas desigualdades que comprometem o desenvolvimento econômico, e 

o que as políticas públicas podem e devem fazer sobre elas), as políticas públicas e o 

mercado de trabalho; e uma mais antiga que diz respeito à situação de elevada 

desigualdade de renda do país quando comparada à de outros países WORLD BANK 

(2003). Em um documento intitulado “Inequality and Economic Development in Brazil”, o 

Banco Mundial explica que a desigualdade do Brasil não é restrita à renda. Estende-se para 

– ou origina-se dela – distribuições na obtenção da educação, saúde, influências políticas, e 

mercado de trabalho ineficiente gerando distribuição desigual de recursos. No caso da 

educação, revela-se que, apesar de significantes avanços nos últimos anos, e de melhoria 

na acessibilidade educacional, o Brasil permanece com níveis muito baixos de educação de 

seus cidadãos e trabalhadores no plano global e em condições regionais.  

 

Assim, embora a aparência positiva seja o que tem sobressaído no atual panorama 

educacional brasileiro, tendo, como pano de fundo, a melhoria de indicadores de eficiência 

do sistema, especialmente quando se fala sobre ensino fundamental e também da expansão 

da matrícula em todos os níveis de ensino, percebe-se que existem aspectos negativos no 

sistema, como iniqüidades decorrentes de acesso e de qualidade de ensino, sem levar em 

consideração as altas taxas de repetência, abandono, etc. Segundo Castro (1999), a 

eqüidade se constitui como o problema central das políticas públicas educacionais, 

residindo nela o dilema que o país enfrenta e para o qual a atenção do poder público tem se 
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voltado: “O sistema educacional brasileiro apresenta um déficit muito acentuado no que 

tange à garantia de condições mínimas de eqüidade, tanto do ponto de vista do acesso 

quanto da qualidade do ensino ofertado pelas escolas públicas”.   

 

Deste modo, a eqüidade, enquanto justiça social em educação, passa a ser compreendida 

como oportunidade similar de acesso e aprendizagem, independente da condição 

socioeconômica do aluno, para que ele alcance os níveis de qualidade requeridos pela 

sociedade. 

 

No que tange a assuntos de eqüidade relacionada a transportes, especialmente, o transporte 

público urbano, Strambi (1993) afirma que os principais estudos existentes não significam 

a existência de conceitos e/ou critérios definidos para a análise da eqüidade em políticas de 

transporte público, pelo contrário, eles são pouco compreendidos e, muitas vezes, 

distorcidos, mas dois critérios comumente utilizados podem ser enumerados: o primeiro, 

baseado unicamente na renda do usuário, é abalizado em estudos de políticas cujo impacto 

distributivo seja progressivo, isto é, que categorias de maior renda arquem com maiores 

custos que as categorias com menor renda; o segundo critério se baseia na relação 

pagamento/custo (de estruturas tarifárias) para categorias socioeconômicas distintas, onde 

a política é eqüitativa quando cada indivíduo contribui de acordo com os custos que lhe são 

devidos.  

 

Não obstante, a compreensão do que seja a eqüidade em transportes e que dimensões ela 

pode assumir, requer uma análise pormenorizada que exige recorrer às bases da eqüidade, 

no que diz respeito ao que significa “distribuição justa” que não é o objetivo desta 

pesquisa, mas, nem por isso se pode olvidar do que abordam alguns autores.  

 

Um trabalho importante destacado é o de Sen (1973) citado em Strambi (2000) que se 

baseia para o estudo da eqüidade – em relação à renda – nos critérios de necessidade e 

merecimento: necessidade quando o indivíduo tem direito a níveis iguais de benefício, 

significando que, de acordo com a necessidade, existe uma alocação desigual de recursos. 

O merecimento, interpretado sob duas formas distintas, em termos de alguma concepção de 
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valor do trabalho: os serviços sendo avaliados em termos de oferta e demanda para aqueles 

que detêm o comando de recursos (natural ou artificialmente) escassos, ou os que 

trabalham mais, ou melhor, (ou em condições mais desfavoráveis). Em ambas as situações, 

podendo reivindicar como justa sua maior participação na divisão do produto da sociedade. 

Para Strambi (2000), a distribuição de renda tende a seguir, portanto, critérios de 

merecimento do que o de necessidade. Este último podendo ser considerado em situações 

na elaboração de políticas de transferência de renda em bens ou em espécie para as classes 

mais desprovidas.  

 

Já o WORLD BANK (2003) dá uma visão mais aberta a respeito do que seja eqüidade, 

adotando em suas análises o utilitarismo e a igualdade de oportunidades, que se 

assemelham, respectivamente, aos critérios de necessidade e de merecimento citados por 

Strambi (2000).     

 

1. O utilitarismo que vê previdência social com aumento de níveis individuais de bem-

estar, como resultado de uma transferência progressiva de renda. Seria uma transferência 

de renda de um indivíduo mais rico a um mais pobre. Como resultado, a quantia 

renunciada por aquele será socialmente ótima para o mais pobre, porque este terá 

aumentado as possibilidades de percepção de renda. 

2. Igualdade de oportunidades, partindo da visão de que justiça não consiste em assegurar 

que todas as pessoas desfrutem os mesmos resultados, mas que elas tenham as mesmas 

chances de obtê-los. Aliás, o relatório cita estudos de John Roemer (1998), que sugeriu que 

existem nesse contexto as variáveis de esforço (que estão dentro do controle do indivíduo) 

e as variáveis de circunstância (que estão além do controle dos indivíduos). Haverá uma 

igualdade de oportunidades quando as circunstâncias modificadas – não pré-determinadas 

– não produzam diferenças sistemáticas nos resultados individuais, porque diferenças de 

resultado só são consideradas justas quando surgem de esforços individuais. 

 

Uma outra forma de abordar a eqüidade é proposta por Litman (2003 e 2004), referindo-se 

a ela como justiça com que os impactos (benefícios e custos) são distribuídos. Ao 

reconhecer o progresso dos esforços sobre o alcance dos impactos ambientais causados 

pelo transporte, o autor admite que não há tanto progresso no desenvolvimento de 

36 



 

ferramentas para quantificar impactos sociais, como a exclusão social. Sugere, então, para 

se alcançar a inclusão social, que a eqüidade em transportes deve ser perseguida, e tomada 

como meta primária de projetos e políticas de transportes. Não obstante, buscando uma 

melhor explicação sobre a definição mencionada, Litman divide a eqüidade em quatro 

tipos:  

1. A que relaciona as pessoas igualmente. A chamada eqüidade de igualdade, onde todas as 

pessoas devem receber a mesma qualidade de serviços e pagar o mesmo preço suportando 

os mesmos custos. Na prática, pode ser arbitrário e injusto, porque depende de como os 

impactos estão sendo medidos, e não levam em consideração as diferenças de habilidades e 

necessidades. 

2. Eqüidade horizontal. Esta se preocupa com a justa distribuição de impacto entre os 

indivíduos, implicando que os consumidores devem “adquirir o que eles pagam e pagar o 

que eles adquirem”, a menos que algum subsídio esteja justificado.  

3. Eqüidade vertical com respeito à renda e à classe social. Preocupa-se com a distribuição 

de custos entre a renda e as classes sociais. Nesta, o transporte é eqüitativo se prover o 

maior benefício ao menor custo para grupos prejudicados.  

4. Eqüidade vertical com respeito à necessidade de mobilidade e habilidade. Assume que 

todas as pessoas deveriam desfrutar, pelo menos, de um nível mínimo de acesso. Esta é 

uma medida de como as necessidades de transporte de um indivíduo são satisfeitas 

comparadas com as de outras comunidades. Leva em consideração a questão da exclusão 

social, proveniente da falta de acesso dos grupos de desvantajosos ao transporte individual, 

especialmente os residentes no meio rural por terem poucas opções de deslocamento.    

 

Mas Litman (2003) ressalta, ainda, que estes tipos de eqüidade são conflituosos, 

prevalecendo a experiência e os valores das pessoas sobre o que seja eqüidade em 

transportes. A ênfase a um tipo de eqüidade que seja apropriada em relação às outras vai 

depender de questões ideológicas. De acordo esse autor, outra questão ideológica sobre 

eqüidade é se ela deve ser tratada sob a ótica da oportunidade (“significando assegurar 

àquelas pessoas desvantajosas da sociedade terem acesso igual para a educação e 

emprego”) ou sob a ótica do resultado (“significando assegurar de fato àquelas pessoas 

desvantajosas da sociedade terem sucesso nestas atividades”). A eqüidade de oportunidade 

reflete o conservadorismo político baseado na equidade horizontal, enquanto a eqüidade de 
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resultado reflete o político progressivo, fundado na idéia da eqüidade vertical com respeito 

à necessidade de mobilidade e habilidade.          

 

Finalmente, Litman (2003) recomenda ainda que, nas pesquisas que avaliem a exclusão 

social relacionada a transportes, se defina um padrão de acessibilidade desejado, mas que 

possa ser incorporado nos planejamentos. Esse padrão deve agrupar reformas que ajudem a 

criar multi-modais mais acessíveis aos residentes não-motorizados e de baixa-renda. Deve 

ser definido para prover acessibilidade e mobilidade básica identificando que atividades 

são essenciais, e ordenar viagens de acordo com a importância delas para aquela 

comunidade. Dessa forma, será possível identificar quais as necessidades de acessibilidade 

básicas que não estão sendo satisfeitas atualmente para vários grupos demográficos.  

 

Strambi (2000) busca ainda o entendimento do conceito de eqüidade estabelecendo três 

dimensões:  

a) Dimensão espacial, econômica ou social; 

b) Igualdade de oportunidades versus igualdade de resultados; 

c) Eqüidade horizontal versus eqüidade vertical;  

 

A dimensão espacial está relacionada com a noção de justiça territorial, vinculada à 

distribuição geográfica da oferta de transportes e os diferentes impactos sobre a 

acessibilidade com relação aos destinos desejados de serem alcançados pelos indivíduos. Já 

as dimensões econômica e social se relacionam ao preço dos transportes, estando a 

econômica arrolada aos diferentes níveis de renda e riqueza, e a social pautada nas 

diferentes condições de acessibilidade, dependendo da idade, sexo, ocupação e estrutura 

familiar, podendo ser analisada pelas diferentes necessidades de transportes que são 

demandadas a cada grupo social.  

 

A igualdade de oportunidades versus igualdade de resultados, quando aplicada aos 

transportes, também pode ser vista sob a ótica de acessibilidade: “A questão da 
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acessibilidade pode ser mais facilmente associada às necessidades de transporte, uma vez 

que essas refletem a necessidade de participação em atividades-fim” (Ibid).  

  

A dimensão de eqüidade horizontal versus eqüidade vertical implica conceitos de análise 

de políticas de tributação. A eqüidade horizontal pressupõe “tratamento igual para os 

iguais”, e a eqüidade vertical a “distribuição justa de renda entre grupos pertencentes às 

diversas classes de renda” (STRAMBI, 2000). Não obstante, sob o foco dos transportes, 

pode-se admitir que existe eqüidade horizontal quando todos são considerados iguais, por 

apresentarem necessidades semelhantes de transporte. A eqüidade vertical, quando as 

pessoas ou grupos de pessoas, com diferentes capacidades de pagamento, são levadas em 

conta. 

 

Litman (2004) reconhece que a eqüidade não é fácil de medir, porque não há jeito certo 

para avaliá-la em transportes. Para medi-las, ele sugere que sejam trabalhadas em nível de 

grupo, uma vez que decisões políticas estão baseadas em interesses de vários grupos. 

Salienta, também, que técnicas podem ser utilizadas para avaliar eqüidade, mas devem ser 

ajustadas às necessidades e habilidades, considerando que indivíduo ou grupo de 

indivíduos socialmente desvantajosos requerem relativamente mais renda para alcançar 

uma determinada oportunidade, como o acesso à educação ou emprego, ou manter uma 

determinada qualidade de vida. Assim, propõe algumas categorias, alertando sobre o risco 

de políticas de eqüidade se tornarem maléficas, se forem analisados grupos grandes, pois 

estes são menos precisos que os grupos desagregados (indivíduos):  

 

- Por classes de renda 

- Por modo de viagem 

- Por localização geográfica 

- Por habilidade física 

- Por necessidades de viagem 

- Por custo do operador   
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Em síntese, como resultado do estudo dos conceitos de eqüidade social em transportes, é 

possível falarmos em eqüidade como a promoção da igualdade de condições no acesso ao 

transporte, de forma a satisfazer as necessidades individuais de deslocamento, observando-

se, assim, o equilíbrio e a justiça social na prestação do serviço, em busca do máximo 

benefício e satisfação do usuário.  

 

O diagrama 01, que nós desenvolvemos, representa a composição das diversas formas de 

interpretação da eqüidade encontradas na literatura sobre transportes. Como se podem 

observar e, assumindo a proposição do WORLD BANK (2003), as formas de ver eqüidade 

se resumem basicamente a dois tipos, o utilitarismo e a igualdade de oportunidades. O 

utilitarismo baseia-se na locação desigual de recursos de acordo com a necessidade, 

buscando o aumento dos níveis individuais do bem-estar dos mais prejudicados. A 

igualdade de oportunidades busca assegurar a mesma chance de obter resultados, mesmo 

que o indivíduo não desfrute deles. Leva em consideração os esforços individuais para se 

alcançar o bem-estar. Mas a igualdade de oportunidades ainda pode ser compreendida sob 

várias óticas: a eqüidade horizontal (considera a justa distribuição dos custos e benefícios 

entre indivíduos e grupos sociais comparáveis na riqueza e na habilidade, ou seja, trata 

igualmente os iguais por apresentarem necessidades semelhantes); a eqüidade vertical com 

respeito à renda e à classe social (maior benefício ao menor custo para os mais 

prejudicados); eqüidade vertical com respeito à necessidade de mobilidade e habilidade 

(todos desfrutam de fato de um nível mínimo de serviço, mas pagam o mesmo preço e 

suportam os mesmos custos).  

  

Diagrama 01 – Formas de ver eqüidade em transportes 
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Há de considerar que se faz necessário apoiar o subsídio, para alcançar a eqüidade vertical 

com respeito à renda e à classe social e com respeito à necessidade de mobilidade e 

habilidade, verificando que categoria se beneficia e com quanto entre os diferentes modais 

de transporte público e quem contribui para a arrecadação dos recursos reservados ao 

subsídio (STRAMBI, 1993). 

 

2.6. Tópico conclusivo 

Este capítulo mostrou o modelo de educação institucionalizado no Brasil. Um modelo 

subordinado a novas concepções de ensino e de aprendizagem, e voltado a ancorar a 

realidade da globalização a qual vivenciamos, não somente construindo o conhecimento, 

como em épocas anteriores, mas, principalmente, qualificando o indivíduo para o mercado 

de trabalho. Um perfeito antagonismo aos fins gerais da educação, onde o que se preza são 

os ideais da nova ordem econômica mundial, que despolitiza as relações e submete tudo ao 

mercado, não se preocupando com o social, e caminhando no sentido contrário ao da 

inclusão.  

 

Essa atual conjuntura de exclusão social, a qual vivenciamos pelo sistema econômico 

capitalista, está ancorada pela nova postura assumida pelo Estado para com a sociedade, de 

um Estado facilitador que busca intervir apenas nos resultados. Como tal, deixou que as 

forças, oriundas do capitalismo neoliberal, dominassem o mercado, as relações políticas, a 

economia, e inclusive o sistema educacional brasileiro. Mas é inequívoco que o mundo 

capitalista exige isto, recursos humanos competentes para mantê-lo, e estes só podem ser 

preparados nos espaços escolares. O que não se pode esquecer é a forma traçada e 

excludente como a educação está sendo articulada nos anos finais da educação básica. 

Antes mesmo de o indivíduo transpor os muros da escola, e ter que enfrentar o que o 

mundo do trabalho lhe confere, ele já se encontra com o direito à cidadania negado, pela 

própria organização curricular lhe é impressa pela escola.  

 

Mesmo assim o Estado, enquanto instituição superior ao indivíduo e ao sistema 

econômico, tem, através da educação, buscado salvaguardar os indivíduos contra a 

exclusão social, principalmente, quando se refere aos menos possuídos economicamente. 

Tal realidade não poderia estar sendo coincidente e, ao mesmo tempo, colidente com o 
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atual sistema econômico vigente que exclui. O sentimento de pertença já nasceu para o 

indivíduo pobre, aportado por políticas públicas de inclusão social, a partir do momento 

em que a educação passou a ser articulada em torno de um projeto de crescimento 

econômico norteado pela inclusão social.  

 

Aliás, o termo inclusão social está instalado, nestes tempos, sob a forma de democratização 

do ensino para superar as desigualdades sociais. Mas para a educação ser democratizada, é 

necessário que existam escolas acessíveis, não apenas em ofertas de postos de estudo, mas 

também espacialmente, e assegurando a ida e a vinda dos estudantes de menor renda. Tal 

realidade se emoldura nas escolas de ensino médio como as IFET’s, ou de grau maior, que 

não existem comumente em localidades afastadas dos centros urbanos. Portanto, vê-se a 

necessidade de que essas escolas tenham de ser acessíveis aos pobres e residentes em 

localidades distantes, como forma de assegurar o princípio da igualdade e o direito social à 

educação previstos na carta constitucional. Aí se encontra um grande instrumento que o 

Estado pode oferecer para assegurar a inclusão social aos menos favorecidos 

economicamente, o transporte público escolar.  

 

Ao chegar a este quadro genérico de análise, importa verificar que a eqüidade em 

transporte escolar é um poderoso instrumento de inclusão social, já que ela torna as escolas 

acessíveis aos menos favorecidos de renda, e reduz, conseqüentemente, as desigualdades 

sociais. Entretanto, as políticas públicas de transporte escolar e educação devem ser vistas 

de forma articulada para promoverem a inclusão social, não podendo, quando se refere ao 

acesso ao conhecimento, a eqüidade ser vista isoladamente, através de políticas públicas 

educacionais, que visem aumentar o número de vagas nas escolas e de qualidade das 

mesmas. O capítulo seguinte versará sobre os mecanismos encontrados pelo Estado para 

garantir, senão minimizar, as iniqüidades existentes entre alunos residentes no meio urbano 

e rural brasileiro.       
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3. TRANSPORTE ESCOLAR COMO ELEMENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Nos últimos anos, os políticos de países em desenvolvimento têm-se orientado para a 

melhoria de meios de transporte em massa nos perímetros urbanos, desentendendo as 

necessidades das pessoas que habitam áreas mais afastadas e de difícil acesso. O 

conhecimento das circunstâncias que rodeiam a acessibilidade de pessoas destas áreas, 

principalmente, estudantes é praticamente inexistente nos meios acadêmicos nacionais, e 

de pouca importância e atenção por parte dos governos.  

 

No Brasil, o assunto sobre transporte escolar praticamente não existe na literatura técnica. 

As poucas referências disponíveis para pesquisa em Transporte Escolar são oferecidas pelo 

GEIPOT (1995) em Avaliação Preliminar do Transporte Rural – Destaque para o 

Segmento Escolar, o artigo de Vasconcellos (1997) – Transporte Rural: resgate de um tema 

esquecido, e a Cartilha do Transporte Escolar do INEP (2005). Outros trabalhos foram 

publicados, porém, relacionados a questões específicas em áreas rurais, como avaliação de 

programas de Transporte Escolar Rural (PAZ, 2001), e estudos sobre acessibilidade 

(SANCHES, 2003; PEGORETTI e SANCHES, 2004). 

 

Este capítulo se dirige à compreensão dos modos e condicionantes pelos quais se processa 

o transporte de escolares, principalmente, em áreas rurais, onde, para muitos estudantes do 

Brasil, o acesso é precário para os sistemas tradicionais de transporte, principalmente, o 

transporte público. Busca-se compreender, inicialmente, os conceitos desenvolvidos sobre 

acessibilidade e mobilidade relacionados a transportes em meios urbanos e rurais, como 

aporte para definir um indicador que seja útil para medir eqüidade em transportes. Em 

seguida, de que forma se processa o transporte no meio rural brasileiro; como se organizam 

institucionalmente, e a assistência financeira do Estado aos operadores públicos e 

organizações não-governamentais.   

 

3.1. Questões de acessibilidade e mobilidade  

Conceitos e aplicações relacionados à acessibilidade e mobilidade têm sido freqüentemente 

utilizados em vários campos da ciência, constituindo-se uma necessidade para os 
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planejadores de transporte, e outros que precisam conhecer o grau de proximidade e a 

facilidade de comunicação entre um ponto e os demais. Porém, por estarem intimamente 

relacionados esses conceitos, podem ser confundidos. Daí a necessidade de precisá-los 

bem. A análise a seguir buscará conceituar acessibilidade e mobilidade, suas características 

e inter-relações, limitando-se aos aspectos relacionados ao transporte de pessoas.  

 

Dentre os mais variados propósitos dos aglomerados urbanos, certamente os mais 

importantes são aqueles de facilitar contatos e se aproximar das facilidades (escolas, 

trabalho, comércio, lazer, etc.), contudo, diante da pluralidade de atividades e do volume 

de pessoas envolvidas, principalmente, nas grandes e médias cidades, praticamente fica 

inviável que essas facilidades urbanas sejam facilmente alcançáveis, em face da separação 

espacial conduzida pelo próprio espalhamento urbano18. Neste caso, o transporte passa a 

ser entendido como um elo entre as pessoas e as atividades, funcionando, muitas vezes, 

como facilitador, possibilitando o desenvolvimento do aglomerado urbano, ou mesmo 

como barreira, atrofiando o mesmo. A sua menor ou maior eficácia dependerá, segundo 

Sales Filho (1996), do grau de compatibilidade entre as características estruturais da rede 

de transportes e as peculiaridades sócio-econômico-espaciais da grande cidade, ou seja, as 

características do seu uso do solo.  

 

A acessibilidade 

A palavra acessibilidade pode conter diversas formas de interpretação, desde o acesso a um 

espaço imediato de uma mesma área que rodeia o indivíduo – o micro ambiente – até um 

macro ambiente que leva em conta parâmetros e um grande número de restrições ao acesso 

à atividade por um indivíduo, caracterizando-se, principalmente, pela existência de uma 

malha viária e de uma rede de transportes que permite a qualquer pessoa usá-la 

(ALMEIDA, 1999; PRADO, 2001). 

 

Para Raia Jr (2000), o conceito de acessibilidade não é recente, desde o ano de 1826, já 

havia surgido o primeiro trabalho abordando aspectos relacionados a modelos teóricos de 

                                                
18 Entenda-se o espalhamento urbano como um processo de crescimento desordenado das cidades, dando 
espaço a grandes lotes com baixas densidades residenciais e descontinuidades na ocupação do solo (LIMA, 
1998). 
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processos espaciais envolvendo acessibilidade. Desde então, a acessibilidade tem sido 

abordada nos mais variados campos das ciências: engenharia, biologia, ciências humanas, 

computação, etc. Limitando-se ao campo do macro ambiente acessível, os conceitos de 

acessibilidade basicamente referem-se a “Medida de esforço para superar uma separação 

espacial e, portanto, caracteriza as possibilidades oferecidas ao indivíduo, pela cidade e 

sua rede de transportes, para que ele possa exercer suas atividades, (...)”.(SANCHES, 

1996). 

 

Assim, a acessibilidade torna possível o acesso de indivíduos aos locais de empregos, 

lazer, estudo, equipamentos públicos, etc. e é função tanto do uso do solo quanto das 

características do sistema de transporte (LIMA, 1998). A acessibilidade é ainda um 

indicador que permite investigar se as rotas de transporte escolar rural atendem de forma 

eqüitativa à população das diferentes regiões de um município (SANCHES, 1996).  

 

A definição sobre acessibilidade originalmente definida por Hansen em 1959 de “potencial 

de oportunidades de interação” (WEIBULL, 1980), sofreu várias interpretações ao longo 

das décadas passadas, podendo ser caracterizada sob a forma mais simples como a 

proximidade física entre dois lugares, até significados mais abrangentes que envolvem 

fatores comportamentais do indivíduo, quando estes tomam parte de diferentes atividades 

disponíveis (ALMEIDA, 1999). 

 

A acessibilidade envolve uma combinação de dois elementos: relativo a localização em 

uma superfície a destinos aceitáveis, e as características da cadeia de transporte ou cadeias 

que unem pontos naquela superfície (VICKERMAN, 1974). 

 

Conforme as definições citadas, pode-se observar, que as diferenças básicas de 

acessibilidade em transportes consistem, de duas partes: a primeira, de um fator de 

impedância que pode ser determinado pela qualidade do serviço ofertado pelo sistema, e é 

normalmente medido pela distância, custo de viagem e tempo. O segundo fator é a 

atratividade, elemento espacial que reflete a distribuição das atividades como emprego, 

comércio, serviços, etc. É oportuno observar que os estudos que envolvem acessibilidade 
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restringem-se praticamente a ambientes urbanos, provavelmente porque o desenvolvimento 

do ambiente urbano tenha se mostrado bem mais complexo do que o ambiente rural. 

Todavia, as variáveis envolvidas podem estar também ligadas às situações do transporte 

dos residentes em áreas rurais, porque “(...) estudos de acessibilidade para essa população 

são importantes e fundamentais não só porque se refere à oportunidades de acesso às 

atividades urbanas, mas também pelas conseqüências que esta trará para a garantia das 

demais oportunidades de acesso (...)” (PEGORETTI e SANCHES, 2004).   

 

Almeida (1999) e Sanches (2003) agrupam sob duas formas comuns de pesquisa, a seguir, 

modelos de indicadores para medir a acessibilidade dos usuários em relação às 

oportunidades urbanas: 

 

3.1.1. Indicadores baseados em medidas de separação espacial 

Refletem características de separação espacial de uma rede de transportes, tais como custo 

generalizado, distância, tempo, etc. Foram sugeridos inicialmente por Simbel (1953), onde 

ele considerou a separação espacial entre dois lugares ou zonas (ALMEIDA, 1999). 

Tiveram seus conceitos refinados por Ingram em 1971, que após considerar que estudos 

sobre acessibilidade são geralmente destinados a áreas extensas e de várias regiões, 

introduziu conceitos de fricção (alguma medida de tempo, distância ou custo – 

característica do sistema de transporte), tratando a acessibilidade sob formas relativa e 

integral, ou seja, uma medida de esforço para superar a separação entre dois pontos de uma 

mesma superfície ou entre um ponto com todos os outros pontos na mesma superfície 

(LIMA, 1998; ALMEIDA, 1999). 

 

Diante da impossibilidade de obter resultados referentes ao nível global de acesso de uma 

área ou esses níveis serem comparados entre áreas, (ALLEN et al.) trabalharam em 1993 

com conceitos mais sofisticados relacionados ao custo percebido pelo usuário, propondo 

um índice de acessibilidade global capaz de indicar a acessibilidade de uma área inteira, 

permitindo que se faça comparação entre áreas, e não apenas entre diversos pontos de uma 

mesma área (LIMA, 1998; ALMEIDA, 1999): 
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3.1.2. Indicadores baseados em medidas de separação espacial e atratividade 

Refletem o efeito combinado entre transporte (custo generalizado, distância, tempo, etc.) e 

uso do solo (atratividades urbanas). Essas atratividades estão vinculadas às oportunidades 

de destino do viajante (número de empregos, número de vagas nas escolas, número de 

leitos hospitalares, etc.). Vai depender do propósito do estudo. 

 

Sugeridos inicialmente por Hansen (1959), derivam do modelo gravitacional de Newton 

(GOODCHILD e KWAN, 1978; PIRIE, 1979; SANCHES, 1996). Nas formulações 

matemáticas, além da medida de atratividade da zona, existem uma função associada que 

varia dependendo do tipo de estudo e é conhecida como impedância. A impedância é 

caracterizada como uma medida que avalia os efeitos contrários à realização ou ao 

prolongamento das viagens (ALMEIDA,1999). 

 

3.1.3. Indicadores baseados em abordagem comportamental 

Refletem, segundo Raia Jr (2000) a escolha de uma alternativa entre as diversas opções 

disponíveis para um indivíduo, pela definição mutuamente exclusiva e uma, e somente 

uma, opção pode ser escolhida em uma única decisão. Essas abordagens foram 

inicialmente sugeridas por Ben-Akiva e Lerman (1979), que assumem que cada alternativa 

disponível tem uma utilidade e que o indivíduo relaciona a opção que maximiza aquela 

utilidade (Ibid). 

 

Conforme se pôde observar, os indicadores relatados são baseados em medidas de 

separação espacial e, por conseguinte, o produto da aplicação desses é muito influenciado 

pela localização geográfica entre pontos de origem e destino. Dessa forma, Sanches (2003) 

ressalta que “ Com a utilização desses indicadores é difícil avaliar até que ponto as 

variações espaciais da acessibilidade são resultado das condições do sistema de 

transportes e não o resultado da localização espacial dos pontos”. Assim, ela propõe um 

indicador resultado da razão de acessibilidades entre o transporte público e o particular, 

que visa neutralizar os efeitos da localização geográfica dos pontos e evidenciar a 

facilidade de acesso dos estudantes às escolas através de rotas do transporte escolar 

existente. Um indicador bastante simples de ser aplicado, já que é simplificado, posto que 

47 



 

para cada aluno existe apenas um ponto de destino possível (a escola em que ele estuda). 

Esta particularidade permite desconsiderar a acessibilidade relativa dos pontos de destino, 

implicando numa acessibilidade dependente apenas da impedância da viagem.  

 

O indicador de Sanches (2003) tem a seguinte formulação: 

A i = Tioni / Timin 

 

Sendo:  

A i = nível de acessibilidade dos alunos residentes na propriedade i; 

Tioni = tempo de viagem entre a propriedade i e as escolas, utilizando o veículo do 

transporte rural escolar; 

Timin = tempo de viagem entre a propriedade i e as escolas pelo caminho mínimo 

(equivalente ao tempo de percurso por automóvel);  

 

Na formulação proposta, o tempo de viagem pelo veículo de transporte rural foi composto 

por parcelas de tempo (tempo de caminhada + tempo de espera + tempo de movimento + 

tempo nas paradas), e o tempo de viagem mínimo pelo tempo de movimento do veículo 

particular. O indicador fornece uma avaliação da sinuosidade das rotas, cujo nível de 

qualidade pode ser associado a faixas de acessibilidade (Tabela 01).  

 

Tabela 01 – Nível de qualidade associado a cada faixa de acessibilidade  

Acessibilidade relativa Nível de qualidade 
1,00 a 1,20 Muito bom 
1,21 a 1,60 Bom 
1,61 a 2,00 Regular 
2,01 a 2,40 Ruim 

Maior que 2,41 Péssimo 
FONTE: Sanches (2003) 

 

De acordo com a tabela 01, quando o indicador fica próximo de 1(um), significa que o 

tempo de viagem no veículo escolar está próximo do tempo de viagem pelo caminho 

mínimo. Por outro lado, se a rota se desvia do caminho mínimo, o indicador apontará 

valores maiores que 1, e tanto serão maiores quanto mais sinuosa for a rota. 
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A mobilidade 

A palavra mobilidade, segundo Vasconcellos (1996), pode assumir duas formas de 

interpretação: a mobilidade social, que se refere à mudança de ‘status’ social, e a 

mobilidade física. Esta última refere-se ao deslocamento das pessoas entre os lugares e 

pode ter o seguinte conceito quando relacionada a transportes: “(...) a capacidade de um 

indivíduo para se movimentar. Esta capacidade do indivíduo depende da performance do 

sistema de transporte usado, a hora do dia e a direção na qual o indivíduo pretende viajar, 

suas características individuais, tais como se ele tem carro, se pode tomar um táxi ou 

ônibus, etc” (RAIA JR, 2000). 

 

Nos espaços urbanos, o deslocamento da massa populacional é interpretado em termos de 

um esquema conceitual que, segundo Raia Jr (2000), é articulado entre mobilidade urbana, 

que são as massas populacionais e seus movimentos; a rede, representada pela infra-

estrutura que canaliza os deslocamentos no espaço e no tempo; e os fluxos, que são as 

macro-decisões ou condicionantes que orientam o processo no espaço. Nesse esquema, o 

estudo da mobilidade e de seus indicadores passa a ser de primordial importância, porque, 

satisfazer de modo adequado os desejos de mobilidade das pessoas urbanas, é um dos 

objetivos determinantes do poder público. Nos ambientes rurais, no entanto, como o 

trânsito de veículos públicos é bastante reduzido, prevalecem os serviços intermediários de 

transporte19. Neste caso, os estudos sobre mobilidade se dirigem mais a pessoas idosas e 

com incapacidade física de deslocamento para os núcleos urbanos.      

 

Diferentemente da acessibilidade, a literatura sobre mobilidade não é vasta, 

principalmente, a rural, talvez porque, como se lê: “(...) o enfoque da ‘mobilidade urbana’ 

é uma proposta recente no setor de transporte que está se impondo (...)”  (ITRANS, 2003). 

 

 

                                                
19 Formas de transporte de baixa tecnologia que aumentam a capacidade de transporte local, reduzindo os 

tempos de viagem, a custos relativamente baixos. Encaixam-se nesta categoria os transportes de tração 

animal, bicicletas, motocicletas, etc. (STARKEY et al., 2002). 
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3.2. Relação de acessibilidade e mobilidade no Brasil  

Vistos os conceitos de acessibilidade e mobilidade, é importante se verificar que em países 

industrializados, como Estados Unidos, por exemplo, onde a população vive em altos 

níveis de riqueza e disponibilidade de recursos, busca-se incessantemente - pela própria 

cultura existente do automóvel - a promoção da mobilidade, no sentido de se poder atingir 

com facilidade todos os pontos desejáveis.  

 

Fato diferente pode ser observado em nações em desenvolvimento como o Brasil, que não 

gozam de abundância de recursos e de riqueza. Aqui, como afirma (RAIA JR, 2000), a 

preocupação dos planejadores está voltada para os grupos menos possuídos (grupos de 

baixa renda) que têm seríssimas restrições de mobilidade. Estes grupos sofrem pela 

inacessibilidade devido à falta de transporte, ou quando ele está disponível, não pode arcar 

com o pagamento das tarifas para utilizá-lo.  

 

A relação entre necessidade, acessibilidade e mobilidade foi citada por (PORTO, 2001). 

Segundo a autora, a mobilidade pode ser entendida de forma mais abrangente incorporando 

a acessibilidade (relacionada à oferta) e a necessidade de deslocamento (relacionada à 

demanda). Desta forma, para a autora, a mobilidade existe quando as facilidades de acesso 

oferecidas ao usuário atendem, também, às necessidades de deslocamento. Assim, ela faz a 

seguinte relação: 

 

 

Dessa forma, a acessibilidade, precedendo a mobilidade, só fará sentido se houver 

necessidade de deslocamento. Por outro lado, é comum existir a restrição da mobilidade da 

população, principalmente, em áreas pobres, não só pela falta de desejo pelos 

deslocamentos, mas também pela oferta dispendiosa dos serviços de transporte. Essa é uma 

das graves crises que assolam áreas metropolitanas de países em desenvolvimento como o 

Brasil.  

 

Um exemplo elucidativo: para uma determinada localidade não existe a atividade escolar. 

Um estudante que desejar estudar terá, obviamente, que se deslocar para um outro bairro 

Necessidade + acessibilidade = mobilidade 
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ou cidade, e esse deslocamento demandará algum modo de transporte que não seja a pé. Se 

a família possui veículo particular, o acesso do estudante à escola dependerá unicamente 

do desejo dos responsáveis em efetuar o deslocamento. Contudo, se não possui veículo 

particular nem a possibilidade de realizar a viagem por falta de dinheiro para pagar a tarifa 

do transporte público, fatalmente deixará de ir à escola. A sua mobilidade será reprimida e 

não exercida, pois o que é oferecido em termos de acesso ao transporte não atende às suas 

possibilidades de deslocamento. 

 

Então, é necessário conjeturar que mobilidade e acessibilidade devem ser analisadas 

simultaneamente, pois aspectos relacionados, tanto à provisão de acessibilidade quanto às 

condições de mobilidade de grupos sociais, não podem ser dissociados.  

 

Como já fora dito, as tradicionais políticas de transporte urbano baseadas na ampliação do 

sistema viário acabam sendo apropriadas para o uso dos automóveis, mesmo que a 

pretensão inicial tenha sido aumentar a mobilidade da população. Porém, o que acaba 

acontecendo é que o mau uso destas vias, com o automóvel cada vez mais ocupando a 

maior parte do espaço de circulação, acaba comprometendo a mobilidade dos menos 

possuídos economicamente, no que diz respeito às dificuldades de acesso ao transporte 

público. “Um dos maiores desafios do planejamento de transportes nos países em 

desenvolvimento é viabilizar politicamente a redistribuição do espaço e de circulação. A 

mudança mais profunda deveria vir da reapropriação do espaço pelos papéis mais 

numerosos e vulneráveis, como os de pedestres, ciclistas e passageiros de transporte 

público” (ITRANS, 2003). 

 

Tal descaso se configura ao observar o resultado da pesquisa de passageiros realizada pela 

Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2002), aplicada em onze grandes cidades 

brasileiras, que aponta a distribuição modal nacional com 73% dos veículos sendo 

automóveis e 11% ônibus. Nessa pesquisa, evidencia-se a grande injustiça em relação ao 

uso do espaço viário e número de beneficiários em cada modal, parecendo que, apesar das 

incansáveis preocupações dos pesquisadores com a questão da mobilidade urbana, a 

pobreza - além de suas características próprias de insuficiência de renda – terá ainda que 

conviver, por muito tempo, com duas outras dimensões de problemas decorrentes da 
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insuficiência ou ineficácia dos serviços de transporte público: a privação de acesso aos 

serviços essenciais (educação, saúde, etc.) e aos direitos sociais básicos (trabalho, 

seguridade social, lazer, entre outros), ambas dependentes das condições de transporte. 

Como afirma ITRANS (2003), “Ao lado da fome, do emprego, da habitação e dos serviços 

de saúde e educação, que receberam as atenções de muitos pesquisadores e formuladores 

de políticas públicas, a mobilidade e a oferta adequada de serviços públicos de transporte 

coletivo raramente são estudadas em suas relações com a pobreza”. 

 

Segundo Raia Jr (2000), em situações de pobreza, as famílias mudam seu comportamento 

de consumo para sobreviver, substituindo o item consumo por outro similar mais barato, 

ou até mesmo eliminando-o, mesmo considerando o caso dos transportes. Esta afirmação 

se confirma nos dados de uma pesquisa realizada pela Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República em 2002 (GOMIDE, 2003; 

ITRANS, 2003), que demonstra o quanto é baixo o índice de mobilidade das pessoas 

pobres no meio urbano. Segundo os autores, era de se esperar que um índice bem maior de 

mobilidade fosse constatado, uma vez que a população pobre é de baixa renda e 

teoricamente necessita de mais transporte coletivo para efetuar seus deslocamentos diários. 

Tal fenômeno é explicado pelos respectivos autores, como o baixo deslocamento dentro 

das cidades, fruto de questões como exclusão social e agravamento dos níveis de pobreza, 

que estão levando cada vez mais a população pobre a abdicar da condição do transporte 

(devido aos preços das tarifas) para as suas atividades diárias.  

 

Esta tendência foi observada também na pesquisa de passageiros da CNT, sustentando a 

hipótese de que existe nas famílias a substituição parcial ou completa, quando possível, de 

transportes motorizados por andar a pé, decorrência de falta de recursos para custear o 

transporte coletivo (ITRANS, 2003). 

 

Para Botelho e Fortes (1994), as estratégias utilizadas por essa população, para ‘driblar ’ a 

falta de recursos e os aumentos de tarifas de transportes, estão condicionadas às questões 

ligadas às atividades econômicas dos indivíduos, sua moradia e os serviços de transporte 

que estão a sua disposição, de tal sorte que algumas iniciativas são cogitadas: desde a 

eliminação do deslocamento mudando de trabalho ou se mudando para perto dele, ou a 
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substituição da modalidade do transporte pela viagem a pé. Gomide (2003) interpreta este 

fato como uma progressiva expulsão dos mais pobres do acesso aos serviços de transporte 

público coletivo, e que esta expulsão contribui ainda mais para o agravamento da pobreza 

urbana e dos níveis de exclusão social. 

 

Como citou Ridley (1985) sobre o documento “Urban Transport Sector”, de 1975 do 

Banco Mundial,“Deve-se prever uma rápida deterioração das condições de transportes 

urbanos em países em vias de desenvolvimento, caso as tendências atuais continuem se 

desenvolvendo... Se não houver intervenção de novos métodos para resolver os problemas 

de transportes urbanos, o aprimoramento da produção e das condições de vida que 

deveriam acompanhar o crescimento da população urbana estará comprometido”. 

 

Embora se saiba que os estudos sobre mobilidade urbana no Brasil convergem para a 

afirmação de que o usuário pobre está abdicando da condição de uso dos transportes 

públicos na realização de suas necessidades diárias, substituindo-o ou eliminando por outra 

forma de deslocamento mais barato, na área rural, tal fato é impossível de acontecer. 

Primeiro, porque é, geralmente, no meio urbano que os residentes rurais satisfazem as suas 

necessidades sociais e de bem-estar, não podendo deixarem de utilizar o transporte público 

para esta finalidade; segundo, as atividades realizadas no próprio ambiente rural são 

geralmente próximas, não exigindo o uso de transportes públicos. O item, a seguir, 

aprimora os conceitos sobre os transportes em meios rurais, e enfoca as reais necessidades 

dos residentes rurais no que diz respeito à acessibilidade e mobilidade.   

 

3.3. Conceito e importância do transporte rural 

As comunidades rurais também requerem acesso a materiais, instalações e oportunidades. 

Suas necessidades básicas incluem água, alimentos, serviços de saúde, atividades de lazer, 

emprego e educação. Ainda que se saiba que o meio básico de transporte rural seja o 

transporte humano, que as pessoas utilizam para levar as suas coisas ou realizar atividades 

em localidades próximas; para se moverem para longas distâncias, são exigidos outros 

meios de transportes semelhantes aos utilizados no meio urbano.  
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Mas o que é Transporte Rural?  

O GEIPOT, em 1995, propôs a seguinte definição citada por Paz (2001): “Transporte 

Rural é o transporte de passageiros, público ou de interesse social, entre a área urbana ou 

no interior da área rural do município”.  

 

Diversas são as instituições que, através dos seus grupos de estudo, têm avançado 

conceitual e metodologicamente sobre o tema Transporte Rural. O Banco Mundial, por 

exemplo, através do seu grupo temático de transporte rural e o Fórum Internacional para o 

Transporte e Desenvolvimento Rurais – IFRTD20, têm buscado entender e facilitar a 

promoção e a aplicação de políticas e práticas, que satisfaçam as necessidades de 

acessibilidade e mobilidade de pessoas em áreas rurais, fazendo com que o transporte 

também sirva a elas. O Departamento para Desenvolvimento Internacional – DFID, através 

de uma base de conhecimentos de Transporte Rural, fundamentada em estudos de caso, 

publica materiais de referência, disseminando as melhorias metodológicas a serem 

utilizadas pelos planejadores e políticos de países desenvolvidos e sub-desenvolvidos. 

Todas essas instituições convergem para um consenso que melhorar o acesso é crucial para 

melhorar o transporte rural, mas também que se deve adotar perspectivas mais amplas e 

efetivas que envolvam a combinação de políticas e medidas planejadas, para resolver 

várias restrições para a mobilidade e acessibilidade, principalmente, em países em 

desenvolvimento. 

 

Aliás, aos olhos do Banco mundial, são bilhões de pessoas nos países em desenvolvimento 

que vive em áreas rurais. A maioria delas sobrevivendo com menos de dois dólares por dia. 

Suas vidas estão caracterizadas pela exclusão, resultante dos baixos acessos e 

oportunidades econômicas e de serviços sociais básicos, como saúde e educação. A 

maioria das necessidades de transporte sendo supridas por meios intermediários de 

transporte, muitas vezes, nas temporadas secas do ano (LEBO e SCHELLING, 2001).     

 

                                                
20 IFRTD é uma rede global de indivíduos e representantes de governos, consultores, técnicos, ONG’S 
nacionais e internacionais, e grupos de comunidades de 83 países na África, Ásia, América e Europa. Suas 
atividades tiveram início em 1992, e tem uma visão em longo prazo, que é a de um mundo no qual as 
comunidades rurais, particularmente aquelas pobres e em desvantagem, tenham melhorado a acessibilidade e 
a mobilidade, resultado do desenvolvimento de sistemas de transporte rural que respondam a suas 
necessidades e potencialidades. 
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Um respeitável estudo, resultado de diversas investigações na Ásia e África, além da 

contribuição de outros estudos de investigações no Kênia, foi publicado sob o título de 

“Transporte Rural em Países em Desenvolvimento”, da autoria de Barwell (HOWE, 

2001). Este estudo apresenta-se distinto em relação a outros, por prestar atenção às 

atividades de transporte rural fora das vias (estradas) tradicionais, definindo a natureza dos 

pequenos produtores rurais e as necessidades de transporte típicas do lugar.  

 

Várias conclusões são apontadas por Howe ao comentar sobre aquele livro, destacando-se 

aquela que diz respeito à natureza real das viagens: “A principal necessidade de transporte 

são os movimentos freqüentes de cargas pequenas através de pequenas distâncias (...). As 

necessidades sociais e de bem-estar são a principal motivação para viajar distâncias mais 

longas para as quais o transporte viário poderia ser apropriado. Poucas famílias possuem 

qualquer forma de transporte motorizado, porque a maioria das viagens é feita a pé, em 

bicicletas, ou em veículos de tração animal” (Ibid).   

 

Neste contexto, como nos países mais pobres, a maioria da população não utiliza o 

transporte motorizado, as necessidades de transporte rural acabam não sendo incluídas nos 

esquemas políticos e de planejamento quando se relacionam as provisões de infra-

estruturas e de Transportes. Nem por isso, o atendimento às necessidades sociais e de bem-

estar dessa população deixa de requerer uma rede de transportes que seja acessível e gerida 

de maneira eficaz.  

 

Robinson e Banjo (1999) defendem que políticas de transporte efetivas ajudam a melhorar 

a acessibilidade nas áreas rurais e serão concretizadas, somente, se forem envolvidas 

provisões de infra-estruturas melhores de transporte e serviços, ou trazidas as instalações 

para a localização rural com práticas aceitáveis de preços e qualidade. No entanto, tal 

melhoria necessitaria de três requisitos fundamentais: o primeiro, relacionado à 

sustentabilidade econômica e financeira, ou seja, à capacidade contínua do governo de 

apoiar e melhorar o padrão de vida material; o segundo, políticas que gerem melhorias na 

qualidade de vida, relacionado com o conceito de sustentabilidade ambiental e ecológica; e 

o terceiro, a distribuição eqüitativa de benefícios produzidos pelos transportes, e que todos 
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os setores da comunidade sejam incluídos, principalmente, os mais pobres. Esta se refere à 

sustentabilidade social, discutido no capítulo 2. 

 

De fato, muitos governos preocupados em melhorar o acesso para transporte rural optam 

em volumosos gastos de dinheiro na construção de estradas, prestando pouca atenção à sua 

sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento de transportes, dos meios de serviços nas 

estradas, ou mesmo nas necessidades e visões dos usuários de transporte, especialmente o 

usuário rural pobre. Como resultado, não se alcança o que a população rural precisava para 

a maximização de sua subsistência.  Além disso, o mercado não provém serviços de 

transporte para áreas de baixa demanda e para os segmentos mais pobres da comunidade. 

 

Através do IFRTD, países como África, Ásia, e América Latina têm reconhecido que, sem 

uma aproximação integrada entre transporte, infra-estrutura e serviços, é impossível 

investir em transportes e trazer benefícios econômicos e sociais proporcionais às 

comunidades rurais pobres. Então, governos estão sendo encorajados para que criem 

políticas favoráveis e ambientes operacionais, e habilitem não só o setor privado, como 

também ONG’S para que representem papéis importantes em novas iniciativas de 

transporte rural. Se a política for bem definida, então há diretrizes claras para tomar 

decisões. Sem uma política, as ações podem ser fortuitas, incompatíveis, e parciais 

(ROBINSON e BANJO, 1999).  

 

Um exemplo de ações integradas entre transporte e infra-estrutura e serviços, com vistas à 

redução da pobreza rural, é o do governo de Malawi na África (DFID, 2004). Desde 1999, 

uma decisão conjunta entre o governo e o Programa de Transporte SulSahariano – PTSSA, 

assistida financeiramente por agências e por ONG’s, tem posto em prática melhorias 

substanciais na situação do transporte e qualidade de vida das comunidades rurais daquele 

país. Um Programa de Viagens e Transporte Rural – PVTR, criado como ponto de partida 

para tratar de maneira coerente este assunto, tem contribuído para a redução da pobreza, 

através do melhoramento da acessibilidade e condições socioeconômicas, serviços e 

instalações das comunidades rurais. 
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As ações implementadas pelo governo de Malawi coadunam com o pensamento de 

STARKEY et al. (2002), quando eles afirmam que soluções políticas de transporte para 

melhorar a acessibilidade em áreas rurais, requererem objetivos conjuntos, sendo mais 

apropriados para reduzir a pobreza rural a combinação de infra-estrutura e serviços. O 

diagrama 02 elucida o pensamento destes autores.  

 

Diagrama 02 – Medidas que visam a melhor o acesso das pessoas rurais aos serviços essenciais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o diagrama 02, os meios de transporte (motorizados ou não) garantem a 

mobilidade através de um arranjo contínuo entre contratos comerciais e usos privados, 

onde muitos meios locais são usados para propósitos familiares ou contratos informais, 

mas não asseguram – mesmo tendo as infra-estruturas de transportes provendo acesso à 

rede dentro e fora da comunidade - que a comunidade local se desenvolva econômica e 

culturalmente, gerando as suas próprias atividades básicas.      

 

Por outro lado, sem instalações para a localidade rural, mesmo que estas reduzam o uso 

dos transportes, pela falta de demanda, não há como a comunidade maximizar os lucros de 

seus produtos devido à distância aos mercados atacadistas, e satisfazer as suas 

necessidades básicas a custos baixos. Como conseqüência, provocaria a inibição do 

desenvolvimento da área e de serviços mais baratos e mais eficientes. 

      
       
       

   

Acesso 

Mobilidade Serviços econômicos e sociais 

Infra-
estrutura de 
transportes 

Localização Preço e qualidade 

Estradas, 
trilhas, pontes, 

rastros Uso 
privativo 

Uso comercial 
(serviços de transporte) 

Meios de 
transporte 

motorizados e não 
motorizados 

FONTE: StARKEY et al. (2002) 
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3.4. Transporte Escolar no Brasil 

Todos os dias, milhões de estudantes utilizam transporte escolar em todo o Brasil. Outros 

milhares são levados à escola pelos próprios pais. Caminhar longos percursos de ida e 

volta da escola, nas áreas urbanas, demandam transporte, e para quem não pode levar os 

filhos pessoalmente às escolas distantes, não resta outra opção senão depender do 

transporte escolar ou transporte coletivo.  

 

Por outro lado, na área rural, milhares de estudantes estão deixando de freqüentar as 

escolas rurais, não só pela falta de escolas, mas principalmente, pela restrição de 

mobilidade e acessibilidade. Existem, nas áreas rurais, a pobreza, que dificulta os pais 

arcarem com os custos de deslocamento dos filhos às escolas distantes, e baixas condições 

de acesso aos eixos de transporte público.  

 

De acordo com Vasconcellos (1997), a demanda do transporte de passageiros na zona rural 

brasileira depende de fatores semelhantes aos verificados na zona urbana e que as 

condições sociais e econômicas brasileiras, o analfabetismo e a pobreza são fatores 

condicionantes da reduzida demanda por parte da maioria da população rural, “No entanto, 

há demandas específicas - como a escolar – que apresentam valores significativamente 

elevados”(Ibid). 

  

Na literatura técnica do país, além de serem raros os estudos que tratam sobre transporte 

escolar, na prática, as ações também andam a passos lentos. Limitam-se à regulamentação 

do setor senão a fiscalização. Necessita-se, portanto, estabelecermos uma definição sobre o 

termo: Transporte escolar é o transporte de alunos, podendo ser ofertado pelo poder 

público ou por instituição privada, dentro de uma área rural ou urbana, ou entre elas, para 

garantir o acesso do aluno à escola.     

 

As atividades, dentro ou fora da moradia rural, podem ser agrupadas segundo três 

segmentos de transporte (GEIPOT, 1995; VASCONCELLOS, 1997): O escolar, de 

trabalhadores rurais e de passageiros comuns. 

 

58 



 

O transporte escolar pode se apresentar sob as seguintes modalidades pela ANTP (1997): 

1. Transporte escolar regular – O regime de prestação de serviço de transporte escolar é 

uma espécie de atividade econômica, sem os atributos do transporte público e destinado a 

segmento específico e pré-determinado da sociedade, mas por gerar externalidades 

positivas ou negativas num sistema transporte coletivo público, passa a ser regulamentado 

no limite que importe ao interesse público.  

 

Há cidades brasileiras, como Belo Horizonte, em que o órgão gestor de transportes, além 

de regulamentar o setor, opta por tratá-lo como componente do sistema de transporte 

público (ANTP, 1997). Neste caso, a prestação é considerada própria do poder público que 

pode executá-lo diretamente, ou delegá-lo contratualmente a terceiros (entidades 

controladas pelo Estado ou empresas privadas) sob a forma de concessão ou permissão21, 

conservando a titularidade e guardando obrigações de continuidade, modicidade das tarifas 

e universalidade. Linhas regulares de ônibus são programadas em função de uma demanda 

conhecida, e os horários das linhas ajustados aos horários de entrada e saída dos escolares. 

 

2. Transporte escolar fretado (serviço porta a porta) - quando tem o objetivo de suprir o 

público escolar de uma alternativa mais eficiente e conveniente que o transporte escolar 

regular, podendo ser explorado por empresas, estabelecimentos de ensino e agentes 

autônomos. A forma mais adequada encontrada pelos órgãos gestores municipais para 

administrar esta modalidade de serviço de transporte escolar, tem sido a regulamentação do 

setor pela organização, disciplina do serviço, e cumprimento das normas do Código 

Nacional de Trânsito.  

 

                                                
21 Concessão e permissão são delegações autorizadas pelo poder público (concedente) a terceiros 

(concessionários e permissionários), para a operação do serviço público de transporte. No caso da concessão, 

esta delegação será efetuada através de contrato bilateral, gerador de direitos e deveres recíprocos, que 

autoriza o concessionário a realizar o serviço por sua conta e risco. Já na permissão, o contrato é unilateral, 

podendo a qualquer tempo o concedente alterar as condições do serviço, sem que caiba ao permissionário 

qualquer recurso (COUTO e PEREIRA, 1998).      
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3. Transporte escolar privado – quando é feito por meio dos pais (familiares). Este serviço 

não é regulamentado pelo Poder Público. 

 

Na atividade escolar, quando a escolaridade exigida é a Ensino Fundamental, a maioria dos 

estudantes se desloca a pé até ela. São, na maioria das vezes, viagens curtas, menores que 

5Km e, que demandam apenas o uso da Infra-estrutura de Transporte Rural – ITR22. 

Vasconcellos (1997), afirma que a área de influência das escolas rurais brasileiras é de 

59Km2 (correspondente a um raio de 4,3Km), embora as áreas de abrangência variem 

muito por região (Tabela 02): 

 

Tabela 02 – Áreas de influência das escolas rurais - 1985 

Região Área de influência (Km2/escola) 

Norte 294 

Nordeste 24 

Sudeste 30 

Sul 22 

Centro-oeste 215 

Fonte: Adaptado. MEC (1985), VASCONCELLOS (1997).   

 

Observa-se, antagonicamente, que na Região Nordeste, uma das que apresentam menor 

área de influência – significando na prática, que a escola está mais próxima dos estudantes, 

quando comparada a de outras regiões como a do Norte -, encontram-se os maiores índices 

de analfabetismo do país; no meio rural são 40,7% de analfabetos (INEP, 2003). Tal 

quadro, analisado sob o foco dos transportes, pode ser compreendido, como afirma 

Abranches (1989), pela falta de ação social do Estado na busca de políticas de eqüidade, 

comumente sob a forma de garantia e promoção dos direitos sociais da cidadania.  

 

No caso dos estudantes residentes em áreas rurais, e que necessitam freqüentar as escolas 

de Ensino Médio, ou de maior grau, é preciso, na maioria das vezes, dispor de transporte 

                                                
22  ITR são caminhos e trilhas no meio rural sobre os quais a população conduz suas atividades de transporte, 
podendo incluir viagens motorizadas e não motorizadas. As ITR’s, assim como as infra-estruturas que 
provêm acesso à rede de transportes de maior nível, incluem a rede de transporte dentro e no entorno da 
localidade rural (LEBO e SCHELLING, 2001). 
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motorizado para deslocar-se até a cidade (VASCONCELLOS, 1997), ou depender dos 

‘stakeholders’ – operadores individuais comuns na área rural, que exercem grande 

influência na provisão de transportes da zona rural para as cidades -. Por serem viagens que 

envolvem muito mais tempo e distância, é provável existir também a conexão de meios 

intermediários de transporte com outros meios de transporte mais sofisticados, por 

exemplo, o ônibus e o automóvel.  

 

Quanto às viagens que se destinam ao trabalho, estas geralmente envolvem “bóias frias”. 

Este contingente populacional é geralmente formado por trabalhadores que mudaram do 

campo para cidade e viajam diariamente para o campo. Meios de transporte motorizados, 

como caminhões ou ônibus, são normalmente utilizados nestas atividades.    

 

Os passageiros comuns, por sua vez, segundo Vasconcellos (1997), é o segmento que viaja 

por vários motivos, como fazer compras, serviços públicos, tratamento de saúde, o lazer, 

etc. Algumas destas viagens geralmente envolvem pequenas distâncias e cargas pequenas. 

Para a realização de tais propósitos os meios intermediários de transporte são ideais 

(STARKEY et al., 2002).  

 

3.4.1. A questão institucional 

A responsabilidade institucional sobre as questões de transporte escolar no Brasil está ao 

nível de governos estaduais, municipais e do Distrito Federal. Após a promulgação do 

novo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, em 1998, existem atualmente 552 órgãos 

municipais de trânsito integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (DENATRAN, IBGE, 

2000) e tantos ainda não cadastrados, mas que criaram o seu departamento de trânsito para 

responder, dentre outras, pelas atividades de regulamentação (relacionadas ao 

cadastramento, credenciamento), e fiscalização dos serviços de transportes escolares.  

 

No que diz respeito à regulamentação dos veículos e condutores, o BRASIL (2000) 

estabelece que os veículos destinados, exclusivamente, ao transporte de escolares devem 

atender requisitos mínimos de segurança, assim como seus condutores precisam adequar-se 

a condições mínimas, como idade e tipo de habilitação. 
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Quando se relaciona à regulamentação dos serviços, sejam regulares ou fretados, devem 

seguir uma regulamentação própria do órgão de gerência municipal - não se enquadram os 

transportes escolares geridos pelo poder público estadual ou federal -. O regulamento deve 

ser abrangente, de forma que atenda às necessidades de deslocamentos nos seus territórios, 

e procure traduzir políticas municipais definidas, combatendo o transporte informal através 

do transporte escolar, e adequando a oferta às exigências de segurança, conforto e 

confiabilidade. 

   

Na zona rural, normalmente o serviço - quando ofertado pelo município às escolas de rede 

municipal - é prestado através de linhas rurais, com ônibus ou com veículos diferentes 

(microônibus, Kombi, vans), dependendo das condições das vias servidas. Os serviços 

podem ser realizados pela prefeitura, quando esta detém toda a infra-estrutura (garagens, 

oficinas, almoxarifados e motoristas) ou então contratados, procedendo-se às formalidades 

legais referentes à contratação de serviços de transporte, junto à empresa do mercado local 

(GEIPOT, 1995).  

 

Na área urbana, em sua maioria, as prefeituras optam apenas pela autorização do serviço. 

A regulamentação é feita com vistas a disciplinar o serviço, visando a melhoria da sua 

qualidade, não havendo controle sobre as tarifas praticadas. É o caso da cidade do Recife, 

através da lei municipal Nº 16.600/2000, que fixou normas para o serviço de transporte 

coletivo de escolares, e fiscaliza o serviço através da Companhia de Transportes e Trânsito 

Urbano – CTTU. 

 

Prefeituras de cidades pequenas optam normalmente pela não regulamentação do serviço, 

por este não exercer influência significativa no trânsito e no deslocamento dos escolares, e 

por existirem linhas regulares que suprem a demanda escolar. “Mais do que o controle 

público, quase sempre restrito ao veículo, é o vínculo com a escola que passa aos pais de 

escolares o ”aval" de um serviço seguro e confiável, atributos considerados 

indispensáveis, e que de outra forma dificilmente seriam reconhecidos num serviço 

operado por autônomos. Talvez seja por causa desta associação com os estabelecimentos 

de ensino que o transporte escolar nunca tenha se organizado, até agora, como rede 

pública especializada. Entre gestores e operadores não há uma visão clara de como vem 
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crescendo o transporte escolar e até que ponto seu desenvolvimento está contribuindo 

para reduzir a participação dos sistemas públicos no mercado de transporte 

urbano”(NTU, 1998). 

 

No caso das cidades da zona rural, normalmente é necessário organizar serviços especiais 

de transporte escolar, uma vez que não há linhas regulares (ANTP, 1997). Esses serviços 

podem ser realizados pelo desvio das linhas regulares urbanas (em horário conveniente) de 

modo a penetrar na zona rural e atender aos escolares, ou pela criação de linhas rurais 

específicas com veículos da prefeitura ou contratados.  

 

3.4.2. A assistência financeira e a terceirização 

Após estudar inúmeros aspectos do Transporte Rural, o GEIPOT apresentou, em 1999, os 

dez aspectos mais relevantes do Transporte Rural Escolar. No que concerne à terceirização, 

afirma-se que parte dos transportes rurais escolares administrados pelas administrações 

municipais é contratada com transportadores autônomos ou com pequenas empresas de 

transporte. “A tendência é que no futuro não haja mais motoristas e veículos da prefeitura 

operando nos sistemas de Transporte Rural Escolar” (Ibid). Certamente, isso se verifica 

atualmente, através da execução do PNTE (criado pela Portaria Ministerial nº 955, de 

1994), e do PNATE (criado pela Lei nº 10.880 de 2004).   

 

O PNTE, criado com o objetivo de contribuir financeiramente com os municípios e 

organizações não-governamentais para a aquisição de veículos automotores novos 

destinados, exclusivamente, ao transporte diário dos alunos da rede pública de Ensino 

Fundamental residentes nas áreas rurais dos municípios e das escolas que atendam alunos 

com necessidades educacionais especiais.  

 

Porém, ficou anunciado aos municípios o cumprimento de todas os obrigações com o 

veículo adquirido pelo PNTE, no que diz respeito à operação e à manutenção. O único 

fundo destinado para o cumprimento destes custos é o Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF, cujo valor é valor destinado ao 

cumprimento de todas as obrigações com relação ao pagamento de pessoal, manutenção de 
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escolas, material didático-pedagógico para professores e alunos, e também para manter o 

transporte escolar a alunos. No entanto, a fatia que sobra deste fundo para comprar e 

manter transportes escolares, é, muitas vezes, tão pequena, que ficou inviabiliza a 

continuidade do atendimento à comunidades pelos entes federados, forçando-os a não 

aderir ao programa, ou mesmo deixar sucatear os veículos já adquiridos.  

 

Mesmo assim, os resultados das ações sobre o transporte público escolar podem ser 

notados na tabela 03, onde se observa que já são atendidos 5,7 milhões de estudantes da 

rede pública de ensino, sendo que 27% são alunos de escolas urbanas e 73% (4,21 milhões) 

são alunos de escolas rurais.  

 

Tabela 03 - Número de Alunos Residentes em Área Urbana e Rural que utilizam Transporte Escolar 

oferecido pelo Poder Público Estadual e Municipal, por dependência administrativa. Censo escolar – 2004 

 

Total Federal Estadual Municipal  
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Brasil 1492073 4210701 4076 812 632182 1830951 857815 2378938 

Norte 50069 332504 - - 22675 92763 27394 239741 
Nordeste 280300 1656029 1115 645 87044 571114 192141 1084270 

Sudeste 801927 1077684 2329 146 334250 587075 485348 490463 

Sul 263969 855210 17 20 132257 453104 131695 402086 

Centro-oeste 97808 289274 615 1 55956 126895 41237 162378 

Fonte: Adaptado. MEC/INEP (2004)  

 

Comparando-se estes índices com os do Censo Escolar de 2002 que apurou o atendimento 

para 3,56 milhões de estudantes residentes em áreas rurais (GPT, 2003), deduz-se que o 

número de beneficiários aumentou em 2,1 milhões num período de apenas dois anos. 

Acredita-se que o Transporte Escolar já faz parte do cotidiano dos alunos da Educação 

Básica da rede pública de ensino estadual e municipal. 

 

Não sendo o custo total do sistema coberto pelo governo federal, o que muitos governos 

municipais têm feito, quando não existem linhas regulares de ônibus no município, que 

possam ser desviadas para atender também a demanda escolar residente em áreas afastadas 

do perímetro urbano, é definir os serviços, e contratar empresas com frotas próprias para 

operá-los. 
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Daí a necessidade, a partir de 2004, de se modificar o PNTE e, agora, não mais repassar 

recursos financeiros do PNTE para a aquisição de veículos novos pelos municípios. 

Destinar recursos apenas às organizações não governamentais sem fins lucrativos que 

mantenham escolas especializadas de Ensino Fundamental, atendendo alunos com 

necessidades educacionais especiais, e criar um novo mecanismo que viabiliza-se a real 

necessidade dos municípios. 

 

Assim, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares 

dos alunos do Ensino Fundamental público, residentes na área rural que necessitam utilizar 

transporte escolar, crio-use o PNATE que, por meio de assistência financeira automática, 

custeia despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes aos municípios ou 

estados e permite a contratação de serviços terceirizados de transporte.  

 

Daí, Todos os tipos de veículos podem ser encontrados operando nos sistemas municipais 

de transporte rural escolar nesse modelo de gestão. São Kombis, Vans e micro-ônibus que 

operam, na maioria das vezes, superlotados, em linhas de pequena afluência e também em 

linhas de média afluência. Essa terceirização dos serviços de transporte escolar está sendo 

a melhor forma encontrada por algumas prefeituras para atender alunos do Ensino 

Fundamental. Além de evitar a mobilização de capital em veículos e manutenção, evita 

demoras e dificuldades normais aos órgãos públicos na aquisição de peças de oficina, e 

evita, principalmente, dificuldades burocráticas e comerciais de aquisição de veículos 

usados para substituir veículos no final da vida útil.  

 

Mas o transporte escolar, no Brasil, não se restringe a alunos das escolas públicas. São 57 

milhões de estudantes matriculados na educação básica, dos quais 741000 estão em escolas 

privadas (ANUP, 2003), que se deslocam utilizando as mais variadas formas de transporte, 

desde a marcha-a-pé, ao veículo particular, e transportes coletivos; sem contar os do ensino 

superior. Em várias cidades e municípios rurais, são encontrados veículos privados 

realizando serviços de transporte escolar, regulamentados ou não (ANTP, 1997), levando e 

trazendo alunos de escolas particulares, públicas e universidades. Em Recife, por exemplo, 

diariamente, cerca de 10000 crianças e adolescentes circulam nesses veículos, segundo 

estimativa da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano - CTTU. Já na cidade do Rio de 
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Janeiro, pelo menos 18000 estudantes fazem uso diário do serviço. É um segmento que 

vem crescendo. De acordo com O AMIGO ESCOLAR (2004), cerca de noventa mil 

transportadores escolares no Brasil, autônomos e microempresas operam diariamente 

levando e trazendo alunos das escolas públicas e particulares.  

 

Para cumprir os requisitos de segurança e de condução estabelecidos pelo atual Código 

Nacional de Trânsito (CTB) de 1997, que dedica um capítulo específico para o transporte 

escolar, todas os órgãos municipais de trânsito deveriam estar formulando suas próprias 

regulamentações e políticas para o gerenciamento do serviço. No entanto, tais 

regulamentações só ocorrem nos grandes centros, quando estas visam conter o crescimento 

desordenado do setor – que normalmente influencia significativamente no trânsito e no 

deslocamento dos escolares -, não havendo, salvo as exceções, preocupação dos órgãos 

gestores de trânsito com os problemas relacionados aos deslocamentos dos estudantes.  

 

O município do Recife, por exemplo, através da Lei Municipal Nº 16.600/2000 

regulamentou o serviço de transporte coletivo de escolares, e tem apenas garantido, através 

da Companhia de Transportes e Trânsito Urbano – CTTU, o cumprimento das normas 

vigentes sobre os permissionários (PCR, 2001). Diferentemente, em Belo Horizonte, onde 

o setor está regulamentado há mais tempo, desde 1994, o órgão gestor de trânsito 

BHTRANS se preocupa com os problemas relacionados aos deslocamentos dos estudantes 

e trata o transporte escolar como componente do sistema de transporte público (ANTP, 

1997; BHTRANS, 2004), programando linhas regulares de ônibus em função de uma 

demanda escolar conhecida, e os horários das linhas são ajustados aos horários de entrada e 

saída dos escolares. Há uma preocupação de cunho social, buscando reduzir os problemas 

de circulação no entorno das escolas, fator importante para a melhoria das condições de 

deslocamento dos estudantes e do trânsito do município e, principalmente, de reduzir as 

iniqüidades no acesso à escola. 

 

3.5. Tópico conclusivo 

Regra geral, os problemas de transporte no Brasil têm-se tornado preocupação, 

praticamente, nos grandes centros urbanos. Dentre os mais variados propósitos, 
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certamente, estão aqueles relacionados à acessibilidade e à mobilidade das pessoas. Por 

outro lado, voltando-se ao meio rural, esta realidade se torna ainda mais complexa, visto 

que os estudos, nesta área, são restritos e as ações do governo também, frente à baixa 

oferta dos meios de transporte público.  

 

Mas existe uma preocupação comum e de cunho internacional, sobre a população rural 

pobre, das dificuldades pelas quais ela passa para ter acesso ao transporte público, quando 

deseja alcançar atividades existentes no meio urbano. Todas as instituições que, através de 

seus grupos de estudo, têm avançado conceitualmente sobre o tema Transporte Rural, 

convergem para um consenso que melhorar o acesso é crucial para otimizar o transporte 

rural, e que deveriam existir uma combinação de políticas e medidas bem planejadas para 

resolver as questões de mobilidade, já que o meio mais comum de transporte rural, que é o 

transporte humano, não se torna mais possível quando se deseja deslocar para localidades 

urbanas distantes. Contudo, o que se observa são esquemas voltados mais à provisão de 

infra-estruturas que de transportes públicos, e não se vendo atendidas pelos sistemas 

tradicionais de transporte, ou de forma bastante reduzida, os residentes rurais buscam 

outras formas de deslocamento, como os serviços fretados “porta-a-porta” e os 

intermediários, como os de tração animal, bicicletas, motocicletas, etc. 

 

Voltando-se ao transporte de escolares, foco desta dissertação, verificamos que a 

distribuição dos benefícios produzidos por este modal no meio rural brasileiro, enquanto 

transporte público, tem sido objeto de preocupação do governo federal há alguns anos, 

embora sujeito a restrições no que diz respeito à responsabilidade financeira e à clientela 

(apenas estudantes do ensino fundamental são alvo da preocupação do governo federal). 

Enquanto o encargo institucional está reservado às três esferas administrativas do governo, 

a responsabilidade financeira não está. Dessa forma, o PNTE, que custeava apenas a 

aquisição de veículos de transporte escolar para os municípios, não se adequou à situação 

de dificuldades financeiras que a maior parte deles vivencia, já que teriam que manter com 

recursos próprios os veículos adquiridos. Um outro programa foi concebido, o PNATE, em 

substituição ao anterior, prevendo, desta vez, o custeio com manutenção de veículos e a 

contratação de serviços terceirizados de transporte, e não mais a aquisição de veículos 

novos. Mas, abriu-se uma brecha para a delegação, via contratação a terceiros, que pode 

levar o serviço à desordem, em termos de segurança, pontualidade e qualidade, porque o 

67 



 

poder público, enquanto agente fiscalizador, não tem interesse e recursos humanos 

suficientes para fiscalizar os serviços terceirizados.     

 

O que percebemos é que as políticas públicas para o transporte escolar no Brasil estão 

caminhando a passos lentos, e sujeitas a ajustes (decorrentes da própria condição de querer 

acertar). Ademais, as relações entre Políticas de Educação e de Transportes para os 

estudantes residentes no meio rural aparecem limitadas, relacionando-se tão somente à 

promoção da acessibilidade deles à escola, e em apenas alguns níveis de ensino, 

desconsiderando a questão maior, que é a da inclusão social. E para que isto se concretize, 

torna-se necessário que seja levada a cabo a questão de eqüidade social - entre todos os 

estudantes que necessitem de transporte escolar -, em busca da redução das desigualdades 

sociais entre os alunos do campo em relação aos da cidade, já que estes têm privilégios 

pela maior proximidade das escolas e de outras atividades sociais.    
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4. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS  

 

Os impactos ocasionados pela ineficácia ou mesmo pela ausência de políticas municipais 

de transporte, no atendimento aos diferentes grupos de usuários, na medida em que 

apresentam necessidades e expectativas diferenciadas podem causar profundas 

transformações nas formas de deslocamento, especialmente quando se tratam de 

estudantes. Essas transformações impulsionadas, geralmente, por maior tempo e dispêndio 

nos deslocamentos casa-escola causam constrangimento, principalmente para os estudantes 

carentes originários da área rural ou de outras localidades. Dessa forma, torna-se 

importante a caracterização do sistema de transporte público no município, pois ela 

permitirá conhecer de que forma ele é gerido, se existem políticas de transporte voltadas à 

educação e se estão articuladas, podendo-se, ainda, conhecer sob que condições a 

população (estudantil ou não) se desloca para alcançar as atividades sociais básicas. Essas 

informações poderão ser úteis na proposição de novas políticas públicas que visem a 

garantia de oportunidades de transportes a todos os que dele necessitem.    

 

Neste capítulo será pautada uma análise meticulosa sobre os sistemas de transportes 

existentes no município de Palmeira dos Índios, das políticas adotadas e das facilidades de 

deslocamento, principalmente para quem entra ou sai dele, não deixando de fazer uma 

breve caracterização da demografia, da economia e do sistema viário existentes.    

 

4.1. Características gerais   

Município alagoano situado na divisa do Estado de Alagoas com Pernambuco (Figura 01), 

Palmeira dos Índios possui uma área de 460,610 Km2 (IBGE, censo demográfico 2000a), 

dois Distritos Caldeirão de Cima e Canafístula, e uma população de 68060 habitantes, cuja 

distribuição por residência rural e urbana, segundo pessoas residentes, apresenta-se com 

48958 residentes na área urbana e 19102 residentes na área rural (IBGE – sinopse, 2000b). 

Como todo município afastado dos grandes centros urbanos, Palmeira dos Índios possui 

zona rural muito extensa, e conta com 62 comunidades que sobrevivem da atividade 

agrícola (SEBRAE, 1998). 
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 Figura 01 – Mapa político do Estado de Alagoas - 2005  

 

Criado em 1889, e conhecido como ‘Princesinha do Sertão’ por ser a porta de entrada da 

região sertaneja do Estado de Alagoas, o município de Palmeira dos Índios surgiu, como 

inúmeras outras cidades brasileiras, em meio a terras da Igreja. As vocações 

agroindustriais, comerciais e de prestação de serviços são os setores que mais geram 

emprego e renda para o município. A maioria de sua produção agrícola é oriunda das 

comunidades rurais e é comercializada no município e em outros Estados ‘in natura’.  

 

Muito rica em oferta de ensino, Palmeira dos Índios concentra uma Fundação Universidade 

Estadual (FUNESA) e três particulares (CESMAC, FACESTA e FAFIMA), além de uma 

Instituição Federal de Educação Tecnológica – IFET/UNED, que ministra Ensino Médio 

regular, Técnico e Tecnológico. Apresenta-se também com 22 escolas públicas e privadas 

que ofertam Ensino Fundamental e Médio.  

 

4.2. A estrutura urbana e o sistema viário   

Uma das características básicas da estrutura urbana de Palmeira dos Índios é a sua 

edificação no sopé das serras da Boa Vista e Candará. Concebido sem qualquer 

Palmeira dos Índios 
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planejamento urbanístico e apresentando ruas estreitas e ladeiras, o centro do município é 

de difícil acesso para veículos de grande porte como ônibus e caminhões. Por outro lado, a 

expansão urbana vem criando novas configurações, em especial o surgimento de novos 

bairros periféricos, pólos comerciais e de atividades econômicas que, de fato, 

condicionaram novos fluxos de tráfego e novas solicitações do sistema viário (Figura 02). 

A conseqüência de tais fatos conjugados é a complexidade da solução dos problemas 

urbanos com que hoje o município se defronta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – O sistema viário do Município de Palmeira dos Índios - 2003 
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A rede viária pode ser caracterizada em dois grupos. Um primeiro é composto por rodovias 

federais e estaduais de ligação com os municípios circunvizinhos. Um segundo é formado 

pelo sistema viário local. Uma característica presente nas rodovias é a ocupação lindeira 

por núcleos habitacionais e loteamentos, em especial na aproximação do município por 

Igaci e Maceió que dão a estas vias, de função rodoviária, um uso urbano, com 

conseqüentes efeitos na circulação. 

 

Os principais pontos de acesso ao município são as rodovias BR-316, que faz ligação com 

a capital alagoana e com o município de Estrela de Alagoas, estabelecendo conexão com as 

Avenidas Governador Muniz Falcão, Vieira de Brito e Rotary, e a Al-115, na ligação com 

Igaci, através de conexão com a Avenida Vieira de Brito. 

 

O sistema viário de Palmeira dos Índios apresenta uma característica rádio-concêntrica, 

fruto da concepção que levou à implantação do município. Nesta concepção, o Centro 

Cívico e Administrativo localizados no coração do município, foram o ponto para o qual 

convergiam os eixos viários principais supracitados. Esses eixos têm sentidos, 

respectivamente, para sudeste, sul e sudoeste, que servem para a estruturação do transporte 

público coletivo de passageiros.       

 

É conveniente ressaltar que, ao se iniciar o levantamento documental de cartas e 

documentos que pudessem contribuir para a caracterização do sistema de transporte 

públicos do município, nenhum documento pode ser adquirido ou lido, a não ser a carta do 

sistema viário municipal exposto na figura 02, mesmo porque, o órgão não dispunha de 

arquivos que pudessem ser consultados. As informações muitas vezes se apresentaram 

truncadas, refletindo a desestruturação do órgão gestor na maior parte dos setores 

investigados, principalmente o de transportes, tendo o pesquisador que retornar mais de 

uma vez para se assegurar das informações obtidas.        

 

4.3. Projeto do Plano Diretor 

Pela primeira vez, desde a elaboração da Constituição Federal de 1988, a cidade foi tratada 

com o intuito de assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, o bem-estar, a 
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igualdade e a justiça social. A inclusão dos artigos 182 e 183, compondo o capítulo da 

Política Urbana foi uma primeira vitória da ativa participação dos movimentos sociais em 

defesa do direito à cidade, ao acesso aos melhores serviços públicos e, por decorrência, 

oportunidades de vida urbana digna para todos. Todavia, os artigos contemplados na 

Constituição Federal precisariam de uma regulamentação, e de diretrizes que 

possibilitassem o administrador municipal planejar a sua cidade de modo a implementar 

políticas urbanas em acordo com os consensos sociais, gerados pela própria participação 

popular nas decisões mais relevantes. A promulgação da Lei Nº. 10.257/2001, denominada 

Estatuto da Cidade, veio garantir os princípios há muito desejados. O Estatuto da Cidade 

reúne importantes instrumentos jurídicos e urbanísticos que podem garantir efetivamente 

para os habitantes da cidade, a responsabilidade do administrador público de implementar 

uma política urbana, através dos instrumentos por ela oferecidos (CASA CIVIL, 2001).         

 

Para tornar possível a implementação de políticas públicas urbanas, os artigos 40, 41 e 50 

do Estatuto da Cidade obrigam a elaboração de um Plano Diretor, num prazo de cinco 

anos, para todos os municípios com mais de vinte mil habitantes que ainda não tenham 

Plano Diretor aprovado na data de entrada em vigor da Lei. No caso das cidades com mais 

de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano 

integrado em consonância ou inserido no plano diretor municipal. A aprovação por lei 

municipal torna o plano um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 

do município.  

 

Nesta conjuntura, visando não apenas atender às exigências constantes no Estatuto da 

Cidade, mas também orientar o processo de transformação do município, assegurando uma 

melhor qualidade de vida a seus habitantes, a prefeitura municipal de Palmeira dos Índios 

construiu e aprovou a Lei Nº1546/2002, denominada Projeto do Plano Diretor, que dispõe 

sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU (PMPI, 2002). Como 

objetivos gerais, pode citar dois parágrafos relevantes para esta dissertação: 

 

“ Realizar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade, e o uso, socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu 
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território, de forma a assegurar o bem-estar de seus habitantes” (Art. 4º, 

parágrafo I). 

“ Propiciar melhores condições de acesso à moradia, ao trabalho, aos 

transportes e aos equipamentos e serviços urbanos à população” (Art. 4º, 

parágrafo III).    

 

Como diretrizes gerais para a implementação do PDDU, no que diz respeito ao uso do 

solo, foram traçadas algumas diretrizes gerais, como a criação de um sistema troncal de 

vias para dar prioridade à ligação entre os Centros de Vizinhanças através de transporte 

coletivo. Por outro lado, quando se refere ao sistema de transportes e acessibilidade, as 

diretrizes se constituem pela criação de um círculo de transporte de alta acessibilidade, que 

ligue as vizinhanças entre si e estas aos equipamentos centrais de uso comum, como as 

escolas, os órgãos públicos e os estabelecimentos comerciais. 

 

No entanto, segundo informações obtidas da Diretoria de Serviços Gerais e da 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT do município, essas 

diretrizes ainda não foram executadas, e não serão até que se desenvolva um plano diretor 

setorial que possa tratar, especialmente, das diretrizes traçadas no PDDU para os 

transportes. Este plano surgiria de uma provável comissão constituída pelo Conselho 

Municipal do Plano Diretor, à qual competiria acompanhar a execução do PDDU e propor 

o desenvolvimento do Plano Setorial de Transportes.  

 

Sendo assim, o que se pode constatar diante do tempo em que já existe a lei municipal 

Nº1546/2002, é que o conjunto de normas e diretrizes por ela estabelecidos para o 

cumprimento da função social do Estado e à orientação do processo de transformação do 

município, não passa de idéias utópicas, ao menos no que se refere aos transportes, e da 

criação de um Plano Diretor municipal ajustado apenas às exigências do Estatuto das 

Cidades. Não existe um programa de atuação governamental, um compromisso do poder 

público municipal em promover uma política urbana de transportes que satisfaça os anseios 

da sociedade. Esta realidade se evidenciará nos itens seguintes, à medida que se retratar o 

atual sistema de transportes públicos do município. 

74 



 

4.4. Sistema de Transporte Público Coletivo Urbano e Rural 

O serviço de transporte público coletivo urbano vem sofrendo, nos últimos anos, profundas 

transformações impulsionadas pela expansão dos serviços de transporte e pelo aumento da 

concorrência dos ônibus urbanos com os veículos clandestinos. No Município de Palmeira 

dos Índios, não poderia ser diferente. Existem vários subsistemas e, praticamente todos, 

operados por operadores privados. Dessa forma, estes subsistemas podem ser classificados 

em: transporte por táxi, moto-táxi, alternativo, ônibus coletivo, complementar e escolar. 

Segundo dados coletados na SMTT, os subsistemas de transportes operados por táxis, 

moto-táxis e alternativos, possuem as seguintes características: 

 

1. O subsistema de transporte por táxi 

Sistema tradicional de transporte existente no município há mais de trinta anos, tem 

desenvolvido um papel importante no transporte urbano e interurbano, atendendo, 

principalmente, famílias que não possuem veículo particular, idosos e enfermos que 

precisam se deslocar para fora do município. Ao contrário do transporte por ônibus que 

exige usuários “sob medida” para viagens com rotas e horários pré-determinados, como 

afirma Abreu (2002), o sistema por táxi opera com flexibilidade de horários e trajetos, de 

acordo com a necessidade dos usuários. Assim, a característica mais forte desse sistema é o 

atendimento da demanda com flexibilidade e diferenciação da oferta. Destaca-se a 

individualidade na prestação do serviço.  

 

Não existindo qualquer carta do município além daquela exposta na figura 02 que 

representa o sistema viário, mas necessitando visualizar os bairros e, conseqüentemente, 

localizar os pontos de serviços de transporte e suas distribuições, partiu-se para a 

confecção de novas cartas. Dessa forma, todas as cartas apresentadas, a partir da figura 03, 

foram construídas pelo pesquisador. 

 

Sendo assim, conforme se observa nas figuras 03 e 04, o serviço de transporte por táxi 

opera com o usuário ‘pegando’ o veículo nos pontos específicos e ainda quando este passa 

pela via ou vai ao domicílio através de chamada telefônica. Nestes pontos, estacionam 

apenas os veículos cadastrados pela SMTT e identificados com adesivo colado na lateral 
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do veículo, caracterizando o ponto e o número de matrícula na SMTT. A remuneração pelo 

serviço é fixa e determinada pela SMTT independendo da localização do ponto, desde que 

o destino da viagem seja até os limites da área urbana do município. Além desta, fica a 

critério do motorista e do usuário acordarem a tarifa.   

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Ponto de Táxi. Município de Palmeira dos Índios - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Pontos de moto-táxi e táxi. Município de Palmeira dos Índios – 2004 
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Embora exista controle e fiscalização sobre o modal táxi, organizando pontos específicos 

(praças) para os prestadores de serviço credenciados e coibindo os transportes clandestinos, 

não existem estudos técnicos sobre o volume de transporte de passageiros e do número de 

viagens realizadas ao dia por este modal.  

 

2. O subsistema de transporte por moto-táxi  

O serviço de transporte por moto-táxi teve início, clandestinamente, no primeiro semestre 

de 2000. Inicialmente o atendimento era feito por alguns moto-taxistas servindo, 

principalmente, a área central do município. Até que as viagens para locais afastados se 

tornou uma prática comum e mais moto-taxistas aderiram à prestação deste serviço; 

primeiro por oferecer uma alternativa a um dos mais graves problemas sociais, o 

desemprego; segundo, porque alinha-se aos interesses da população devido a seus 

deslocamentos a custos baixos, além de se mostrar eficiente, também contribuindo com a 

melhoria do sobrecarregado e deficiente sistema de transporte.  

 

A importância dessa atividade no município de Palmeira dos Índios pode ser evidenciada 

pela aceitação da comunidade palmeirense que aderiu ao sistema, apesar da questão da 

segurança e higiene. O serviço se adaptou bem às características das vias estreitas e 

íngremes do município que, utilizando o apoio da comunidade para requerer sua 

regulamentação, o Sindicato dos moto-taxistas do Estado de Alagoas – SIMEAL, começou 

a pressionar o poder público municipal pela regularização da classe.  

 

De um lado, o SIMEAL, desejando a regulamentação do setor; de outro, os taxistas, 

alegando ‘quebradeira’ da classe com a legalização da moto-táxi. Finalmente, após 

consenso entre as classes, e sem quaisquer critérios técnicos, foi aprovada a Lei Municipal 

n.º 1493/2001, de 10 de abril de 2001, que estabelece no Capítulo II, Artigo 9º, que “O 

número de permissão e/ou licenciamento será em concordância de número de uma 

motocicleta para cada três veículos táxis”(PMPI, 2001). Assim, regulamentou-se o 

sistema de transporte por moto-táxi, concedendo-se a autorização, preferencialmente, aos 

clandestinos que já operavam no sistema.  

77 



 

Dessa forma, a Câmara Municipal de Vereadores atendeu à reivindicação da comunidade e 

da classe das moto-táxi, evitando-se a ‘quebradeira’ dos taxistas que há anos já ofertavam 

o serviço, legalizando nova modalidade de transporte, e ao mesmo tempo garantindo renda 

para aqueles clandestinos que já operavam o serviço da moto-táxi. Como resultado, esta 

atividade que conduz o usuário à porta do seu destino, tem possibilitado ganho de tempo 

daqueles dispostos a encurtar caminho, mesmo abrindo mão de uma maior segurança nos 

seus deslocamentos. O aumento do número de cadastros só não é maior, pelo menos é o 

que declara a superintendência da SMTT, devido às limitações da regulamentação. No 

entanto, admite-se a existência de clandestinos operando no setor.     

 

Para organizar o setor, a SMTT abriu 43 cadastros e criou quatro pontos fixos (praças) de 

estacionamento do moto-táxi, podendo o moto-taxista apanhar outro usuário enquanto 

retorna ao ponto. Além do uso de colete, que caracteriza a prestação regular do serviço, o 

moto-taxista deve portar equipamento de segurança (capacete) para ele e para o passageiro 

(Figura 05).   

 

Figura 05 – Ponto de moto-táxi e passageiros sendo transportados por moto-taxistas Município de Palmeira 
dos Índios – 2004 

 

3. O subsistema de Transporte Alternativo  

Edificada no sopé das serras da Boa Vista e Candará, Palmeira dos Índios é de topografia 

acidentada e sendo a sua área rural bastante extensa, com estradas desprovidas de 

pavimentação e drenagem, necessita de transportes rústicos, como ‘caminhonetes’ que 

garantam a ida e a volta da população à área rural, em qualquer época do ano, 

principalmente, nos períodos chuvosos. Estes transportes, regulamentados e fiscalizados 
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pela SMTT como ‘alternativos’ - porque auxiliam o sistema estrutural de transporte da 

cidade (MELO, 2000) -, envolvem o uso de veículos diversificados por pessoas as quais se 

revezam, requerendo alguma forma de organização. Estes transportes têm como 

característica comum a resistência a estradas esburacadas de difícil acesso. Ao mesmo 

tempo, pode-se observar na figura 06, o quanto os passageiros do meio rural sofrem 

quando necessitam se deslocar entre as residências rurais e o município, tendo, na maior 

parte das vezes, que viajarem amontoados na carroceria e até mesmo sobre o veículo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Passageiros embarcando em veículo do tipo caminhonete em um dia típico de feira livre 
Município de Palmeira dos Índios -2005 

 

Percebe-se também que os espaços são divididos com mercadorias, botijões de gás, 

animais, e outros pertences, e não há qualquer fiscalização por parte do órgão gestor 

municipal que verifique as condições de higiene e segurança dos veículos. É uma prática 

comum, principalmente, nos dias de feira-livre, quando os residentes rurais dirigem-se ao 

79 



 

município para venderem seus produtos ou fazerem compras semanais. A padronização das 

‘caminhonetes’ é algo comum, com carrocerias forradas de lona e cobertas com 

bagageiros. Quando a capacidade da carroceria está esgotada, abre-se a tampa traseira do 

veículo e os passageiros excedentes viajam em pé sobre ela. 

 

Mesmo tendo a competência de coordenar, planejar e fiscalizar itinerários, tarifas e 

horários de veículos que trafegam na área rural, a SMTT pouco faz neste sentido. Limita-se 

ao cadastramento dos Veículos Alternativos e ao combate dos transportes clandestinos. 

 

São dez os pontos fixos localizados na área central do município, nos quais os veículos 

alternativos ficam estacionados. Os destinos são pré-estabelecidos pela ARSAL - Agência 

Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, quando são intermunicipais, e pela 

SMTT, quando se localizam nos limites territoriais do município (Tabela 04). O 

Departamento de Estradas de Rodagem - DER, órgão atualmente responsável pela 

fiscalização das rodovias estaduais, pouco tem feito neste sentido, já que apenas um eixo 

de acesso ao município de Palmeira dos índios, a AL – 115, está sob sua jurisdição. 

Mesmo assim, os veículos alternativos que transgridem os limites municipais e não estão 

cadastrados no município de destino são fiscalizados pelo DER e passíveis de notificação e 

apreensão.     

 

De acordo com a tabela 04, as linhas dos pontos 4, 5, 6 e 7 têm destinos acessados da BR- 

316, sentido Santana do Ipanema. Como todos os veículos alternativos iniciam viagem a 

partir da área central do município, nada mais viável (menor percurso) do que acessarem a 

BR-316 através da Avenida Rotary, que corta todo o Bairro de Palmeira de Fora onde se 

situa a UNED/PIn. No entanto, esta rota não é permitida, exceto para a linha 5, pois a 

SMTT alega que esta rota provocaria a queda de demanda da empresa de transporte 

público urbano por ônibus que faz uma linha intermunicipal para o município de Estrela de 

Alagoas, usando este percurso. 

 

Apesar das dificuldades de obtenção de informações sobre as freqüências para a 

composição da tabela 04, sabe-se que existem cadastrados na SMTT 368 Veículos 
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Alternativos do tipo utilitário misto23 e de passageiro. Como muitos operadores não têm 

horários de saída nos pontos, mesmo porque a SMTT não estabelece horários, tornou-se 

complicado conhecer a freqüência desses veículos em todos os pontos de saída. Destarte, 

mediante o apoio dos próprios motoristas desses veículos, foi possível compô-las. A não 

existência da freqüência de alguns municípios decorre da impossibilidade dos operadores 

em estabelecer horários de saída dos pontos, devido à inconstância da demanda. As saídas 

dependem, então, da lotação dos veículos. 

   

Tabela 04 – Distribuição da freqüência dos veículos alternativos, segundo os pontos e os destinos. Município 
de Palmeira dos Índios /AL – 2004 

 

Ponto 
(praça) 

Localização Destino Veículos 
Alternativos 
cadastrados 

Freqüência entre 
6 e 22h 

(Veic./hora) 
2 Av. Vieira de Brito Arapiraca (*) 38 3,8 
3 Av. Gov. Muniz 

Falcão 
Lagoa do Capim, via 
Lagoa do Caldeirão 
(***)  

18 Não existe 

4 Rua Bráulio 
Cavalcante 

Cacimbinhas (*) 108 1,2 

  Santana do Ipanema 
(*)  

 1,5 

  Garanhuns Via Bom 
Conselho(**) 

 Não existe 

5 Rua Bráulio 
Cavalcante 

Palmeira de Fora (***) 13 Não existe 

6 Rua Antônio Matias Minador do Negrão (*) 20 1 

  Estrela de Alagoas (*)  3 

7 Praça Monsenhor 
Macedo 

Rainha Izabel (*) 23 Não existe 

8 Rua Major C. de Góis 
Monteiro 

Serra da Mandioca 
(***)  

19 2 

9 Rua Vereador Nilo 
Barros 

Paulo Jacinto, via 
Quebrangulo (*) 

18 0,25 

10 Rua Miguel Monteiro Igaci (*) 61 Não existe 

11 Posto Padre Cícero Arapiraca (*) 50 Não exise 

FONTE: SMTT P.dos Índios /AL (2004) 
(*) Linha com destino intermunicipal;  
(**) Linha com destino interestadual;  
(***) Linha dentro do perímetro urbano e rural do município; 

 

 

 

                                                
23 Veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro, com capacidade máxima de 
04 passageiros, mais o condutor. 
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4. O subsistema de transporte por ônibus urbano 

O serviço de transporte público coletivo por ônibus urbano no município de Palmeira dos 

índios baseia-se numa única linha, integrada fisicamente a um ponto terminal localizado no 

centro do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 07 – Rota dos ônibus coletivos urbanos. Município de Palmeira dos Índios/AL 

 

A empresa Viação Dois Irmãos Ltda. opera no município há pelo menos seis anos, no 

sistema de transporte público coletivo por ônibus, como permissionária a título precário e 

de caráter discricionário, não estando sujeita a qualquer exigência técnica sobre a estrutura 

física da linha operada, bem como da operacionalização desta. As exigências do órgão 
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gestor são meramente políticas e se restringem a um pagamento anual de impostos24 e ao 

valor da tarifa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Ponto terminal de ônibus urbano. Município de Palmeira dos Índios – 2004 

 

Essa empresa possuía, em 1999, frota de onze veículos (sete em operação) com idade 

média de 7,5 anos. De acordo com informações da SMTT, as linhas operadas pela empresa 

neste período eram definidas pela própria empresa, sendo ofertadas três linhas 

convencionais: (1) Jardim Brasil/Cohab/Palmeira de Fora via Vila Maria; (2) Jardim 

Brasil/Cohab/Palmeira de Fora via São Francisco; (3) Bairro Novo/Eucaliptus. As duas 

primeiras podem ser consideradas diametrais e a terceira perimetral. Elas atendiam a uma 

demanda total mensal de até 60.000 passageiros (Tabela 05). 

 

Trabalhando sem a concorrência, pois na época ainda não havia sido regulamentada a 

moto-táxi, a Empresa Viação Dois Irmãos Ltda. conseguia atender uma boa demanda. O 

índice de passageiros por Quiilômetro - IPK25 médio era 1,58 pass/Km. Comparado ao IPK 

de grandes cidades (Tabela 06), que variam de um mínimo de 1,27 (Brasília) a um máximo 

de 5,08 (Curitiba), pode-se concluir que o baixo IPK observado para o município de 
                                                
24 Até início de 2000, segundo a direção da empresa, exigia-se o fornecimento de passes gratuitos para aos 
funcionários da administração pública municipal. 
  
25 IPK corresponde a um quociente entre o total de passageiros transportados por mês e a correspondente 
quilometragem percorrida pelos ônibus no mesmo período, refletindo a intensidade da demanda pelo serviço 
(MELO, 2000). 
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Palmeira dos Índios não refletia baixa demanda, pelo contrário, era bom diante de tantas 

adversidades, como pequenas distâncias e péssimas condições de circulação. 

 

Tabela 05 - Demanda anual de passageiros da Empresa Viação dois Irmãos Ltda. (1999)  
 

Mês Sem Desconto Desconto 
50%* 

Desconto 
15%**  

Passag. transp.   

Janeiro 38359 75 10022 48456 
Fevereiro 45767 --- --- 45767 

Março  32284 28288 134 60706 

Abril  52836 --- --- 52836 

Maio 30028 26318 185 56531 

Junho  18259 16273 16848 51380 

Julho 26020 14322 6561 46903 

Agosto 23989 19705 6354 50048 

Setembro --- 17762 36105 53867 

Outubro --- 16957 40773 57730 

Novembro 27 16672 40140 56839 

Dezembro 31273 13947 12174 57394 

Total Anual 298842 170319 169296 638457 

Média anual 24903,5 14193,25 14108 53204,75 

FONTE: Auto Viação Dois Irmãos Ltda. (1999) 
* Desconto para estudantes 
* Desconto para compras antecipadas do bilhete de passagem.  

 

Tabela 06 – Índices de passageiros por quilômetro de sistemas de ônibus no Brasil 

 

Cidade População (mil) IPK pass/Km 

Recife 2.859 2,68 
Natal 606 3,19 

Fortaleza 1.758 2,62 

João Pessoa 329 3,53 

Maceió 628 2,81 

Brasília 1.639 1,27 

Curitiba 1.313 5,08 

FONTE: VASCONCELLOS (1996); 

 

Contudo, segundo afirma a direção da empresa, após a regulamentação do serviço por 

moto-táxi em 2001, que tirou uma boa fatia da demanda de passageiros por ônibus, e as 

baixas tarifas impostas pela atual gestão municipal de transportes, a empresa se viu 

obrigada a reduzir a frota e, conseqüentemente, perder receita. Atualmente ela opera 

apenas uma linha convencional diametral Palmeira de Fora/Jardim Brasil/Rodoviária a 

partir de um ponto fixo no centro do município.      
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Apesar da dificuldade de obtenção de dados sobre a situação atual do transporte público 

municipal por ônibus urbano, tanto do lado do órgão gestor, que não exerce qualquer 

controle ou fiscalização sobre o setor, como da empresa prestadora do serviço, que afirma 

vivenciar período difícil (queda de receita e de demanda) e, conseqüentemente, não dispor 

mais de um banco de dados atualizados, conseguiram-se algumas informações que refletem 

a atual situação por que passa o setor (Tabela 07). 

 

Tabela 07 – Demanda mensal de passageiros na Empresa Viação dois Irmãos Ltda (2004) 

  

Mês Sem  

desconto 

Desconto  

50% 

Passageiros transportados 

Mês   

Julho 21091 6598 27689 

Agosto 19777 8010 27787 

Setembro 20275 7498 27773 

Outubro 21544 6600 28144 

Novembro 19983 6102 26085 

FONTE: Auto Viação Dois Irmãos Ltda. (2004) 

 

Observa-se, ao comparar as tabelas 05 e 07, que a perda de demanda no setor, entre 1999 e 

2004, chega a 60%. Não havendo estudos de monitoramento na empresa ou no órgão 

gestor que identifiquem as causas, acredita-se serem as perdas decorrentes da transferência 

deste modal pelo transporte a pé e o moto-táxi. Atualmente, a frota da empresa está 

reduzida a três ônibus (todos operando em uma única linha) que realizam 1080 viagens por 

mês, quando em 1999 a média era de 1990 viagens, segundo a direção da Empresa. 

Observa-se também, que o itinerário se sobrepõe em 88% na extensão da linha existente, 

que é de 18,6km, caracterizando um bom atendimento à sua faixa de influência, mas, 

penaliza os bairros onde o transporte não circula. 

 

O IPK médio (para uma freqüência de 2 ônibus/hora e 36 viagens dia) é de 1,2 pass/Km. 

Comparado ao IPK de 1999, constata-se que a densidade de passageiros nos ônibus teve 

uma ligeira queda. Significa poder afirmar que boa parte da demanda está efetivamente 

trocando o transporte público em ônibus urbano por outros modais.  
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Segundo declaração do presidente do SIMEAL em Palmeira dos Índios, o volume médio 

de passageiros transportados mês pelos moto-taxistas é de 30.000 passageiros. Isso pode 

refletir a aceitação deste modal pela população e justificar a diferença em números na 

queda da demanda pelo transporte público urbano por ônibus.  

 

4.5. O Transporte Público Coletivo Intermunicipal e Interestadual por Ônibus e por 

Transportes Complementares   

O serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal e Interestadual organiza-se a partir do 

Terminal Rodoviário Municipal, inaugurado em 2002, localizado na BR-316 a 2,5Km do 

centro do município de Palmeira dos Índios. É servido por oito empresas privadas (não 

existem empresas públicas) que operam linhas Intermunicipais e Interestaduais e dos 

Transportes Complementares Intermunicipais.  

 

As empresas privadas 

O serviço de transporte das operadoras destina-se, na maioria delas, às conexões, ou seja, o 

início e término de linha se dá em outros municípios e é em círculos. Dessa forma, não é 

possível existir rigorosidade no cumprimento dos horários das viagens. Das oito empresas 

que operam no Terminal Rodoviário, três exploram apenas linhas intermunicipais, com 

origem e destino de linhas no Terminal. Não sendo permitido o trânsito de quaisquer 

veículos destas empresas pelo interior do município, as rotas se restringem ao uso da BR-

316 sentido Maceió ou Santana do Ipanema e da AL-113 sentido Arapiraca.  

 

Não sendo permitidos desembarques fora do Terminal Rodoviário, o deslocamento dos 

passageiros desembarcados para os bairros do município fica na dependência de viagens a 

pé, de veículos particulares, de táxi ou ônibus urbano. Existe um ponto fixo de táxi e uma 

parada de ônibus coletivo urbano. 

 

Uma exceção em relação às oito empresas que operam no Terminal Rodoviário se dá à 

Empresa Viação Dois Irmãos Ltda. com a linha intermunicipal Palmeira dos Índios-Estrela 

de Alagoas. A linha tem como origem o centro do município (Figura 09). Com freqüência 

de 1 veículo por hora e utilizando o ponto fixo dos ônibus urbanos, essa linha permite 
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embarque e desembarque dos usuários em qualquer ponto de parada (dentro do perímetro 

urbano do município), e as tarifas são proporcionais às dos ônibus urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Rota dos ônibus coletivos intermunicipais com seção no município de Palmeira dos Índios 

 

Em relação às freqüências dos ônibus Intermunicipais e Interestaduais que embarcam e 

desembarcam no Terminal Rodoviário de Palmeira dos Índios, pode-se elaborar a tabela 

08: 
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Tabela 08 – Freqüência de ônibus Intermunicipais e Interestaduais no Terminal de Passageiros em Palmeira 

dos Índios /AL – 2004 

 
 

 
 Linha 

 
Sentido da viagem 

Freqüência 
diária 

(Veíc./hora) 

Freqüência  
entre 6 e 22h 
(Veíc./hora) 

 
AL-115/ sentido Arapiraca 

 
0,4 

 
0,3 

In
te

r-
 

e
st

a
d

ua
l 

 
BR-316/sentido  
Santana do Ipanema (por Bom Conselho) 

 
 

0,3 

 
 

0,2 
 
AL-115/ sentido Arapiraca 

 
0,3 

 
0,3 

 
BR-316/sentido Maceió 

 
0,5 

 
0,5 In

te
r- 

M
un

ic
ip

a
l sa

íd
a

s 
 

 
BR-316/sentido Maceió(para Quebrangulo) 

 
0,1 

 
0,1 

 
AL-115/sentido Arapiraca-Palmeira 

 
0,3 

 
0,2 

In
te

r-
 

E
st

ad
ua

l 

 
BR-316/sentido 
Santana do Ipanema-Palmeira (por Bom Conselho) 

 
 

0,2 

 
 

0,1 
 
AL-115/sentido Arapiraca-Palmeira 

 
0,3 

 
0,3 

 
BR-316/sentido Maceió-Palmeira 

 
0,2 

 
0,2 In

te
r-

 
M

un
ic

ip
a

l 

C
he

ga
d

a
s 

 
BR-316/sentido Maceió-Palmeira (por Quebrangulo) 

 
0,1 

 
0,1 

 

Transportes Complementares Intermunicipais 

O Transporte Complementar Intermunicipal já existe há pelo menos quinze anos. Porém, 

só em 2003 foi regulamentado, através do decreto estadual nº 1171 de 26 de março 2003. 

Recebendo o nome de Serviço Complementar de Transporte Intermunicipal -SECOMP, é 

de competência do Estado, sendo planejado, coordenado, permitido, autorizado, regulado e 

fiscalizado pela ARSAL – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas 

(ARSAL, 2003a).  

 

Os veículos utilizados são do tipo Utilitário de Passageiros, fechados, com capacidade para 

até quinze passageiros (Vans e Bestas). Um acordo firmado entre a ARSAL e a SMTT 

estabelece que, ao saírem do Terminal Rodoviário, os veículos devem obedecer o itinerário 

que passa pelas vias centrais do município (Figuras 10 e 11), proporcionando, desta forma, 
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maior acessibilidade dos usuários ao sistema, para quem deseja viajar no sentido de 

Arapiraca. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Transporte complementar no Município de Palmeira dos Índios - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Rota dos transportes alternativos intermunicipais no município de Palmeira dos Índios 
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Embora a resolução ARSAL nº 017 de 29 de julho de 2003 estabeleça em seu artigo 2º que 

os autorizatários estarão submetidos a um quadro de horários aprovado pela ARSAL, 

considerando as determinações das autoridades municipais (ARSAL, 2003b), na prática, 

no Terminal Rodoviário de Palmeira dos Índios não existe rigorosidade no cumprimento de 

horários. No entanto, como o número de veículos é alto 30(trinta), a freqüência também é 

alta, e não há comprometimento no atendimento à demanda. 

 

Não existindo documentos ou informações no setor responsável pela administração do 

Terminal Rodoviário, que possibilitassem a elaboração do quadro de freqüências dos 

veículos complementares, esta informação foi conseguida nos guichês das empresas, 

permitindo a construção da tabela de freqüências (Tabela 09).   

 
 

Tabela 09 – Freqüência de Transportes Complementares Intermunicipais no Terminal de Passageiros em 

Palmeira dos Índios /AL – 2004 

 

 
 Linha 

 
Sentido da viagem 

Freqüência 
diária 

(Veíc./hora) 

Freqüência  
entre 6 e 22h 
(Veíc./hora) 

 
AL-115/ sentido Arapiraca 

 
2,54 

 
3,8 

 
BR-316/sentido Maceió 

 
1,04 

 
1,6 S

a
íd

a
s 

 
BR-316/sentido Maceió (para Viçosa) 

 
0,08 

 
0,1 

 
AL-115/sentido Arapiraca-Palmeira 

 
2,54 

 
3,8 

 
BR-316/sentido Maceió-Palmeira 

 
1,04 

 
1,6 

In
te

rm
un

ic
ip

a
l 

C
he

ga
d

a
s 

 
BR-316/sentido Maceió-Palmeira (de Viçosa) 

 
0,08 

 
0,1 

 

Em síntese, a tabela 10 representa as freqüências dos transportes por ônibus coletivos, 

alternativos e complementares, para os destinos intermunicipais desejados. Ressalta-se que 

esta freqüência, segundo informações conseguidas nas empresas e com os próprios 

operadores, é, praticamente, a mesma para o usuário que, estando em outras localidades, 

deseje viajar para Palmeira dos Índios. Nota-se ainda, nesta tabela, que os municípios 

existentes na rota Palmeira-Arapiraca estão sendo bem atendidos pelo atual sistema de 

transportes públicos, no que diz respeito à freqüência, pois esta chega a 7,9 veículos/hora; 

já para os municípios na rota Palmeira-Santana do Ipanema a freqüência apresenta uma 
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ligeira baixa para 6,1 veículos/hora. Este fato se agrava quando a rota tem como destino o 

município de Bom Conselho (no Estado de Pernambuco), cuja freqüência se reduz a 0,1 

veículos/hora. Por outro lado, aos municípios existentes na rota Palmeira-Maceió, quando 

o destino é Maceió, a freqüência do sistema é de 2,1 veículos/hora. Mas se a rota se altera 

para os municípios de Quebrangulo e Viçosa, a freqüência cai a 0,45 veículos/hora. 

 

Tabela 10 – Distribuição de freqüências segundo as rotas e os destinos para o sistema de transporte público 

no Município de Palmeira dos Índios – 2004 

 

Modo de 
transporte 

Rota/destino  Freqüência 
Veic/hora 

Ônibus urbano  2 

Municípios na BR-316, 
sentido Maceió  

Paulo Jacinto via Quebrangulo 0,25 

Estrela de Alagoas 3 

Cacimbinhas 1,2 

Municípios na BR-316, 
sentido Santana do 
Ipanema  Minador do Negrão 1 

 
 
 
Alternativo 

Municípios na AL-115, 
sentido Arapiraca  

Arapiraca 3,8 

Municípios na BR-316, 
sentido Maceió tendo 
como destino Maceió 

Maceió 1,6 

Municípios na BR-316, 
sentido Maceió  

Viçosa via Quebrangulo 0,1 

 
 
 
 
Complementar 

Municípios na AL-115, 
sentido Arapiraca  

Arapiraca 3,8 

Municípios na BR-316, 
sentido Maceió  

Maceió 0,5 

Municípios na BR-316, 
sentido Maceió  

Quebrangulo 0,1 

Municípios na BR-316, 
sentido Santana do 
Ipanema  

Estrela de Alagoas (via Avenida 
Rotary no Bairro Palmeira de 

Fora) 

1 

 
 
 
 
 
Intermunicipal 

Municípios na AL-115, 
sentido Arapiraca 

Arapiraca 0,3 

Municípios na BR-316, 
sentido Santana do 
Ipanema  

Bom Conselho 0,1  
 
Interestadual 

Municípios na AL-115, 
sentido Arapiraca  

Arapiraca 0,3 

 

Pode-se afirmar, portanto, que os usuários que viajam entre os municípios de Palmeira dos 

Índios e Arapiraca, e Palmeira dos Índios e Maceió, estão sendo bem ‘servidos’ no que diz 
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respeito à freqüência do sistema de transporte público coletivo. No entanto, àqueles que 

desejam viajar entre Palmeira e Viçosa (via Quebrangulo) ou mesmo entre Palmeira e Bom 

Conselho, a freqüência é baixa.  

 

Todavia, cabe lembrar que existe o sistema de transportes alternativos, atendendo a quase 

todas essas localidades - exceção ao município de Viçosa (via Quebrangulo) –, que exerce 

grande influência nos deslocamentos das pessoas e que, por limitações do pesquisador e 

pela falta de informações dos órgãos envolvidos que não monitoram a operação, não foi 

possível levantar a freqüência.           

 

4.6. Transporte de escolares   

O transporte escolar gerido pelo município 

Em municípios de áreas rurais extensas como o de Palmeira dos Índios, há uma demanda 

muito grande de jovens em idade escolar que desejam estudar ou que são sujeitados pelos 

pais, de modo que garantam a estes o recebimento de pecúlios (provenientes de programas 

governamentais de incentivo à criança na escola).   

 

De acordo com informações obtidas da Secretária Municipal de Educação municipal, para 

que esses alunos não tenham que se deslocar a pé para estudar em escolas urbanas, além 

das já existentes na área rural, são terceirizados transportadores pela prefeitura. Os veículos 

são de todos os tipos, inclusive caminhões do tipo Ford F.4000 e “pick-ups”, que recolhem 

as crianças e jovens nos sítios ou nas encruzilhadas das estradas vicinais para levá-los e 

trazê-los das escolas rurais. São 2454 crianças e jovens de escolas municipais de Ensino 

Fundamental que usam diariamente os transportes escolares dentro da área rural e mais 85 

que são deslocadas para escolas urbanas. A tabela 11 demonstra os veículos utilizados e o 

número de alunos transportados. 

 

Até 2003, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, o município 

não havia sido contemplado por convênios federais para a aquisição de Transportes 

Escolares pelo PNTE. O transporte dos alunos na área rural do município era praticamente 

custeado com uma pequena parcela de recursos repassados ao município através do Fundo 
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Nacional de Desenvolvimento da Educação (FUNDEF), que prevê dedução de 60% para 

remuneração do magistério e o restante dos recursos – correspondente ao máximo de 40% - 

a ser utilizado na cobertura de despesas previstas no art. 70 da (LDB) que faculta, embora a 

aplicação desse recurso não esteja vinculada ao custeio do Transporte Escolar, a utilização 

para esta finalidade. 

 

Tabela 11 – Veículos agregados para o transporte de escolares e professores da área rural e urbana. 
Município de Palmeira dos Índios /AL – 2004 

 

Tipo do veículo Quantidade Número de alunos 
transportados 

Ford F4000 10 617 
Chevrolet D-20 20 878 
Ônibus 7 974 
Van 1 0 
Chevrolet Caravan 1 5 
Chevrolet D-10 3 65 
Kombi 1 0 
Wolkswagem Gol (*) 1 - 
Pick-up Fiorino (*) 1 - 
Chevrolet D-20 (*) 1 - 
FONTE: Secretaria de Educação. Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios (2004) 
(*) veículos destinados ao transporte de professores. 

 

Em 2004, a contratação desses veículos contou, também, com assistência financeira 

automática procedente do PNATE, que enviou mensalmente recursos ao município 

exclusivamente para a contratação de serviços terceirizados de Transporte Escolar para os 

alunos do Ensino Fundamental. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação 

consegue manter 46 veículos terceirizados (três destinados à condução dos professores) 

transportando pelo menos 2508 alunos das escolas municipais da área rural do município. 

 

Indagada sobre a possibilidade dos transportes escolares do município conduzirem também 

alunos da UNED/PIn ou de escolas estaduais, uma vez que a Constituição federal não 

prevê parceria entre as três esferas administrativas, e a UNED/pIn, em particular, não 

ofertar transporte escolar para os seus alunos, a secretária afirmou: “(...) poderíamos até 

transportar alunos de outros órgãos como no caso do CEFET, desde que eles nos 

procurem para sabermos as suas necessidades, mas não podemos priorizá-los em 

detrimento dos nossos alunos”.        
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O transporte escolar gerido pelo Estado 

A Secretaria Estadual de Educação, através de uma das suas Coordenadorias Regionais de 

Ensino (3º CRE), localizada em Palmeira dos Índios e responsável pelo controle e 

fiscalização da educação em mais nove municípios circunvizinhos, também provê o 

Transporte Escolar para alunos da área rural do município de Palmeira dos Índios. Porém 

este transporte é exclusivamente destinado a alunos que estudam em escolas estaduais e 

que residam em localidades afastadas destas ou mesmo próximos a elas, mas que seja 

dentro da área de jurisdição dos municípios atendidos. As figuras 12 e 13 demonstram os 

alunos chegando a uma escola pública da rede estadual de ensino no período vespertino, 

sob total desconforto e falta de segurança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Transporte escolar em caminhonetes para o Colégio Estadual Humberto Mendes Município de 

Palmeira dos Índios/AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Transporte escolar em caminhão e ônibus para o Colégio Estadual Humberto Mendes Município 

de Palmeira dos Índios/AL 
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Dessa forma, 166 transportadores terceirizados pagos com parte dos recursos do FUNDEF 

– quando as escolas ministram Ensino Fundamental – e com recursos próprios da 

Secretaria de Educação do Estado de Alagoas – quando os alunos transportados estudam 

em escolas que ministram Ensino Médio – transportam diariamente 5800 alunos de 

Palmeira dos Índios e de mais nove municípios circunvizinhos: Igaci, Major Isidoro, 

Cacimbinhas, Tanque D’Arca, Belém, Quebrangulo, Maribondo, Minador do Negrão e 

Estrela de Alagoas. 

 

Uma organização social civil de interesse público sem fins lucrativos a CEGEPO, 

administra o sistema de transporte escolar na 3º CRE. Segundo informações da secretaria, 

esta empresa é responsável pela operação e fiscalização do sistema, contratando ou 

rescindindo os operadores agregados. Dessa forma, fica assinalada a terceirização do 

serviço prestado pelo estado, restando à secretaria de educação a incumbência de informar 

à CEGEPO sobre as novas demandas que necessitam ser atendidas e pagar. A 

caracterização dos veículos é feita através de adesivo colado nas portas dos veículos 

agregados (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Caracterização dos veículos agregados à CEGEPO/AL 

 

O transporte escolar gerido por particulares 

Quanto aos alunos das instituições privadas de ensino do município, não há estudos ou 

dados sobre o número transportado e de que forma ocorre, já que a SMTT não cadastra ou 

fiscaliza os veículos transportadores de alunos, e não existe uma organização da classe que 

possa dispor de informações. Estima-se, portanto, que a maior demanda por este modo de 
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transporte ocorra entre alunos de outros municípios que estudam no ensino superior, uma 

vez que os cursos superiores ministrados pelo CEFET, FUNESA, CESMAC, FACESTA e 

FAFIMA são ofertados apenas no turno noturno. Esse meio de transporte, também 

chamado de porta a porta, ou veículo fretado, é a alternativa encontrada pelos estudantes 

para conseguirem se deslocar de suas residências, em outros municípios, para estudar à 

noite em Palmeira dos Índios.      

 

4.7. Tópico conclusivo   

Um dos grandes problemas por que passam as populações de municípios pequenos é a 

ausência quase total do Estado, através dos seus órgãos gestores, das questões que dizem 

respeito aos direitos sociais da população, especialmente, quando se trata de transportes. 

Neste sentido, o que se percebe é que faltam políticas do governo municipal para estruturar 

o órgão gestor em termos de recursos humanos, equipes e materiais para que ele possa 

cumprir a sua função reguladora. Embora se saiba que, nos municípios pequenos, 

diferentemente dos grandes centros urbanos, existe maior aproximação entre os dirigentes 

do poder público e a população, uma vez que todos residem muito próximos, parece que 

este fator não é decisivo para que a comunidade se mobilize e cobre os seus direitos de 

cidadãos.  

 

Palmeira dos Índios conta com uma multimodalidade de transportes públicos que 

coexistindo de forma conflituosa. A ausência do Estado, que não trata o serviço como 

sendo de utilidade pública, acaba por desconsiderar as necessidades de formular políticas 

regulatórias específicas, para que a população consiga alcançar os equipamentos urbanos 

com maior rapidez e a custos baixos. Como resultado, as políticas públicas adotadas não 

são capazes de tornar o sistema eficiente e socialmente justo, mesmo para a população 

residente nas áreas urbanas do município. Daí o aparecimento de nichos de mercados 

altamente competitivos como alternativas de trabalho aos desempregados: os dos 

transportadores clandestinos.  

 

Embora não esteja envolvido por uma regulamentação específica, o transporte alternativo, 

que leva e traz mercadorias (animais, cereais, etc.) e pessoas do campo, ganhou espaço nas 

localidades rurais do município pela própria característica dos tipos de veículos utilizados, 
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justificando-se à medida que estradas não pavimentadas e esburacadas não podem ser 

percorridas por veículos grandes e longos como os do tipo ônibus. Conquanto, o agravante 

está na falta de uma presença estatal forte, mediante a criação de políticas regulatórias que 

promovam eficiente e eficazmente a repartição dos modais, de forma que a coexistência 

não seja predadora, como parece estar ocorrendo no transporte por moto-táxi em relação 

aos demais modais – pelo menos no perímetro urbano do município.  

 

Quanto aos transportes complementares intermunicipais, há de se considerar que nem 

todos os municípios demandam altas freqüências do atendimento, mas, é certamente pela 

falta de uma articulação política de transportes entre as esferas municipal e estadual - que 

integre homogeneamente o município aos demais do seu entorno, tomando como ponto 

focal da convergência um circuito que seja mais acessível aos usuários de outros 

municípios que desejam viajar para Palmeira dos Índios, principalmente, os estudantes -, 

que algumas freqüências têm se mostrado tão baixas, mesmo para municípios próximos a 

Palmeira. 

     

No que concerne à educação, como Palmeira dos Índios é pólo deste setor que tanto tem se 

expandido, trazendo diariamente centenas de estudantes da área rural e de outros 

municípios para as suas escolas, universidades e o CEFET, torna-se imprescindível que 

haja a atenção e, sobretudo, o apoio governamental em todas as esferas administrativas, 

como forma de tornar o setor mais dinâmico e gerar, inclusive, mais divisas para o 

município, já que a maior parte das universidades é particular. Apoio que precisa estar 

sempre na agenda, principalmente do município, como estratégia primária para alunos que 

não trabalham e residem no meio rural, que necessitam estudar nas escolas urbanas. A falta 

de acessibilidade aos transportes pode, inclusive, implicar exclusão deles à escola. O que 

se observa, na ‘prática’, são ações isoladas entre estado e município.  

 

As informações obtidos nas Secretarias de Educação Estadual e Municipal espelham a total 

desarticulação das políticas de transporte existentes entre estado e município para com os 

estudantes, onde transportadores escolares da rede estadual de ensino não ‘devem’ 

transportar escolares do município e vice-versa. Assim, pode ocorrer de comunidades 

rurais não serem atendidas pelos transportes escolares estaduais, por exemplo, por 

97 



 

estudarem em escolas municipais, mesmo existindo transporte escolar do Estado que passe 

por estas comunidades transportando alunos de escolas estaduais. Mas existe a 

possibilidade de haver maior integração, com vistas a garantir a todos os estudantes 

carentes a oferta do transporte escolar, e a própria Secretária Municipal de Educação se 

mostra flexível, à medida que demonstra a possibilidade de transportar alunos que estejam 

matriculados em outra esfera administrativa, desde que existam vagas nos veículos 

escolares e que as rotas não sejam desviadas.    
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5. O ESTUDO DE CASO 

 

5.1. O caso específico 

No Brasil, atualmente, há 141 Instituições Federais de Educação Tecnológica – IFET’s 

mantenedoras (unidades sedes) de Ensino Médio e Tecnológico, e 38 Unidades de Ensino 

Descentralizadas (UNED’s) vinculadas a estas que também ministram Ensino Médio e 

Tecnológico. O grande número de instituições está relacionado ao processo de 

universalização dos direitos básicos da cidadania previsto na LDB, particularmente, 

situado na conjunção do direito à educação e do direito ao trabalho. Contribuir para a 

inserção dos indivíduos no mercado de trabalho, independente da sua condição 

socioeconômica, permitindo que eles ganhem a sua própria subsistência e com isso 

alcancem dignidade, auto-respeito e reconhecimento social como seres produtivos, é o 

grande eixo da política de expansão que norteia as IFET’s. A Figura 15 e a tabela 12 

ilustram a distribuição da rede no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Número de Instituições Federais de Educação Tecnológica que ministram Ensino Médio Regular 

e Educação Profissional no Brasil - 2004 

 

34  CEFETs 
38  UBEDs 
36  EAFs 
32  ETs vinculadas à universidade 
01  ETF 
141 
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Tabela 12 – Instituições Federais de Educação Tecnológica no Brasil – 2004 

Instituições Federais de Educação Tecnológica Mantenedoras UNEDs Total 

Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET’s 34 38 72 

Escolas Agrotécnicas Federais – EAF’s 36 - 36 

Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 32 - 32 

Escola Técnica Federal – ETF 01 - 01 

Total 103 38 141 

FONTE: MEC/2004 

 

Aos CEFET’s e suas UNED’s cabe, atualmente, o papel de ministrarem o Ensino Médio 

regular, que objetiva a “preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando 

(...)” (MEC, 1997b), e a Educação Profissional técnica e tecnológica, que poderá ocorrer, 

depois de atendida a formação do educando no ensino médio regular, aprimorando-o com 

conhecimentos técnicos e científicos que favoreçam a sua rápida inserção no setor 

produtivo.  

 

Segundo Oliveira (2000), a grande maioria do alunado dos CEFET’s é proveniente de 

escolas públicas, pertencendo a classes médias e baixas da sociedade. Isto remonta a 

importância social que têm os CEFET’s e, principalmente, suas UNED’s26 em oferecerem 

eqüitativamente educação de qualidade e infra-estrutura capazes de contribuir para a 

melhoria do profissional nas suas áreas de influência pedagógica e, conseqüentemente, 

para o desenvolvimento industrial regional. 

 

Nesse contexto, além da revisão bibliográfica, documental, e da caracterização do 

município de Palmeira dos Índios, é através de um estudo de caso sobre as IFET’s que se 

poderá vislumbrar a atual realidade por que passam os alunos, e as dificuldades antevistas 

pelos estudantes que não conseguiram nelas ingressar, podendo coligir a respeito do 

questionamento levantado sobre as articulações políticas existentes entre transporte escolar 

e educação, porque como afirma Vergara (1997), “estudo de caso é o circunscrito a uma 

ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma 

                                                
26 As UNED/s que têm por muito tempo contribuído para a melhoria da qualidade profissional de áreas 
industriais, uma vez que se caracterizam por estarem localizadas estrategicamente próximas aos centros 
industriais de pequenas cidades. 
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empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de 

profundidade e detalhamento”.  

 

Portanto, a opção pelo método do estudo de caso, nesta dissertação, se dá por ser uma 

técnica quantitativa de pesquisa, que proporciona o contato direto do pesquisador com o 

meio investigado, além de fornecer variada fonte de informações em tabelas e quadros. Tal 

metodologia possibilita verificar o comportamento atual do problema, levantar novos 

questionamentos e apresentar soluções. 

 

O caso será estudado no CEFET de Alagoas, particularmente na sua Unidade de Ensino 

Descentralizada Professor Édson Mata, localizada no Município de Palmeira dos Índios, 

doravante chamada de UNED/PIn. Nesta unidade de ensino, são ministrados os ensinos 

médio, no turno da manhã; o médio e técnico no turno da tarde, e técnico e tecnológico no 

turno da noite. Escolheu-se essa escola por se tratar de uma unidade de ensino que existe 

na região desde agosto de 1993 e atende a alunos de mais de quinze municípios do seu 

entorno, podendo o caso ser similar a outros, sendo, ao mesmo tempo, distinto, porque 

possui características próprias, específicas da rede CEFET, e também por ser o pesquisador 

servidor desta unidade em igual tempo. Também foi levado em consideração, o interesse, 

enquanto docente desta instituição, de contribuir na identificação das características 

peculiares dos alunos que residem nos municípios circunvizinhos, que tantas vezes têm que 

chegar atrasados às aulas ou sair mais cedo, devido a dificuldades de transporte.  

 

5.2. Delimitação da área de influência 

A delimitação da área de influência da UNED/PIn se fez necessária como meio para 

conhecer o limite de ação da escola e, a partir dele, conhecer o perfil dos seus alunos, bem 

como as formas encontradas por eles para o deslocamento residência-escola. Entende-se 

como raio de influência, a maior distância entre o município de Palmeira dos Índios (sede 

da escola) e quaisquer outras localidades circunvizinhas, alcançados por vias transitáveis 

(pavimentadas ou não), possíveis de alcançar alunos.   
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De acordo com Almeida (1999) e Sanches (2003), a tradição do planejamento escolar 

brasileiro recomenda uma distância residência-escola máxima na área urbana de 1500 

metros e na área rural de 3000 metros. Por outro lado, o tempo máximo que o aluno deve 

levar de sua residência à escola deve ser de 45 minutos na área rural e de 20 minutos na 

área urbana. Já o INEP (2005), recomenda um tempo máximo de trajeto residência-escola 

de 60 minutos para pessoas com mais de 8 anos de idade. Vendo sob outra ótica, 

Vasconcellos (1997) lembra que as escolas rurais brasileiras, especialmente, as da Região 

Nordeste, têm área de influência de 24Km2/escola, ou raio de 3Km. 

 

A delimitação da área de influência da UNED/PIn, requereu previamente a análise 

documental histórica de informações quantitativas dos alunos ingressos na escola. Para se 

fazer a análise, constatou-se que não existia um banco de dados na instituição que 

permitisse conhecer o ano de ingresso dos alunos por município de origem, necessitando o 

pesquisador proceder manualmente o levantamento. Para tanto, contou-se com o apoio da 

Coordenadoria de Registros Escolares - CRE que, incondicionalmente, disponibilizou 

todas as informações e dados necessários. Mesmo assim, devido ao grande volume de 

dados a serem levantados, optou-se por fazer o levantamento de alunos ingressos somente 

a cada dois anos, resultando na tabela 13. A tabela dá uma representação significativa dos 

13 municípios e 1 distrito atendidos pela UNED/PIn no período de 11 anos de sua 

existência.  

 

No entanto, percebe-se que na tabela 13, que grande parte dos alunos ingressos na 

UNED/PIn são provenientes de outros municípios, cujas distâncias residência-escola e, 

conseqüentemente, os tempos totais de viagem poderiam ultrapassam os descritos na 

literatura técnico-científica para um planejamento escolar; além dos que residem no 

perímetro urbano e nas áreas rurais de Palmeira dos Índios (sede da escola), muitos alunos 

são provenientes também das áreas rurais de outros municípios, tornando-se necessário 

conhecer o domínio dessa área de influência UNED/PIn – já que não existes estudos neste 

sentido -, mesmo porque ela permite visualizar que localidades não estão ou deixaram de 

ser assistidas pela escola.   
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Tabela 13 – Distribuição de alunos ingressos por ano e por município no CEFET-UNED/PIn (1994 – 2004) 

 

Alunos ingressos Município  
e  

Distrito  
Ano de 
1994 

Ano de 
1996 

Ano de 
1998 

Ano de 
2000 

Ano de 
2002 

Ano de 
2004*  

Arapiraca 11 9 26 21 32 62 

Belém 2 2 0 1 0 1 

Bom Conselho 18 14 16 12 13 6 

Cacimbinhas 3 0 1 0 2 4 

Canafístula** 0 0 4 0 0 7 

Estrela de alagoas 6 7 2 0 0 6 

Garanhuns 0 0 0 1 2 1 

Igaci 1 1 5 1 3 10 

Major Isidoro 0 0 0 0 0 2 

Minador do Negrão 6 3 1 2 0 0 

Palmeira dos Índios 90 114 105 93 100 122 

Paulo Jacinto 0 0 0 0 0 1 

Quebrangulo 22 20 5 0 1 1 

Santana do Ipanema 0 0 1 1 0 0 

Total  159 170 166 132 153 223 

FONTE: CRE-UNED/PIn;  
* computados os alunos ingressos até o início da pesquisa (1º semestre)  
** Distrito de Palmeira dos Índios. 

 

 
Assim, necessitou-se levantar, também, de um primeiro questionário aplicado a 392 alunos 

da UNED/PIn - cuja aplicação será explicada posteriormente -, os tempos médios e totais 

despendidos por eles no percurso residência-escola (podem ser vistos, respectivamente, nas 

tabelas 19 e 20). Da tabulação dos tempos totais de viagem (tabela 19, exceto para 

Palmeira dos Índios, já que se deseja desvelar que outros municípios estão envolvidos pela 

área de influência da escola), obteve-se um tempo máximo de viagem residência-escola de 

80 minutos, que corresponde ao de um aluno residente no município de Paulo Jacinto 

distante 45Km de Palmeira dos Índios.  

 

Apesar disso, ao analisar, ainda, a tabela 19, percebe-se que o município de Paulo Jacinto 

não é o de maior distância a Palmeira dos Índios, mas, o de Lagoa da Canoa distante 58Km 

(Mapa rodoviário do Estado de Alagoas, 2000) que apresenta tempo de viagem menor. 

Dessa forma, decidiu-se aproximar como raio de influência da UNED/PIn, o de 60Km, 

que,  ao mesmo tempo, atende às duas situações analisadas (maior tempo 80 minutos e 

maior distância 58Km), perfazendo área equivalente a 380Km2 bem superior às descritas 

na literatura.  
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Ressalta-se que, embora os municípios de Garanhuns e Santana do Ipanema distantes 80 e 

71Km de Palmeira dos Índios, respectivamente, estejam entre aqueles que historicamente 

ofertam alunos a UNED/PIn, optou-se por deixá-los fora do raio de influência da escola, 

mesmo apresentando distâncias superiores a 58Km. Primeiro, pelas distâncias deles a 

Palmeira dos Índios se apresentarem bem maiores quando comparadas às dos outros 

municípios; segundo, pelo baixo número observado de alunos provenientes destes 

municípios ao longo dos anos investigados.  

 

A tabela 14, representa todos os municípios que pertencem à área de influência da 

UNED/PIn para o raio considerado de 60Km. Pode-se observar que 14 dos 21 municípios 

possuem maior parte de residentes no meio rural, sugerindo-se que a clientela da 

UNED/PIn se constitui, em sua maioria de alunos residentes no meio rural. Esta assertiva 

será apurada da análise do questionário aplicado aos alunos matriculados na escola, a ser 

ampliada na seção seguinte.      

 

Tabela 14 – Municípios pertencentes à área de influência pedagógica do CEFET/AL - UNED/PIn, população 

residente e distâncias em relação ao município sede da escola       

 

População residente Município ou  
Distrito  Rural  Urbana 

Distância entre as sedes dos 
municípios e P. dos Índios (Km)  

Palmeira dos Índios 19102 48958 - 
Arapiraca 34112 152354 45 
Paulo Jacinto 2824 4661 45 
Bom Conselho 16863 25222 33 
Quebrangulo 5753 6149 27 
Igaci 19698 5886 18 
Lagoa da Canoa 11102 8886 58 
Major Isidoro 9104 8535 51 
Belém 4096 1823 26 
Cacimbinhas 5316 4236 42 
Estrela de Alagoas 13081 3260 17 
Maribondo 5044 10101 47 
Anadia 8741 9108 58 
Terezinha 4420 1880 49 
Tanque d’Arca 4453 2141 41 
Dois Riachos 6645 4421 54 
Taquarana 12675 4371 43 
Minador do Negrão 3501 1898 35 
Craíbas 14181 6608 45 
Limoeiro de Anadia 22158 2105 53 
Coité do Nóia 9474 2519 58 
Canafístula* - - 6 
FONTE: IBGE - Censo Demográfico 2000; Mapa rodoviário 2000 do Estado de Alagoas; 
* Distrito de Palmeira dos Índios 
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A distribuição dos municípios atendidos e não atendidos pelo ensino da UNED/PIn pode 

ser observada nas figuras 16 e 17. A interseção entre as duas figuras resulta em nove 

municípios que não são atendidos pela escola (Dois Riachos, Terezinha, Craíbas, Limeiro 

de Anadia, Anadia, Maribondo, Coité do Nóia, Taquarana e Tanque D’Arca), mas que 

pertencem à área de influência pedagógica dela. Deve-se discorrer inicialmente que tal fato 

se explica pela deficiência dos alunos destes municípios quanto às exigências no processo 

seletivo da UNED/PIn, uma vez que o ingresso só ocorre mediante aprovação em exame 

de seleção e classificação dentro do número de vagas ofertadas para o curso almejado. 

Outros fatores podem ser ainda enumerados, como a baixa escolarização dos municípios, a 

baixa renda familiar e mesmo a baixa acessibilidade aos transportes públicos.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Municípios da área de influência do CEFET/AL - UNED/PIn  
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Figura 17 – Municípios atendidos pelo ensino do CEFET/AL - UNED/PIn (1994-2004) 

 

 

Por outro lado, considerando-se que as UNED’s localizadas próximas à UNED/PIn tenham 

características geográficas e de ensino semelhantes, e adotando para elas o mesmo raio de 

influência de 60Km, conforme se pode observar na figura 18, verifica-se que não causam 

interferências sobre os municípios que demandam o ensino da UNED/PIn. Embora exista 

proximidade com a UNED de Marechal Deodoro, entende-se não existir interferência, já 

que os cursos ofertados por aquela instituição - além do ensino médio regular -, são o 

técnico e tecnológico em turismo e hotelaria, distantes dos tradicionalmente ofertados pela 

UNED/PIn. 
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Figura 18 – Área de influência das UNED’s nos Estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. 

 

5.3. Caracterização socioeconômica e de transportes dos alunos da UNED/PIn 

5.3.1. Pesquisa piloto 

Realizada no dia 03 de maio de 2004 a partir de questionários aplicados a alunos ingressos 

na UNED/PIn durante três horários de aula: de 07h30min às 12h20min, de 13h às 

18h10min e de 18h50min às 22h10min. Essa pesquisa teve os seguintes objetivos: testar e 

aperfeiçoar o primeiro questionário e obter parâmetros estatísticos gerais para a definição 

do tamanho da amostra. As perguntas foram formuladas de forma fechada apresentando 

alternativas de respostas fixas, para facilitar na codificação e análises.  

 

Considerações sobre a pesquisa: 

▪ Público alvo: alunos regularmente matriculados e presentes na escola no dia da pesquisa. 

▪ Admitindo que os alunos não diferem muito em cada turno de aula, quanto à variável 

renda, optou-se por não fazer amostragem estratificada, sendo aplicado o questionário em 

partes proporcionais ao número de alunos por turno. 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

CEFET/Recife 

UNED/Pesqueira 

UNED/Petrolina 

CEFET/Maceió 
UNED/Marechal Deodoro 

UNED/Palmeira dos Índios 

CEFET/Aracajú 
UNED/Lagarto 

Limite interestadual 

Área de influência de 60Km 
Instituição de ensino/Município 
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▪ O questionário desenvolvido para a pesquisa (Anexo A), além de conter identificação do 

pesquisador e controle sobre cada aluno pesquisado, compõe-se de três blocos de questões, 

a saber: 

i) Características do entrevistado; 

ii) Características do sistema de transporte; 

iii) Percepção do usuário sobre o sistema de transporte;  

 

Definição da amostra aleatória simples: 

Foi aplicado o questionário piloto (Anexo A) a 44 alunos nos três horários de aula e a 

definição da amostra, segundo a renda familiar (esta variável foi escolhida devido a sua 

importância pelas variações que pode sofrer em função dos horários de aula, pois a 

clientela dos turnos matutino e vespertino, normalmente, é diferente da clientela do 

noturno) pode ser verificada a seguir. 

 

No que tange à variável renda média familiar mensal, encontrou-se a seguinte distribuição: 

● 6,8% recebem até R$ 260,00; 

● 20,45% recebem de R$ 260,00 a R$ 520,00; 

● 13,60% recebem de R$ 520,00 a R$ 780,00; 

● 25% recebem de R$ 780,00 a R$ 1040,00; 

● 15,91% recebem de R$ 1040,00 a R$ 1300,00; 

● 18,24% recebem acima de R$ 1300,00; 

 

Para o cálculo da amostra utilizou-se o resultado da pesquisa piloto, tendo como média da 

variável renda R$ 850, 91, desvio padrão 407,69, desvio absoluto de 42,54 (5% da média 

da renda) e tamanho da população 440 (alunos da UNED/PIn): 

  

   n =  [N.t2.s2] / [(t2.s2) + (N – 1).ea
2] 
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onde: 

  n = tamanho da amostra 

N = tamanho da população; 

t = valor da distribuição-t (Para n>100 são quase idênticos aos valores da 

distribuição padronizada normal. como ‘n’ é maior que 100, implica t = 

1,96, e admite-se amostra infinito ou na distribuição normal padronizada 

admite-se t = z = 1,96 para nível de confiança igual a 95%); 

s = desvio padrão; 

ea = desvio absoluto do valor médio x da amostra do valor esperado µ da 

população, ea = | µ - x |; 

 

Substituindo os valores na fórmula, tem-se: n = 196 alunos 

 

5.3.2. Perfil do aluno e modais utilizados 

Necessitando-se caracterizar o perfil do aluno da UNED/PIn e os modais utilizados por 

eles no trajeto residência-escola, o questionário piloto foi mantido e aplicado a 392 dos 440 

alunos regularmente matriculados nos três turnos de aula e o resultado pode ser verificado 

no anexo B. Embora o tamanho da amostra exigisse 196 alunos pesquisados para se obter 

um grau de confiabilidade de 95% na amostragem, tal diferença (para mais) no número de 

alunos pesquisados se deu à facilidade de acesso, e à colaboração dos docentes ao 

deixarem o pesquisador entrar nas salas durante as aulas.  

 

Foram exploradas questões de informações gerais, de características dos transportes e de 

percepção dos alunos enquanto usuários do sistema. Como produto, obtiveram-se 

informações dos alunos residentes nos municípios que estão na área de influência da 

UNED/PIn que respondem a questões como renda familiar, se eles trabalham, em que 

curso(s) estudam, e os modais utilizados para os deslocamentos no trajeto residência-

escola, além dos tempos despendidos na viagem por cada modal.  
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Análise  

A partir da análise do primeiro questionário aplicado, foi possível traçar o perfil dos alunos 

que estudam na UNED/PIn, bem como caracterizar os modais por eles utilizados, 

conforme pode ser visto nos quadros seguintes,  

 

O perfil dos alunos 

A tabela 15 apresenta a distribuição dos alunos por sexo, modo de ensino e faixa etária. 

Observa-se que o número de alunos do sexo masculino é, em relação ao total de 

pesquisados, 15% superior ao do sexo feminino. Com relação ao modo de ensino, 

aproximadamente 68% estudam no ensino médio regular, que é ofertado nos turnos da 

manhã e da tarde, enquanto o restante, 32%, está distribuído nos turnos da tarde e noite 

estudando no ensino técnico e tecnológico. Quanto à idade, 64,5% dos pesquisados 

pertence à faixa de 15 a 17 anos e estudam no ensino médio regular – significando ser na 

maior parte jovem a população de alunos da UNED/PIn -, enquanto os de ensino técnico e 

tecnológico, até pela exigência de escolaridade para ingressar nestes cursos (o ensino 

médio completo) se situam em faixas de idade superior a 17 anos, exercendo pesos maiores 

na faixa etária de 17 a 20 anos e de 20 a 25 anos, respectivamente, para os cursos técnico e 

tecnológico. 

       

Tabela 15 – Distribuição dos alunos matriculados no CEFET/AL -  UNED/PIn por sexo, modo de ensino e 
faixa etária – 2004 

 

Sexo % Modo de ensino % Faixa etária (anos) %  
15-17 64,5% 
17-20 2,6% 
20-25 0,9% 

 
 

Médio 

 
 

68,1 
> 25 - 
15-17 - 

 
 
 
Feminino 

 
 
 
42,6 

17-20 4,3% 
20-25 3,6% 

 
 

Técnico 

 
 

9,7 
> 25 2% 
15-17 - 
17-20 7,1% 
20-25 8,9% 

 
 
 
Masculino 

 
 
 
57,4 

 
 

Tecnológico 

 
 

22,2 
> 25 6,1% 

 

No que diz respeito à renda familiar mensal, observa-se na figura 19, que a renda dos 

alunos que estudam no ensino médio está distribuída quase uniformemente entre as faixas 

acima de um salário mínimo, embora exista um pequeno percentual deles com renda 
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abaixo desta. Fato semelhante ocorre com os alunos do curso tecnológico, mas, quanto aos 

alunos do curso técnico, nota-se uma grande participação na faixa de renda familiar 

compreendida entre 1 e 2 salários mínimos, caindo bruscamente com o aumento da renda, 

e praticamente não existindo mais alunos na faixa acima de 5 salários. 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 19 – Distribuição dos alunos no CEFET/AL - UNED/PI por faixa de renda familiar mensal e por 

modo de ensino 

 

Observando-se também a tabela 16, que expressa a distribuição desses alunos (segundo o 

modo de ensino, a atividade remunerada e a faixa etária), constata-se que a grande maioria, 

94,7% dos que estudam no ensino médio, não exerce qualquer atividade remunerada. Já no 

ensino técnico, esse quadro começa a inverter, e a terça parte dos alunos situados na faixa 

de idade entre 20 e 25 anos já exerce alguma atividade remunerada, igualando-se as 

participações acima dos 25 anos de idade. Tal fato se evidencia para os do tecnológico, 

onde a incidência dos alunos que trabalham aumenta proporcionalmente com a faixa a 

partir dos 20 anos de idade, atingindo 59,4% na faixa acima dos 25 anos de idade. Essa 

distribuição deixa evidente que os alunos que estudam no ensino médio são adolescentes 

de renda familiar variada em que maior parte não trabalha, enquanto os do ensino técnico 

são alunos de baixa renda, boa parte desempregada. Já no curso tecnológico, ministrado 

somente à noite, a maior parte dos alunos já exerce alguma atividade remunerada.  

 

A escola tem ofertado bolsas de monitoria para alunos que desejam prestar alguma 

atividade extra-classe, e em horário contrário ao das aulas. Segundo informações obtidas 

da direção da escola, em 2004 foram ofertadas 30 bolsas no valor de meio salário mínimo 

vigente. A distribuição ocorre mediante dois critérios: o primeiro, quando a bolsa é 
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destinada à monitoria, tendo o aluno que se submeter a um teste escrito de aptidão na área 

a qual deseja monitorar junto ao professor; o segundo, para atividades administrativas. 

Neste, o serviço social da escola seleciona, dentre os inscritos, aqueles menos favorecidos 

economicamente. 

                     

Tabela 16 – Distribuição dos alunos do CEFET/AL –UNED/PIn por modo de ensino e por atividade 

remunerada 

Idade 15 a 17 anos 17 – 20 anos  20 – 25 anos  Acima de 25 anos  
Exerce atividade 

remunerada 
Sim 
(%) 

Não 
(%)  

Sim 
(%) 

Não 
(%)  

Sim 
(%) 

Não 
(%)  

Sim 
(%) 

Não 
(%)  

Ensino médio 5,3 94,7 8,1 72,0 5,8 1,9 0,0 0,0 
Ensino técnico 0,0 0,0 1,0 6,0 7,7 17,3 12,5 12,5 
Ensino tecnológico 0,0 0,0 3,0 9,9 42,3 25,0 59,4 15,6 

% Total  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Desejando-se saber sobre a permanência dos alunos em mais de um turno na escola, e se o 

motivo é o transporte, acresceu-se ao questionário uma questão sobre este assunto. Dos 

392 alunos pesquisados, 140 (31%) responderam que permanecem mais de um turno na 

escola (foram abertas três possibilidades de resposta: estudo; estudo e carona; carona). De 

acordo com os percentuais levantados (Tabela 17), no que diz respeito à permanência 

unicamente por motivo carona, nota-se que são os alunos do ensino médio que mais 

participam 50%.  

 

Tabela 17 – Distribuição dos alunos do CEFET/AL – UNED/PIn por modo de ensino e por motivo de 

permanência em mais de um turno na escola 

Motivo de permanência em mais de um turno na escola (%) 
Modo de ensino 

Estudo (128 alunos) Estudo e carona (8 alunos) Carona (4 alunos) 
Médio 86,7 75,0 50,0 

Técnico 7,0 - 25,0 

Tecnológico 6,3 25,0 25,0 

Total % 100,0 100,0 100,0 

 

Embora apresentem distribuição variada de renda, há de considerar que esses alunos não 

trabalham e dependem de auxílio financeiro dos responsáveis para pagar o transporte. Para 

os do técnico e tecnológico, representados por 25% cada, estes têm necessidades diferentes 

daqueles do ensino médio, especialmente os alunos do ensino técnico, devido à baixa renda 

familiar apresentada.  
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A Caracterização dos modais  

As informações coletadas no questionário sobre as viagens residência-escola dos alunos se 

referem aos modais utilizados, freqüência diária de alunos por cada modal, tempos 

despendidos e origens dos deslocamentos. Em função do grande número de formas de 

deslocamento utilizadas pelos alunos de suas residências a UNED/PIn, necessitou-se 

resumi-las em nove (Tabela 18). Uma delas representada pela categoria denominada 

“outros modais” , na qual se enquadram todos os deslocamentos, além do carona 

representado pela letra ‘C’, que demandam mais de um modo de transporte: viagem a pé 

(PE), viagem em carro de passeio (CP), viagem em moto-táxi (MT), viagem em ônibus 

escolar ofertado pela prefeitura do município (OE), viagem em moto particular (MP), 

viagem em ônibus intermunicipal (OI) e viagem em ônibus coletivo urbano (OC).  

 

Tabela 18 – Distribuição dos modais utilizados pelos alunos do CEFET/AL – UNED/PIn (2004) 
 

 

Modal Característica 
Pé (PÉ) Deslocamento efetuado a pé 

Bicicleta (BI) Deslocamento efetuado com uso de bicicleta 

Moto particular (MP) deslocamentos efetuados unicamente por moto particular 

Carro de passeio (CP) deslocamento efetuado por veículo particular   

Veículo fretado (VF) 

 

Transporte fretado por um grupo de alunos com o objetivo de 
supri-los de uma alternativa mais eficiente e conveniente que 
o transporte público regular 

Ônibus comum (OC) ônibus coletivo urbano 

Ônibus intermunicipal 
(OI) 

ônibus coletivo intermunicipal 

Ônibus especial (OE) Ônibus enviado pela prefeitura do município 

Outros modais (OM) Mais de um modo de transporte utilizado no deslocamento 

 

Na tabela 18 fica evidente a diversidade de formas de deslocamento encontradas pelos 

alunos da UNED/PIn para alcançarem a escola. Tal realidade reflete a diferença na 

demanda por transportes dos escolares, quando comparada às de escolas tipicamente 

urbanas, que se resumem praticamente a viagens por ônibus coletivos urbanos e carro de 

passeio. Na tabela 19 decidiu-se por representar isoladamente “outros modais”, pois essa 

categoria ilustra mais fielmente a situação por que passa cada um dos 50 alunos que viaja 

de carona ou necessita utilizar mais de um modal no deslocamento até a escola.        
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Tabela 19 – Tempos despendidos na viagem residência-escola para alunos do CEFET/AL – UNED/PIn que 
utilizam a categoria “outros modais”  nos seus deslocamentos (2004) 

 

Município  Área 
residencial 

Modais Utilizados por aluno no percurso 
residência-escola  

Tempo total de 
viagem (min) 

Urbana Carona 2 
Urbana Carona 5 
Urbana Carona 8 
Urbana Pé + carona + pé 15 
Urbana Carona 10 
Urbana Pé + carona 20 
Urbana Pé + carona 22 
Urbana Pé + carona + pé 27 
Urbana Pé + carona 25 
Urbana Pé + carona 20 
Urbana Pé + carona + pé 15 
Urbana Pé + carona + pé 15 
Urbana Carona 20 
Urbana Carona 8 
Urbana Pé + carona  28 
Urbana Pé + carona  30 
Urbana Pé + carona  30 
Urbana Carona 15 
Urbana Pé + carona 26 
Urbana Pé + carona 35 
Urbana Carona 15 
Urbana Carona 5 
Urbana Carona 39 
Urbana Pé + carona + pé 25 
Urbana Carona 40 
Urbana Pé 25 
Urbana Pé 40 
Urbana Carona 10 
Urbana Carro de passeio + carona 45 
Urbana Pé + carona  40 
Urbana Pé + carona  30 
Urbana Carona 60 
Urbana Pé + ônibus especial + pé +ônibus comum 140 
Urbana  Carona 30 
Urbana Carona 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmeira dos 
Índios 

Urbana Carona 30 
Urbana Moto-táxi + ônibus especial 65 
Rural Moto particular + ônibus comum + ônibus 75 
Rural Moto particular +veículo fretado 60 

Urbana Veículo fretado 45 

 
 
Arapiraca 

Urbana Veículo fretado 45 
Rural Carro de passeio + ônibus especial 45 
Rural Carro de passeio + ônibus especial 45 
Rural Moto particular + ônibus comum 70 
Rural Moto particular + ônibus especial 40 
Rural Carro de passeio + ônibus especial 15 

 
 
Igaci 

Rural Ônibus intermunicipal + pé + ônibus 72 
Paulo Jacino Urbana Pé + ônibus intermunicipal 80 
Canafístula * Urbana Moto particular + ônibus especial 11 
Lagoa da Canoa Urbana Moto particular + carro de passeio 65 
* Distrito de Palmeira dos Índios 
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Diante da realidade observada para os alunos que estão na categoria “outros modais”, 

tornou-se necessário elucidar o dia-a-dia do aluno da UNED/PIn, especialmente o residente 

no meio rural. Para tal, decidiu-se por tomar como aluno-tipo àquele que apresentou os 

maiores tempos de deslocamento residência-escola. Neste caso, a aluna que necessita 

viajar 140 minutos de sua residência localizada no Povoado Moreira, distante 6,5Km da 

Palmeira dos Índios, para alcançar a escola. Entrevistada sobre o seu dia-a-dia, enquanto 

aluna da UNED, F.K.F.S., estudante do curso técnico noturno relatou: 

 

“A vida não é tão fácil assim, como se pensa. A vitória também sorri para aqueles que não 

param no meio do caminho. As 11h00min dirijo-me ao ponto de ônibus que fica à margem da 

BR-316, distante 3Km da minha residência. A expectativa é que o ônibus escolar gratuito do 

estado passe as 11h30min no ponto – isso quando ele não quebra -. Não obstante, a viagem 

não sendo direto para Palmeira dos Índios, o ônibus ainda percorre muitos povoados 

embarcando os alunos do Colégio Estadual Humberto Mendes, até que as 13h ele chega à 

porta do Colégio.  

Além de estudar o curso técnico noturno na UNED eu também estudo no Colégio Estadual, 

fazendo o terceiro ano do ensino médio à tarde, razão de poder viajar no ônibus escolar do 

Estado. Ao término da aula, as 17h30min, preciso caminhar 10 minutos (aproximadamente 

1Km) para alcançar a parada do ônibus coletivo urbano que vai me deixar na UNED. A 

razão da caminhada é não pegar o ônibus na frente do Colégio Estadual, porque desta forma 

eu teria que pagar duas viagens para chegar a UNED. Após 10 minutos de viagem, 

finalmente chego à escola. 

Da mesma forma, às 22h, quando terminam as aulas em pego um ônibus coletivo urbano com 

destino ao centro de Palmeira dos Índios e desço na mesma parada que peguei o ônibus à 

tarde. Em função do horário, preciso correr bastante até chegar em frente ao Colégio 

Estadual onde pego outro ônibus escolar estadual que me leva de volta a um ponto, desta vez 

distante apenas 300 metros da minha residência. Se perder este ônibus que sai do colégio as 

22h30min e me deixa na parada perto da minha residência somente as 24h, terei que dormir 

na casa de amigos.        

Esta é a situação mais favorável que posso relatar, entretanto há dias também em que o 

ônibus não passa na parada (porque quebra ou o proprietário não viaja por atraso no 

recebimento pelo serviço prestado ao Estado). Nestes só resta uma alternativa, esperar 

alguma carona tipo carroça de burro ou bicicleta que vá para Palmeira dos Índios, porque 

as condições financeiras da minha família, que não chegam ao rendimento de 2 salários 

mínimos mensais, não permitem que opte por pagar um transporte alternativo”.  
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Como se pôde observar no depoimento da aluna F., residente em um povoado do 

município de Palmeira dos Índios, fica patente o quanto os alunos das áreas rurais se vêem 

penalizados, e por que não dizer excluídos, quando necessitam de transporte para estudar 

em uma escola localizada no perímetro urbano do município. O transporte pode funcionar, 

então, como elemento inibidor da ida dos alunos à escola, à medida que a sua falta acarreta 

maiores tempos de viagem podendo, inclusive, desestimulá-los e levar à desistência da 

escola. 

 

Quanto à tabela 20, ela representa o tempo médio despendido no percurso residência-

escola, para os alunos que viajam em apenas um modal. Permite visualizar (de acordo com 

o resultado da pesquisa) que modais, por município, demandam maiores tempos médios de 

viagem. 

 

Tabela 20 – Tempos médios despendidos na viagem residência-escola por município para alunos do 
CEFET/AL – UNED/PIn – 2004 

Modal Município ou  
Distrito  

 
Pé Bicicle 

ta 
Moto par 

ticular  
Carro 
passeio 

Veículo 
fretado 

Ônibus 
comum 

Ônibus 
especial** 

18,4 23,3 13 11 28,9 48,6 - 
 

Palmeira dos 
Índios 17 3 13 19 10 131 - 

- - - - 55,1 - 76,1 
 

Arapiraca 
- - - - 22 - 78 
- - - - 26,3 - 47,3 

 

Igaci 
- - - - 2 - 10 
- - - - 49,8 - - 

 

Cacimbinhas 
- - - - 5 - - 
- - - - 54,2 - 60,3 

 

Bom Conselho 
- - - - 7 - 7 
- - 19 - 36,7 - - 

 

Estrela de Alagoas 
- - 2 - 6 - - 
- - - - 56,2 - - 

 

Major Isidoro 
- - - - 4 - - 
- - - 25 - - - 

 

Belém 
- - - 1 - - - 
- - - - - - 50 

 

Quebrangulo 
- - - - - - 1 
- - 25 - 32 - - 

 

Canafístula* 

T
em

po
 m

éd
io

 d
e 

vi
ag

em
 (

m
in

) 
e 

A
lu

no
s 

tr
an

sp
or

ta
do

s 

- - 2 - 2 - - 
Obs.: os tempos médios não diferem dos parciais em mais de 10% 
* Distrito de Palmeira dos Índios 
** ofertado pela prefeitura do município 

 

A distribuição dos alunos da UNED/PIn, por modal (Figura 20), permite notar que os 

transportes públicos (representados pelo conjunto veículo fretado, ônibus comum e ônibus 
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especial) são responsáveis por cerca de 73% dos deslocamentos diários dos alunos, 

seguidos por outros modais com 13%, transportes particulares (representados pela 

bicicleta, moto particular) com 5%, carro de passeio com 5% e o deslocamento a pé em 

4%.  

 

 
 

 

    

 

 

 

Figura 20 – Distribuição dos alunos segundo os modais utilizados no CEFET/AL – UNED/PIn 

 

Uma análise mais detalhada da distribuição dos modais por municípios e distrito 

envolvidos na pesquisa (Tabela 21) e por áreas de residência (Tabela 22), permite constatar 

que a demanda por transporte público é elevada na maior parte dos municípios, embora se 

perceba que nos municípios de Belém, Paulo Jacinto e Lagoa da Canoa esse modal não é 

utilizado. Por outro lado, poucos são os alunos que residem em áreas rurais, destacando-se 

apenas os municípios de Igaci e Estrela de Alagoas que apresentam 66,7% e 37,5% de 

residentes em sítios e vilas distantes dos eixos tradicionais de transportes públicos. Em 

Igaci, 50% deles utilizam mais de um modal para se deslocar para a UNED/PIn e os outros 

50% ou usam o VF ou o OE. Já em Estrela de Alagoas todos dependem de VF. 

 

O veículo fretado é uma modalidade de transporte encontrada pelos alunos da UNED/PIn, 

que estudam no horário em que não é ofertado o transporte escolar pelo município de 

origem, para conseguirem chegar e permanecer nela. Eles se agrupam formando lotações 

completas e contratam um operador autônomo para levá-los e trazê-los. Esses operadores 

recebem mensalmente dos alunos (ou responsáveis) uma importância em dinheiro para 

efetuar o serviço diariamente. Os veículos utilizados são do tipo ‘Besta’ com capacidade 

para até quinze passageiros. Sempre que algum desses veículos quebra, os alunos faltam às 

aulas.  
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Esta modalidade é comum para os alunos do turno noturno, e por três motivos: o primeiro 

pela indisponibilidade de transportes públicos convencionais no horário noturno que 

assegure ao menos o retorno dos alunos às suas residências; o segundo pela maior 

possibilidade que os alunos têm de pagar por este tipo de serviço, quando comparados aos 

alunos do turno matutino e vespertino; e terceiro, pela comodidade de disporem de um 

serviço porta-a-porta.    

 

Tabela 21 – Distribuição dos alunos do CEFET/AL – UNED/PIn segundo os modais utilizados por município 
e distrito – 2004 

Modo de deslocamento Município ou 
distrito  Pé  

(%) 
Transporte particular 

(%)  
Transporte 
público (%) 

Outros modais 
(%) 

Palmeira dos Índios 7 15 62 16 
Arapiraca 0 0 95 5 

Igaci 0 0 67 33 

Cacimbinhas 0 0 100 0 

Bom Conselho 0 0 100 0 

Estrela de Alagoas 0 25 75 0 

Major Isidoro 0 0 100 0 

Belém 0 100 0 0 

Quebrangulo 0 0 100 0 

Paulo Jacinto 0 0 0 100 

Canafístula* 0 40 40 20 

Lagoa da Canoa 0 0 0 100 

* Distrito de Palmeira dos Índios 

 

Tabela 22 – Distribuição dos alunos ingressos no CEFET/AL – UNED/PIn segundo a área de residência 
(2004) 

Área de residência (%) Município ou distrito  
rural  Urbana 

Uso do transporte público para 
residentes na área rural (%) 

Palmeira dos Índios 0,0 100,0 - 
Arapiraca 4,8 95,2 80,0 

Igaci 66,7 33,3 50,0 

Cacimbinhas 20,0 80,0 100,0 

Bom Conselho 0,0 100,0 - 

Estrela de Alagoas 37,5 62,5 100,0 

Major Isidoro 0,0 100,0 - 

Belém 100,0 0,0 - 

Quebrangulo 0,0 100,0 - 

Paulo Jacinto 0,0 100,0 - 

Canafístula* 0,0 100,0 - 

Lagoa da Canoa 0,0 100,0 - 

* Distrito de Palmeira dos Índios 
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Uma distribuição do transporte público por faixas de renda familiar (Figura 21) faz 

compreender, no geral, que o seu uso independe da renda, posto que em todas as faixas 

observadas é através dele que, pelo menos, 60% dos alunos se desloca. Contudo, ao se 

fazer essa distribuição por modo de ensino, conforme mostra a figura 22, verifica-se que os 

alunos do ensino técnico são os que menos usam o transporte público em comparação aos 

do ensino médio e tecnológico, preferindo outras formas menos custosas de deslocamento 

como a viagem a pé ou em outros modais. Isto se deve a baixa renda familiar apresentada 

pela maior parte deles, fato que não ocorre com os alunos do ensino médio e do 

tecnológico.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Distribuição dos alunos do CEFET/AL – UNED/PIn segundo a faixa de renda e uso do transporte 
público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Distribuição do uso dos modais segundo o modo de ensino no CEFET/AL – UNED/PIn 
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Da aplicação do questionário na UNED/PIn, pôde-se evidenciar na opinião dos alunos 

residentes em Palmeira dos Índios, a ausência do órgão gestor municipal das questões que 

dizem respeito aos direitos sociais dos usuários, quando se fala em transportes públicos por 

ônibus urbano. A figura 23 reproduz a insatisfação dos alunos no que diz respeito aos 

problemas enfrentados por eles no deslocamento residência-escola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 - Principais problemas enfrentados nos ônibus urbanos na opinião dos alunos do 

CEFET/AL/UNED/PI 

 

Como se pode observar nos 8(oito) atributos pesquisados (Figura 23), a opinião dos 

usuários é na maior parte de insatisfação com respeito à qualidade dos veículos em 

operação. Por ouro lado, para o atributo “acesso às paradas” o usuário não se mostra tão 

insatisfeito. Este fato se explica, porque a maior parte deles reside em bairros próximos ou 

diretamente atendidos pela única linha urbana existente no município. 

 

Ônibus escolares ofertados pelas prefeituras municipais (OE) 

De acordo com o questionário, 25% dos alunos pesquisados viajam em ônibus ofertados 

por prefeituras municipais. Apenas as prefeituras de Bom Conselho e Arapiraca ofertam 

esta modalidade de serviço, pago e gratuito, respectivamente, mas os alunos do município 

de Igaci também se beneficiam dele gratuitamente, esperando em ponto específico o 

ônibus que vem de Arapiraca. Dessa forma, 81,2% do total de alunos pesquisados que 

viajam em transporte escolar para a UNED/PIn são transportados por ônibus escolar de 
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Arapiraca, e o restante por ônibus escolar de Bom Conselho. As figuras 24 e 25 

apresentam os alunos embarcando nos ônibus escolares de Arapiraca e de Bom Conselho. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Ônibus escolar enviado pela prefeitura municipal de Arapiraca para o CEFET/AL – UNED/PIn 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Ônibus escolar enviado pela prefeitura municipal de Bom Conselho para o CEFET/AL – 
UNED/PIn 

 

A despeito destes municípios já ofertarem o serviço há oito anos, e somente no horário da 

manhã, segundo informações obtidas nas secretarias municipais, nota-se que apenas alunos 

do ensino médio são os beneficiários diretos. 

 

5.4. A importância do transporte público na escolha da escola   

Conhecido o perfil do aluno da UNED/PIn e as formas de deslocamento encontradas por 

eles no percurso residência-escola, partiu-se para a busca de informações de opinião sobre 

até que medida o transporte público é importante na decisão em estudar ou não na 

UNED/PIn.  
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Considerando que existem dois universos a serem questionados, o dos alunos que não 

estudam na UNED/PIn porque não quiseram ou porque não conseguiram passar num 

exame de seleção e o dos que estudam, necessitou-se aplicar o questionário a ambos. 

Todavia, algumas considerações tiveram de ser computadas: os transportes públicos 

utilizados pelos alunos residentes em Palmeira dos Índios é diferente daqueles utilizados 

por alunos dos outros municípios, por ele ser de característica urbana e requerer menos 

tempo e menor custo de viagem. Neste sentido, esperando-se tabular opiniões diferentes, 

optou-se por aplicar o questionário em Palmeira dos Índios e também em outros 

municípios da área de influência da UNED/PIn. 

  

Definição do tamanho e a seleção das amostras   

Para a definição do tamanho das amostras relativas aos itens 5.4.1 e 5.4.2, baseou-se em 

procedimentos não probabilísticos. As pretensões não foram torná-las representativas 

(garantindo certeza quanto à representatividade do universo) como se poderá observar 

adiante, devido às limitações de tempo e recursos enfrentadas pelo pesquisador para se 

deslocar aos outros municípios, e a própria obstrução dos dirigentes das escolas à pesquisa, 

por temerem que fosse induzir os alunos a deixarem suas escolas. Dessa forma, o tamanho 

das amostras dependeu do acesso do pesquisador aos estudantes.  

 

Quanto à seleção, as amostras foram direcionadas apenas para alunos de primeiro ano das 

escolas de ensino médio regular de Palmeira dos Índios e dos demais municípios 

pertencentes à área de influência da UNED/PIn, já que este modo de ensino é comum a 

todas elas, tornando-se possível fazer comparativos estatísticos. Foram necessários os 

procedimentos descritos nos itens seguintes.  

 

5.4.1. Alunos ingressos na UNED/PIn 

A seleção da amostra ocorreu de forma intencional, obedecendo à pretensão de saber em 

que medida o transporte público interferiu na decisão dos alunos em não estudar numa 

outra escola. Como instrumento de pesquisa foram elaboradas duas questões abertas, 

permitindo aos alunos respondê-las livremente colocando as suas dificuldades. Levando 

em consideração a existência do Centro Educacional Cristo Redentor – CECR, colégio de 
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maior tradição no município em qualidade de ensino e concorrente no ensino médio 

regular, optou-se por aplicar essas questões a alunos residentes no bairro onde se situa essa 

escola. Dessa forma, foram pesquisados, no dia 19 de julho de 2004, os 22 alunos 

(apontados no resultado do primeiro questionário aplicado aos alunos da UNED/PIn) 

residentes no bairro onde se localiza o CECR. Os resultados puderam ser agrupados 

conforme descrição: 

  

1º questão: Por que você optou por estudar na UNED, quando existe uma escola tradicional 

em ensino médio no seu bairro?  

82% afirmaram ser o CEFET de boa qualidade; 

9% afirmaram optar por ser escola pública; 

4,5% afirmaram ser decisão da família; 

4,5% afirmaram não simpatizar com o CECR; 

   

2º questão: O transporte público interferiu em algum momento na sua decisão em estudar 

no CEFET-UNED/PIn ? 

36,7% afirmaram que não; 

31,8% afirmaram que não, justificando ser melhor pagar o transporte público do que uma 

escola particular; 

13,5% afirmaram que não, apesar de conhecerem as dificuldades de deslocamento 

mediante o uso do transporte público; 

9% afirmaram que sim, justificando dificuldades de renda familiar; 

4,5% afirmaram que não, justificando que gastariam do mesmo jeito com transportes; 

4,5% afirmaram que sim, justificando a baixa freqüência dos transportes públicos para a 

escola.   

 

Como se pode observar, a preferência dos alunos não está necessariamente na qualidade do 

ensino, mas também por ele ser público, apreendendo-se ser a renda um forte 

condicionante na decisão em optar por estudar na UNED/PIn. Por outro lado, verifica-se na 
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2º questão que o transporte público pouco interferiu na escolha da escola, já que apenas 9% 

e 4,5% assinalaram dificuldades de pagar o transporte e problemas relacionados à 

qualidade do mesmo.  

 

5.4.2. Estudantes de outras escolas 

O caso de Palmeira dos Índios 

Apesar de existiram seis escolas de ensino médio (públicas e particulares) neste município, 

decidiu-se escolher o colégio CECR. Ainda que não seja probabilística, não refletindo, 

portanto, a réplica da população de estudantes desse município, a opção por esse tipo de 

amostra, para a aplicação do questionário, derivou da necessidade de evidenciar a 

veracidade das questões respondidas pelos alunos da UNED/PIn que residem onde se situa 

o CECR. Assim, conseguiu-se aplicar o questionário a 66 dos 74 alunos do primeiro ano 

do ensino médio (os que poderiam estar estudando na UNED/PIn no corrente ano) no dia 

28 de julho de 2004. O modelo do questionário e os resultados obtidos podem ser 

observados nos anexos C e D.  

 

A aplicação do questionário ocorreu no auditório da escola, num determinado momento do 

turno vespertino. Não houve a preocupação em dimensionar o tamanho da amostra, uma 

vez que 89,2% dos estudantes responderam.   

 

Análise  

No que diz respeito à situação socioeconômica, 54,5% são estudantes de idade entre 15 e 

17 anos, sendo a maior parte do sexo feminino 61,9%. Além dos 91% de estudantes 

residentes em Palmeira dos Índios, a escola recebe também estudantes originários dos 

municípios de Quebrangulo e Maribondo, todos residentes na zona urbana desses 

municípios. Quanto às faixas de renda familiar mensal observadas, quando comparadas às 

obtidas dos alunos da UNED/PIn residentes em Palmeira dos Índios, constata-se que não 

há variabilidade significativa (Figura 26). Ainda que na faixa acima de cinco salários 

mínimos, a renda familiar dos estudantes do CECR supera a dos alunos da UNED/PIn, o 

que era de se esperar por esta ser uma escola pública. 

 

124 



 

50
,3
%

0,
0%

9,
0%

25
,0
%

6,
8%

2,
2% 4,
5%

2,
2%

0,
0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Pé Bicicleta Moto
Particular

Carro de
passeio

Veículo
fretado

Ônibus
comum

Ônibus
especial

Outros
modais

Ônibus
interm.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

abaixo
de 1

1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 acima
de 5

Renda mensal em salários mínimos

P
e
rc
e
n
ta
g
e
m

UNED/Pin

CECR

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Distribuição dos alunos do CEFET-UNED/PIn e do CECR por faixa de renda familiar  

 

Quando os resultados da pesquisa se referem ao uso dos transportes públicos, observa-se 

que os estudantes não apresentam problemas de transporte como motivo de não estarem 

estudando na UNED/PIn, já que a maior parte dos percursos residência-escola é feito a pé 

50,3%, porque residem próximos ao CECR, ou através de transporte particular. Apenas 

15,7% dos estudantes usam os transportes públicos (veja a distribuição modal na figura 

27). Dessa forma, os percentuais que respondem a escolha dessa escola se configuram, 

principalmente, pela atração a ela, ficando as dificuldades de transporte como o último dos 

motivos, conforme se pode observar: 

 

56,8% não ter havido atração pela UNED/PIn; 

22,75% não conseguiram aprovação no exame de seleção; 

20,4% preferem estudar em escola particular; 

9,0% dificuldades de transporte;   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Distribuição dos alunos segundo os modais utilizados no CECR (2004) 
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Tais percentuais só refletem a opinião dos alunos pesquisados na UNED/PIn (9% e 4,5% 

relativos a dificuldades de renda e baixa qualidade do sistema). Assim se completa na 

percepção ao menos dos alunos do CECR e da UNED/PIn, que o transporte pouco interfere 

na decisão deles em estudarem ou não na UNED/PIn. Os motivos mais relevantes na 

escolha da escola estão atrelados às condições de renda familiar e à atração pela escola. 

 

O caso dos outros municípios 

Embora existam 20 municípios e um distrito pertencentes à área de influência da 

UNED/PIn possíveis de serem tomados aleatoriamente como amostras na aplicação do 

questionário, decidiu-se, também, partir para amostragem não probabilística. Tal opção se 

apresentou, ainda, pelas dificuldades com relação a custos incorrentes de deslocamentos e 

permanência nos municípios para aplicar a pesquisa in loco aos estudantes. Assim, na 

escolha amostral dos municípios, buscou-se amparar naqueles que historicamente 

apresentaram maiores tendências de aumento ou diminuição na oferta de alunos à 

UNED/PIn, não desconsiderando que o resultado da pesquisa não garante certeza quanto à 

representatividade do universo. Para tanto, construiu-se a partir da tabela 13 a figura de 

tendências ajustada linearmente para cinco municípios que se evidenciaram na oferta de 

alunos (Figura 28). Como se podem observar, dois municípios (Arapiraca e Quebrangulo) 

entre os selecionados apresentam as maiores inclinações nas retas ajustadas. Estes foram os 

escolhidos como amostras significativas dos 20 municípios e um distrito que ofertam 

alunos à UNED/PIn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Tendência dos municípios na oferta de alunos ao CEFET - UNED/PIn (2004) 

126 



 

Escolhidas as amostras, partiu-se para a seleção das escolas a serem pesquisadas nestas 

amostras. Em Quebrangulo não houve a necessidade de dimensionar o número de escolas, 

já que existe apenas uma que ministra ensino médio a Escola Estadual Desembargador 

Tenório. Já as escolas do município de Arapiraca, 5 estaduais e 8 particulares, todas foram 

previamente sondadas, mas apenas três se dispuseram a cooperar com a aplicação do 

questionário. Foram elas: Escola Estadual Lions Clube, Escola Senador Rui Palmeira e 

Colégio Arcanjo Mickael. A tabela 23 enumera a distribuição dos estudantes por escola: 

    

Tabela 23 – Estudantes pesquisados nos municípios de Arapiraca e Quebrangulo/AL (2004) 

 

Instituição de ensino Município Estudantes matriculados 
no 1º ano do ensino médio 

Estudantes 
pesquisados  

Escola Estadual Lions Clube Arapiraca 550 32 

Escola Estadual Senador Rui Palmeira Arapiraca 700 55 

Colégio Arcanjo Michael Arapiraca 32 28 

Escola Estadual Desembargador 

Tenório 

Quebrangulo 202 82 

 

Não havendo a possibilidade de tornar representativo o número de pesquisados nas escolas 

de Arapiraca, diante das restrições apresentadas por parte do pesquisador, buscou-se ao 

menos pesquisar o maior número possível de estudantes. Como as escolas selecionadas 

ministram aulas de ensino médio nos turnos da tarde e da noite, os questionários foram 

aplicados proporcionalmente ao número de estudantes por turno, tendo sido feita a 

abordagem de forma aleatória dentro da unidade escolar. Exceção para os estudantes do 

Colégio Arcanjo Mickael, os quais responderam ao questionário na sala de aula (turma 

única de estudantes). Assim, o questionário foi aplicado a 115 estudantes no município de 

Arapiraca (32 – escola Estadual Lions Clube, 55 – Escola Estadual Senador Rui Palmeira, 

e 28 (Colégio Arcanjo Michel) e a 82 no município de Quebrangulo nos dias 11 e 19 de 

novembro de 2004, conforme modelo e resultados obtidos nos anexos E, F e G. 

 

Análise 

A partir da análise do resultado do questionário aplicado aos municípios de Arapiraca e 

Quebrangulo (Anexos E, F e G), pôde-se traçar o perfil socioeconômico dos estudantes 

potenciais que não residem em Palmeira dos Índios e que poderiam estar estudando na 
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UNED/PIn, bem como conhecer os motivos que os levaram a não estudar nesta escola. 

Além do mais, pôde-se também conhecer as dificuldades enfrentadas por eles, no que diz 

respeito ao uso dos transportes públicos, caso decidissem estudar na UNED/PIn. 

 

O perfil dos estudantes 

A tabela 24 apresenta a distribuição socioeconômica dos estudantes. Observa-se que o 

número de estudantes do sexo masculino é igual entre as cidades pesquisadas, e a faixa 

etária entre 17 e 20 anos de idade é a que predomina. A maior parte dos estudantes já tem 

residência fixa há mais de 10 anos e são naturais da localidade onde residem. Conquanto a 

maioria deles reside na área urbana dos municípios, e somente 11% residem nas áreas 

rurais, conforme se pode observar na tabela 25. 

 

Tabela 24 – Distribuição dos estudantes pesquisados nos municípios de Arapiraca e Quebrangulo/AL por 

sexo, faixa etária, tempo de residência e naturalidade (2004) 
 

Sexo Município  
Masc. Fem. 

Faixa etária 
(anos) 

%  Tempo de 
residência 

%  Naturalidade 

15-17 20,87 < 2 anos 8,69 
17-20 63,35 2 – 5 anos 7,83 

Arapiraca 73,04 

20-25 11,30 6 – 10 anos 26,09 

 

Arapiraca 

 

35,65 

 

64,35 

> 25 4,48 > 10 anos 57,39 
Outra 26,96 

15-17 7,31 < 2 anos 6,1 
17-20 65,86 2 – 5 anos 2,44 

Quebrangulo 64,64 

20-25 18,29 6 – 10 anos 19,51 

 

Quebrangulo 

 

35,37 

 

64,63 

> 25 8,54 > 10 anos 71,95 
Outra 35,36 

 

Tabela 25 – Distribuição dos estudantes pesquisados nos municípios de Arapiraca e Quebrangulo/AL por 

área de residência (2004)  

Município  Área de residência %  

Área rural 11,3 Arapiraca 

Área urbana 88.7 

Área rural 11 Quebrangulo 

Área urbana 89 

 

Quanto à atividade remunerada poucos estudantes trabalham, distribuindo-se os 

percentuais em 19,13% e 14,63% para Arapiraca e Quebrangulo, respectivamente (Tabela 

26). Contudo, a maior diferença entre os estudantes dos dois municípios localiza-se na 

renda familiar mensal e na distribuição deles segundo as classes de renda: em Arapiraca, 

cuja renda familiar média é de R$ 609,00, 53,91% dos estudantes são de famílias que 
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percebem menos de 2 salários mínimos mensais (rendimento que se entende ser 

insuficiente para manter o dependente estudando em outro município, mesmo que a escola 

lá seja pública, já que existem diversas outras necessidades básicas da família que podem 

consumir grande parte dessa renda ou toda ela, como alimentação, saúde e vestuário); em 

Quebrangulo, a renda é ainda menor R$ 367,80, e cerca de 87,8% das famílias dos 

estudantes situam-se também na faixa de renda menor que 2 salários mínimos mensais.  

  

Tabela 26 – Distribuição dos estudantes pesquisados nos municípios de Arapiraca e Quebrangulo/AL por 

atividade remunerada e renda mensal (2004) 

Atividade remunerada Município  

Sim (%) Não (%) 

Renda mensal em 

salários mínimos 

% 

Abaixo de 1 20,00 
1 a 2 33,91 
2 a 3 16,52 
3 a 4 9,57 
4 a 5 11,30 

 

Arapiraca 

 

19,13 

 

80,87 

Acima de 5 8,7 
Abaixo de 1 45,12 

1 a 2 42,68 
2 a 3 2,45 
3 a 4 2,45 
4 a 5 0 

 

Quebrangulo 

 

14,63 

 

85,37 

Acima de 5 7,3 

 

Tal fato sugere ser a renda um forte condicionante na escolha da UNED/PIn pelos 

estudantes desses municípios e, conseqüentemente, os transportes motorizados, já que eles 

se tornam necessários para vencer a distância geográfica que os separa. Daí poder-se tomar 

o transporte público, em especial, como elemento que pode influenciar os estudantes na 

escolha da UNED/PIn. O tópico a seguir ajuda a esclarecer esta alusão, quando se buscar 

deles a percepção sobre o sistema de transportes públicos existente.  

    

Percepção quanto à instituição de ensino em que estuda e o sistema de transportes 

públicos 

O questionário aplicado permitiu alçar algumas informações que possibilitam diagnosticar 

quais os motivos que levaram os estudantes de Quebrangulo e Arapiraca a continuarem 

estudando em escolas do seu município, e por que não optaram por estudar na UNED/PIn. 

Os resultados obtidos (Anexos F e G) podem ser observados na tabela 27. No que se refere 
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aos motivos que levaram os estudantes a escolherem a atual escola para cursarem o ensino 

médio, as respostas divergiram, preferencialmente, entre a qualidade do ensino (61,74% 

em Arapiraca) e o desejo de continuar estudando na mesma escola (52,44% em 

Quebrangulo). Embora sejam poucos, no caso de Arapiraca, os que gostariam de estar 

estudando numa outra escola 5,22%, há de se verificar o contrário, 25,61%, em 

Quebrangulo. Se não existe neste município outra escola de ensino médio, esse percentual 

demonstra o quanto eles almejam estudar em escolas de outros municípios, embora se 

tenha observado a baixa renda de suas famílias.    
 

Tabela 27 – Distribuição dos estudantes matriculados nas escolas de Arapiraca e Quebrangulo/AL segundo o 
motivo de escolha da escola para cursar o ensino médio  

 
Município  Motivo de escolha da escola para cursar 

 o ensino médio Arapiraca %  Quebrangulo % 

Concluiu o ensino fundamental e deseja concluir 22,61 52,44 

Influência da família 10,43 17,07 

Qualidade do ensino 61,74 4,88 

Não conseguiu vaga em outra instituição de ensino 5,22 25,61 

 

Quando questionados por que não estão estudando na UNED/PIn, cerca de 6% dos 

estudantes de Arapiraca e de Quebrangulo responderam que tentaram, mas não 

conseguiram passar no exame de seleção (Tabela 28). Outros 28,69% e 25,61% de 

Arapiraca e Quebrangulo, respectivamente, alegaram a distância geográfica a Palmeira dos 

Índios (sede da UNED/PIn). Assim sendo, apreende-se que entre 31% e 35% dos 

estudantes estariam estudando na UNED/PIn se a distância e a concorrência não 

dificultassem na escolha.   

 

Tabela 28 – Distribuição dos estudantes matriculados nas escolas de Arapiraca e Quebrangulo/AL segundo o 
motivo de não estudar no CEFET – UNED/PIn 

Município  Motivo de não estar estudando no CEFET 

– UNED/PIn Arapiraca %  Quebrangulo % 

Prefere estudar em escola do município 32,17 40,24 

Não houve atração  8,70 10,98 

Não conhece a escola 25,22 24,39 

Tentou, mas não conseguiu passar no exame 

de seleção 

5,22 6,10 

A distância geográfica entre os municípios 28,69 18,29 
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Quanto ao questionamento sobre os transportes públicos, se interferiram em algum 

momento na decisão deles em não estudar no CEFET – UNED/PIn, 63,47% e 65,85% dos 

estudantes de Arapiraca e Quebrangulo responderam que não. Embora os percentuais se 

mantivessem muito próximos, percebe-se ao se compor um quadro das dificuldades 

apresentadas pelos que responderam sim (Tabela 29), que os estudantes de Quebrangulo 

carecem muito de um sistema de transporte mais acessível e de maior freqüência, antes 

mesmo dos custos que ele pode incorrer; os de Arapiraca, prioritariamente, vêem como 

maior dificuldade as despesas com transportes.  

 

Tabela 29 – Dificuldades de transporte para estudar no CEFET – UNED/PIn  apresentadas pelos alunos 
matriculados nas escolas de Arapiraca e Quebrangulo/AL  

Município  Categoria 
Arapiraca %  Quebrangulo % 

Dificuldade de pagar o transporte 54,76 39,29 

Distância para alcançar o destino 7,15 3,57 

Dificuldade de transporte (acesso, 33,33 57,14 

Não saberia se deslocar até a UNED/PIn 4,76 0 

 

Em síntese, dos dois municípios tomados como amostras dos pertencentes à área de 

influência da UNED/PIn, percebe-se (na opinião dos estudantes) que não é o transporte 

público o fator mais importante na decisão em não optarem por estudar na UNED/PIn, 

ainda que eles percebam a existência de dificuldades de deslocamento relacionadas à baixa 

acessibilidade, freqüências e custos de deslocamento. O motivo maior está pautado na 

preferência em continuar estudando em escolas do próprio município, mas não se pode 

olvidar que a política de transporte escolar gratuito adotada em Arapiraca, por exemplo, é 

um modelo de atendimento ao aluno que vem dando certo, tanto que o número de alunos 

tem crescido continuamente, desde que se iniciou a oferta desse transporte.  

 

5.5. O uso de indicadores educacionais e de transporte 

Embora se saiba que não existe uma forma correta de medir eqüidade em transportes, uma 

vez que diferentes visões sobre o que ela seja pode levar a percepções diferentes (WORLD 

BANK, 2003; STRAMBI, 2000; LITMAN, 2004), pode-se referi-la como a forma justa 

com que os benefícios são distribuídos, ou seja, dar tratamento desigual aos desiguais. Para 

inferir acerca da eqüidade, considerando que o universo de estudantes potenciais da 
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UNED/PIn está distribuído entre vinte e um municípios, para quem o meio mais comum de 

deslocamento para a escola é o transporte público - a pesquisa realizada aponta para 73% 

os usuários deste modal -, buscou-se associar os conceitos de eqüidade aos indicadores 

educacionais e de transporte.  

 

A finalidade do uso de indicadores educacionais (de acesso e participação, e 

prodituvidade) é conhecer a evolução do quadro educacional em cada município arrolado 

na pesquisa, e visualizar simultaneamente as alterações na aceitação e abandono da escola 

(INEP, 2004). Também, estabelecer possíveis relações desses indicadores e a qualidade da 

acessibilidade aos municípios, mediante a política de transportes públicos existente. Para 

tal, tomamos como referência, parâmetros levantados no questionário aplicado aos alunos 

da UNED/PIn, informações sobre o sistema de transporte público regional e informações 

educacionais dos municípios.  

 

A realização do estudo dos indicadores educacionais dependeu de análise estatística 

comparativa de itens educacionais entre os anos de 2000 e 2004 apenas para estudantes do 

ensino médio regular, por esta modalidade de ensino estar presente, também, nas escolas 

dos municípios envolvidos na pesquisa. Esse período foi escolhido em função das 

dificuldades de se buscar informações educacionais que não fossem recentes.  

 

Quanto ao uso de indicadores de transporte, o intuito é medir se a atual condição de infra-

estrutura dos transportes públicos existentes está atendendo de forma espacialmente 

eqüitativa à população de estudantes dos diferentes municípios inseridos na área de 

influência da UNED/PIn, quando estes a têm como destino. Foi usado um indicador de 

acessibilidade de transportes.   

 

Dessa forma, foi utilizado um conjunto de três indicadores para analisar a evolução das 

condições educacionais, obtidos a partir do Dicionário de Indicadores Educacionais do 

MEC (2005), e um indicador para analisar a acessibilidade ao município adaptado de 

Sanches (2003).    
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Para a análise da eqüidade foi atribuído, conforme sugere Litman (2004), o critério da 

igualdade de oportunidades, por este se sustentar no juízo de que se deve assegurar a todos 

a mesma chance de obter os resultados (os estudantes alcançarem a escola – UNED/PIn). 

Neste sentido, tal critério pode ajustar-se, ainda, à eqüidade vertical com respeito à 

necessidade de mobilidade e habilidade, por ser a que assume que todos os estudantes 

desfrutem de um nível mínimo de acesso independente das condições de renda familiar.  

 

Por outro lado, no que diz respeito à dimensão a ser estudada, optou-se pela espacial 

(STRAMBI, 2000), por se relacionar com a noção de justiça territorial na distribuição dos 

transportes. Dessa forma, a localização geográfica passou a ser representada por cada 

município pertencente à área de influência da UNED/PIn com sua respectiva rede de 

transporte público para a escola. 

 

5.5.1. Indicadores educacionais de acesso e participação 

Possibilitam avaliar o percentual de alunos incorporados a um sistema educacional, pela 

comparação do total de alunos de um determinado nível de idade que estejam matriculados 

ou não, com a população de idade teoricamente adequada a esse nível de ensino. Foram 

escolhidos dois indicadores: a taxa de escolarização bruta para os municípios e a taxa de 

atendimento escolar para a UNED/PIn. 

 

Taxa de escolarização bruta - TEB 

É um indicador que possibilita comparar o total de matrículas de determinado nível de 

ensino com a população na faixa etária adequada a esse nível de ensino. Para o cálculo foi 

necessária a utilização de duas fontes de informações populacionais, a do censo escolar, 

sob a responsabilidade do INEP, e a base de informações populacionais, sob a 

responsabilidade do IBGE. Foi obtido, para cada município, a partir da divisão do número 

de alunos matriculados no primeiro ano do ensino médio num ano considerado, pelo 

número de alunos potenciais (Tabela 30). 

 

TEBi = (M i / Pi) x 100 

 Sendo: 
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TEBi = taxa de escolarização bruta da população na faixa ‘i’; 

M i = matrícula total no nível de ensino ‘i’; 

 Pi = população na faixa ‘i’ teoricamente adequada ao nível de ensino ‘i’; 

 

Tabela 30 – Taxa de escolarização bruta nos municípios pertencentes à área de influência do CEFET – 
UNED/PIn. Período (2000 e 2004) 

Municípios na área de 
influência pedagógica 

da UNED/PIn 

Total  
matrí
culas  
2000 

*Alunos 
potenciais 

entre 15 -17 
anos (2000) 

 
TEB 
% 

Total 
matrícu

las 
2004 

*Alunos 
potenciais 

entre 15 -17 
anos (2004) 

 
TEB 
% 

(∆) 
Variação 
observada  
2000/2004 

Palmeira dos Índios** 3283 4980 65,9 4552 5016 90,7 24,8 
Igaci 495 1912 25,9 940 2076 45,3 19,4 
Cacimbinhas 123 554 22,2 197 646 30,5 8,3 
Arapiraca 6398 12294 52,0 10142 13724 73,9 21,9 
Bom Conselho 1425 2605 54,7 1987 3716 53,5 -1,2 
Estrela de Alagoas 0 1244 0 306 1382 22,1 22,1 
Paulo Jacinto 308 647 47,6 357 491 72,7 25,1 
Belém 153 442 34,6 211 530 39,8 5,2 
Major Isidoro 260 1168 22,2 504 1204 41,9 19,7 
Quebrangulo 148 860 17,2 414 834 49,6 32,4 
Lagoa da Canoa 410 1505 27,2 808 1815 44,5 17,3 
Coité do Nóia 170 781 21,8 293 1015 28,9 7,1 
Craíbas 337 1425 23,6 658 1697 38,8 15,2 
Dois Riachos 0 771 0 344 740 46,5 46,5 
Limoeiro de Anadia 362 1520 23,8 820 2350 34,9 11,1 
Minador do Negrão 124 352 35,2 172 415 41,4 6,2 
Tanque d’Arca 111 574 19,3 281 569 49,4 30,1 
Taquarana 371 1381 26,9 611 1381 44,2 17,3 
Terezinha 177 441 40,1 274 439 62,4 22,3 
Anadia 631 1314 48,0 750 1480 50,7 2,7 
Maribondo 631 1104 57,1 802 1218 65,8 8,7 
FONTES: MEC/INEP/DEEB Censo 2004. IBGE/INEP/MEC Contagem da população 2001  
*Valores estimados a partir da contagem da população de 2001 segundo fatores de correção adotados pelo 
IBGE. 
** Considerado o Distrito de Canafístula. 

 

O indicador TEB permite confirmar (entre os anos de 2000 e 2004), aumento na 

incorporação de jovens em idade ideal de 15 a 17 anos no ensino médio, na maior parte dos 

municípios envolvidos pela área de influência da UNED/PIn, exceto para o município de 

Bom Conselho, onde decresceu. O decréscimo da TEB sinaliza que a população de jovens 

potenciais aumentou em proporções superiores ao número de postos de estudo ofertados, 

resultando em mais jovens fora da escola.  

 

De fato, vários fatores podem ter contribuído, também, para o decréscimo dessa taxa em 

Bom Conselho, e devem ser levados em consideração: primeiro, a migração de estudantes 
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de outras localidades em busca de oportunidades de trabalho, ou para tentar continuar os 

estudos; segundo, o aumento de jovens potenciais não implica em considerar, 

necessariamente, que todos estejam aptos a estudar no ensino médio, uma vez que, neste 

hall de jovens entre 15 e 17 anos, computados pelo IBGE, não há distinção entre aqueles 

que concluíram ou não o primeiro ciclo (5º até a 8º série ginasial) do ensino médio 

podendo, inclusive, existirem analfabetos.  

 

Por outro lado, não se pode olvidar dos problemas de acesso geral ao ensino médio, 

decorrentes da pouca oferta de vagas pelo município. Fatores atrelados como a quantidade 

insuficiente de docentes, ou mesmo de salas de aula - que refletem a baixa infra-estrutura 

educacional do município -, podem exercer influência na redução da TEB. Assim, como 

conseqüência, a população em idade ideal e habilitada para cursar o ensino médio tende a 

ficar sem escola, ou se deseja dar continuidade aos estudos, precisa se matricular em 

unidades educacionais de outros municípios. 

 

Taxa de atendimento escolar - TAE 

É um indicador que mostra o percentual de estudantes que se encontram matriculados na 

escola. Para o cálculo deste indicador, foi necessária a utilização de duas bases de 

informação, a do número de alunos matriculados, sob a responsabilidade da CRE da 

UNED/PIn, e a base de informações populacionais, sob a responsabilidade do IBGE. Foi 

obtido para cada município a partir da divisão do número de alunos matriculados no 

primeiro ano do ensino médio na UNED/PIn num período considerado, pelo número de 

alunos potenciais na faixa etária adequada a esse nível de ensino (Tabela 31). 

 

TAE i = (M i / Pi) x 100 

Sendo: 

TAEi = taxa de atendimento escolar na escola na idade ou faixa etária ‘i’;  

 M i = número de pessoas matriculadas na escola na idade ou faixa etária ‘i’; 

 Pi = população na idade ou faixa etária ‘i’; 
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Tabela 31 – Taxa de atendimento escolar no CEFET – UNED/PIn para os municípios pertencentes à sua área 
de influência. Período (2000 e 2004) 

Municípios na área 
de influência 

pedagógica da 
UNED/PIn 

Total  
matrí
culas  
2000 

*Alunos 
potenciais 

entre 15 -17 
anos (2000) 

 
TAE
% 

Total 
matrí
culas 
2004 

*Alunos 
potenciais 

entre 15 -17 
anos (2004) 

 
TAE
% 

(∆) 
Variação 
observada  
2000/2004 

Palmeira dos Índios 60 4980 1,20 55 5016 1,1 -0,1 
Igaci 1 1912 0,05 6 2076 0,3 0,25 
Cacimbinhas - 554 - 1 646 0,1 0,1 
Arapiraca 7 12294 0,06 35 13724 0,2 0,14 
Bom Conselho 12 2605 0,46 5 3716 0,1 -0,36 
Estrela de Alagoas - 1244 - 1 1382 0,1 0,1 
Paulo Jacinto - 647 - 1 491 0,2 0,2 
Belém 1 442 0,22 1 530 0,2 -0,02 
Major Isidoro - 1168 - 1 1204 0,1 0,1 
Quebrangulo - 860 - 1 834 0,1 0,1 
FONTES: Pesquisa aplicada aos alunos da UNED/PIn 2004. IBGE/INEP/MEC Contagem da 
população 2001  
*Valores estimados a partir da contagem da população de 2001 segundo fatores de correção adotados 
pelo IBGE. 

 

Da tabela 31, pode-se enumerar três municípios que apresentam redução da TAE (Palmeira 

dos Índios, Belém e Bom Conselho), de onde se verifica, inicialmente, que parte dos 

estudantes potenciais que tem a UNED/PIn como mais uma alternativa para estudar o 

ensino médio, pode estar preferindo outra escola. Mas há de se considerar, além da 

preferência dos estudantes, que outros fatores devem estar associados: o exame de seleção, 

que pode limitar o acesso, e é intrínseco a qualquer estudante que deseje ingressar no 

ensino médio da UNED/PIn; a redução do número de vagas ofertadas pela instituição; 

dificuldades de deslocamento residência-escola, devido a baixa acessibilidade aos 

transportes públicos; e a renda, que pode influenciar a mobilidade dos estudantes carentes, 

principalmente, os residentes em localidades fora de Palmeira dos Índios.  

 

Para o caso de Bom Conselho, especificamente, conforme resultados observados na 

pesquisa realizada aos alunos da UNED/PIn, metade dos alunos originários desse 

município é transportada por transporte público fretado, e metade por ônibus escolar 

ofertado pelo município (com a necessária contribuição do aluno). O fator renda é 

determinante na escolha da escola, e se torna agravante, à medida que “quem não paga 

pelo transporte público não viaja nele”. Essa questão é proeminente, porque evidencia 

como o transporte escolar público se torna excludente e a sua falta é capaz de inibir a ida 

do aluno à escola. 
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Voltando a análise para Palmeira dos Índios e Belém, dois municípios que apresentam, 

também, redução da TAE, os problemas podem ser relacionados, primariamente, à 

preferência dos estudantes por outras escolas, já que ambos apresentam elevação das 

TEB’s, e no município de Palmeira dos índios é grande o número de escolas públicas e 

particulares que também ofertam o ensino médio (exceto para o tecnoprofissional). 

 

Por outro lado, uma correlação linear entre as variáveis TEB e TAE (representando a 

relação entre estudantes potenciais dos municípios e o ingresso deles na UNED/PIn), 

constata não haver conexão entre elas (Figura 29), e não deveria existir. Essa relação 

poderia ser cogitada para municípios que apresentam ao mesmo tempo baixa TEB e TAE, 

o caso de Bom Conselho, desde que a escola – tida como referência em ensino médio e 

tecnoprofissional na sua área de influência – busca-se meios de absorver a maior parte 

possível dos seus alunos potenciais; embora se verificou, na prática, que este fato não 

ocorre, mesmo porque envolve questões que ultrapassam os limites de ação da escola, 

como a garantia de transportes públicos, por exemplo, além do interesse do próprio aluno 

em se deslocar.    

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Ajuste polinomial dos indicadores educacionais TEB e TAE  para o CEFET - UNED/PIn (2005) 

 

5.5.2. Indicador educacional de produtividade 

O indicador aqui utilizado é a taxa de abandono escolar - TABE, que permite avaliar as 

perdas de alunos que se matricularam na escola e depois desistiram de estudar. Foi obtida 

na CRE da UNED/PIn a partir de informações do número de alunos matriculados e 

desistentes. Consiste na relação proporcional entre a diferença de matrícula inicial (MI) 
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para um dado ano considerado com a matricula final (MF) para alunos de uma dada 

localidade de ensino.   

 

TABE i = [ (MI i – MF i) / MI i ] x 100  

Sendo: 

TABEi = taxa de abandono escolar após o término do ano considerado para alunos 

da localidade ‘i’; 

 MI i = número de matrículas na escola no ano considerado para alunos da localidade 

‘i’;  

MFi = número de matrículas finais (aprovados + reprovados + trancados) após o 

término do ano considerado para alunos da localidade ‘i’; 

 

Tabela 32 – Taxa de abandono escolar no CEFET – UNED/PIn para os municípios pertencentes à sua área de 
influência. Período (2000 e 2004) 

Municípios na área 
de influência 

pedagógica da 
UNED/PIn 

(MI)  
Ano 
2000 

(MF) 
Ano 
2000 

TABE 
% 

(MI)  
Ano 
2004 

(MF) 
Ano 
2004 

TABE 
% 

(∆) 
Variação 
observada  
2000/2004 

Palmeira dos Índios 71 63 11,27 62 61 1,61 -9,66 
Igaci 1 1 0 7 7 0 0 
Cacimbinhas - - - 2 2 0 0 
Arapiraca 15 11 26,67 37 35 5,41 -21,26 
Bom Conselho 12 10 16,67 5 5 0 -16,67 
Estrela de Alagoas - - - 2 2 0 0 
Paulo Jacinto - - - 1 1 0 0 
Belém 1 1 0 1 1 0 0 
Major Isidoro - - - 2 2 0 0 
Quebrangulo - - - 1 1 0 0 
FONTE:Registros escolares da UNED/PIn 2000.  

 

As taxas decrescentes na TABE obtidas na tabela 32, significam redução de desistências 

dos alunos ingressos no ensino médio na UNED/PIn, ainda no primeiro ano do ensino 

médio. Dos três municípios que apresentaram redução dessa taxa, o de Arapiraca se 

destacou, com queda de 26,67% para 5, 41% para o período considerado. Esta evidência, 

associada ao histórico de alunos que ingressaram na escola para o mesmo período, reflete o 

quão o aluno de Arapiraca está, a cada ano, demandando o ensino médio da UNED/PIn. 

Certamente a oferta do transporte escolar favorece a preferência pela escola - mesmo não 

tendo sido apreendido por eles como o maior motivo de escolha -, pelo menos dos 
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ingressos no ensino médio, já que a quase totalidade destes usufrui os serviços de 

transporte ofertados pela prefeitura do município. O mesmo axioma não toa com os alunos 

de Bom Conselho, posto que o serviço de transporte escolar é ofertado, mas é necessária a 

contribuição financeira deles para que possam usufruir o serviço.  

 

5.5.3. Indicador de transporte 

Conforme demonstrado na seção 3.1 do capítulo 3, a maior parte das formulações de 

acessibilidade em transportes considera, geralmente, duas partes: um fator que caracteriza 

o sistema de transporte e um que caracteriza as atividades urbanas. A impedância reflete as 

características do sistema de transportes, através das dificuldades de viagem entre dois 

pontos do espaço, podendo ser medida em termos de custos, tempo ou distância de viagem. 

A atratividade reflete a distribuição das atividades como residências, comércio, serviços, 

etc. Essas formulações são baseadas, geralmente, em medidas absolutas de separação 

espacial, e, portanto, o resultado da aplicação é influenciado pela localização geográfica 

dos pontos. Dessa forma, os pontos mais distantes do ponto de destino aparecem, 

constantemente, como de baixa acessibilidade, mesmo que disponham de um serviço de 

transporte bom.  

 

Assim, torna-se difícil analisar como afirma Sanches (2003) “(...) até que ponto as 

variações espaciais da acessibilidade são resultado das condições do sistema de 

transporte e não o resultado da localização espacial dos pontos”.  Neste contexto,  

buscou-se utilizar neste dissertação um indicador que permitisse evidenciar, 

independentemente dos efeitos da localização geográfica, o desempenho da rede de 

transportes públicos disponível. O indicador proposto por Sanches (2003) foi escolhido por 

ser um indicador que neutraliza esses efeitos.  

 

Sanches (2003) pesquisou a acessibilidade em um sistema de transporte de alunos da zona 

rural, onde utilizou o cadastro dos alunos que utilizam o Transporte Rural Escolar no 

município de Olímpia localizado no Estado de São Paulo. O indicador proposto pela 

autora, conforme mostrado na seção 3.1, tem a seguinte notação: 
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A i = Tioni / Timin 

Sendo:  

A i = nível de acessibilidade dos alunos residentes na propriedade i; 

Tioni = tempo de viagem entre a propriedade i e as escolas, utilizando o veículo do 

transporte rural escolar; 

Timin = tempo de viagem entre a propriedade i e as escolas pelo caminho mínimo 

(equivalente ao tempo de percurso por automóvel).  

 

Embora esse indicador tenha sido aplicado pela autora (Ibid) para analisar a eficiência de 

rotas de transporte rural escolar e auxiliar na identificação de rotas que devem ser 

alteradas, buscou-se adaptá-lo à situação dos estudantes que residem nos municípios 

envolvidos pela área de influência da UNED/PIn, no intuito de verificar o desempenho da 

infra-estrutura de transportes públicos existente. Se está influenciando na acessibilidade 

dos estudantes, independentemente da localização geográfica onde eles residam. O que se 

pretendeu avaliar, enfim, foram os níveis de acessibilidade dos municípios quando se 

deseja alcançar a UNED/PIn, auxiliando compreender em que medida a política de 

transporte público existente, inclusive a do transporte escolar, tem promovido a inserção 

dos estudantes na UNED/PIn, independente da sua localização geográfica. 

 

Levantamento de dados para o uso do indicador 

Na formulação proposta por Sanches (2003), o tempo de viagem pelo veículo de transporte 

rural foi composto por parcelas de tempo, e o tempo de viagem mínimo pelo tempo de 

movimento do veículo particular. Na adaptação feita a essa pesquisa, as parcelas de tempo 

de viagem pelo transporte rural escolar foram substituídas pelas do transporte público que 

demanda o menor tempo de viagem entre um município e a UNED/PIn, e o tempo de 

viagem mínimo continuou sendo o tempo de movimento do veículo particular.   

 

Para construir os tempos de viagem por transportes públicos foi escolhido o questionário 

aplicado aos alunos da UNED/PIn (que envolve parte dos municípios pertencentes à área 

de influência da escola) e, complementarmente, para os municípios restantes, foram 
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levantados os tempos in loco. A razão da escolha do questionário decorreu da necessidade 

não apenas de melhor representar os tempos de viagem que os próprios alunos vivenciam, 

mas também envolver os modos de transportes públicos utilizados por eles. Para tanto, 

necessitaram-se informações da quantidade de alunos transportados por modal, e do tempo 

médio de viagem despendido por modal no trajeto residência-escola, que permitiram 

construir em valores médios ponderados, os tempos de viagem dos municípios à 

UNED/PIn (Tabela 33). A média ponderada dos tempos de viagem se tornou necessária 

para melhor representar os tempos distribuídos entre os vários transportes públicos 

(veículo fretado, ônibus comum e ônibus especial). Exceção para os municípios de Belém, 

Paulo Jacinto e Lagoa da Canoa, onde os deslocamentos verificados não ocorrem através 

de transportes públicos (a média foi obtida a partir da tabela 20). 

 

Tabela 33 – Tempo médio ponderado de viagem dos transportes públicos por município para o CEFET – 
UNED/PIn. 2004  

Município  
 

Tempo médio ponderado  
de viagem (min) 

Palmeira/Canfístula* 47 

Igaci 43,8 

Cacimbinhas 49,8 

Arapiraca 71,48 

Bom Conselho 57,25 

Estrela de Alagoas 36,7 

Major Isidoro 56,2 

Quebrangulo 50 

* Distrito de Palmeira dos Índios 

 

Por outro lado, para os municípios de Belém, Paulo Jacinto, Lagoa da Canoa e os demais 

envolvidos pela área de influência da escola, mas, que não demandam transportes públicos 

ou não ofertam alunos a ela, necessitou-se medir in loco os tempos de viagem utilizando 

transportes públicos existentes. Neste caso, os transportes escolhidos foram aqueles que 

possibilitaram uma viagem mais rápida e a menores custos. Assim sendo, o pesquisador se 

dirigiu a cada município e, a partir de um ponto denominado centróide, fez a medição do 

tempo total de viagem até alcançar a UNED/PIn  (Tabela 34). 
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Tabela 34 – Tempo de viagem dos transportes públicos por município para o CEFET – UNED/PIn. 2004 

Município  Tempo de viagem (min) 
Paulo Jacinto 90 
Belém 40 
Lagoa da Canoa 80 
Coité do Nóia 110 
Craíbas 60 
Dois Riachos 85 
Limoeiro de Anadia 90 
Minador do Negrão 65 
Tanque D’Arca 63 
Taquarana 65 
Terezinha 85 
Anadia 87 
Maribondo 65 

 

No que diz respeito à obtenção dos tempos de viagem utilizando um veículo particular, 

decidiu-se por não fazer o percurso a todos eles. Esta opção se deu diante da 

impossibilidade financeira do pesquisador em se deslocar a cada um dos 19 municípios e 1 

Distrito envolvidos, medindo esses tempos. Sendo todos os municípios em questão 

acessíveis por rodovias pavimentadas, conforme demonstra a figura 16, e em condições 

aceitáveis de tráfego27, decidiu-se por estabelecer uma velocidade média de viagem 

comum a todos.  

 

A obtenção da velocidade média de viagem partiu de uma investigação empírica realizada 

pelo pesquisador utilizando veículo particular no dia 16 de janeiro de 2005, em três 

municípios próximos a Palmeira dos Índios. A partir dos três eixos de rodovias que dão 

acesso ao município foram escolhidos três destinos (pela BR-316 sentidos leste para 

Quebrangulo e oeste para Cacimbinhas, e pela AL-115 para Arapiraca). A tabela 35 

demonstra a velocidade média de viagem obtida dos levantamentos entre os centróides dos 

municípios e Palmeira dos Índios: 

 

Tabela 35 – Velocidade média de viagem por automóvel em vias pavimentadas entre Palmeira dos Índios e 
municípios. 2005 

Município de 
destino 

Distância  
(Km)  

Tempo de 
viagem (h) 

Velocidade* 
(Km/h)  

Velocidade 
Média (Km/h) 

Arapiraca 45 0,67 67,2  
Quebrangulo 27 0,47 57,4 65,7 
Cacimbinhas 42 0,58 72,4  
*  Aplicando a razão entre a distância percorrida e o tempo de viagem demandado. 

                                                
27 Segundo informações obtidas de motoristas de transportes intermunicipais que fazem rotas nesses 
municípios, as estradas são todas pavimentadas e em condições semelhantes de uso.  
 

142 



 

Para não haver distorção dos resultados na construção dos tempos de viagem pelo caminho 

mínimo para o município de Palmeira dos Índios, já que os alunos não têm origem real no 

centróide deste município (como se considera com os alunos que vêm dos outros 

municípios, cujas distâncias são muito grandes), atribuiu-se o tempo médio de viagem de 

11 minutos (carro de passeio) da tabela 20.       

 

Assim, dispondo-se da velocidade média de deslocamento e das distâncias entre os 

municípios e Palmeira dos Índios, pôde-se chegar à representação os tempos de viagem 

pelo caminho mínimo28 entre os municípios e a UNED/PIn (Tabela 36), calcular o 

indicador de acessibilidade e verificar o seu nível de qualidade29 (Tabela 37), doravante 

chamado de NQA. 

 

Tabela 36 – Tempo de viagem pelo caminho mínimo por município para o CEFET – UNED/PIn. 2005  

Município  Tempo de viagem (min) 
Palmeira dos Índios 11 

Igaci 16,4 

Cacimbinhas 62,0 

Arapiraca 41,1 

Bom Conselho 30,1 

Estrela de Alagoas 15,5 

Paulo Jacinto 41,1 

Belém 23,7 

Major Isidoro 46,57 

Quebrangulo 24,7 

Lagoa da Canoa 53 

Coité do Nóia 53 

Craíbas 41,2 

Dois Riachos 49,3 

Limoeiro de Anadia 48,4 

Minador do Negrão 32 

Tanque D’Arca 37,4 

Taquarana 39,3 

Terezinha 44,7 

Anadia 53 

Maribondo 42,9 
 
 
 

 

                                                
28 O tempo de viagem pelo caminho mínimo foi obtido da razão entre distância e velocidade média de 
deslocamento, multiplicada por 60.  
29 O nível de qualidade da acessibilidade foi obtido da proposição de Sanches (2003) na tabela 01. 
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Tabela 37 – Nível de qualidade da acessibilidade dos municípios pertencente à área de Influência do CEFET 
- UNED/PIn. 2005 

 
Município  

Tempo de viagem 
utilizando o 

transporte público 
(min) 

Tempo de 
viagem pelo 

caminho 
mínimo (min) 

Indicador de 
acessibilidade 

 
NQA 

Palmeira dos Índios* 47 11 4,27 Péssimo 
Igaci 43,8 16,4 2,67 Péssimo 

Cacimbinhas 49,8 38,3 1,3 Bom 

Arapiraca 71,48 41,1 1,74 Regular 

Bom Conselho 57,25 30,1 1,90 Regular 

Estrela de Alagoas 36,7 15,5 2,37 Ruim 

Paulo Jacinto 90 41,1 2,19 Ruim 

Belém 40 23,7 1,69 Regular 

Major Isidoro 56,2 46,57 1,21 Bom 

Quebrangulo 50 24,7 2,02 Ruim 

Lagoa da Canoa 80 53 1,51 Bom 

Coité do Nóia 110 53 2,07 Ruim 

Craíbas 60 41,2 1,45 Bom 

Dois Riachos 85 49,3 1,72 Regular 

Limoeiro de Anadia 90 48,4 1,86 Regular 

Minador do Negrão 65 32 2,03 Ruim 

Tanque d’Arca 63 37,4 1,68 Regular 

Taquarana 65 39,3 1,65 Regular 

Terezinha 85 44,7 1,90 Regular 

Anadia 87 53 1,64 Regular 

Maribondo 65 42,9 1,51 Bom 

* considerando o Distrito Canafístula 

  

Conforme se observa na tabela 37, a variabilidade dos NQAs obtidos deixa esclarecer que 

os benefícios, em termos de tempo de deslocamento para a UNED/PIn, proporcionados 

pelo transporte público (urbano e intra-regional) não ocorrem de forma socialmente justa 

entre os municípios, posto que um nível mínimo de qualidade de acesso que poderia ser 

traduzido como regular, não é desfrutado por todos os que pertencem à área de influência 

dessa escola. Uma comparação do NQA com a população residente no município permite 

constatar que não há predominância de níveis de qualidade altos para municípios urbanos, 

como se poderia esperar. Pelo contrário, municípios tipicamente rurais destacam-se em 

níveis bons de qualidade de acessibilidade, resultando que, apesar das políticas de 

transportes públicos estarem desarticuladas e não proverem eqüitativamente acessibilidade 

a todos os municípios, ao menos, não priorizam as localidades tipicamente urbanas em 

detrimento das rurais.  
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Mesmo para os alunos residentes no município sede da escola, o NQA se apresenta 

péssimo, e, quando comparado ao de outros municípios, demonstra quanto o transporte 

público local (urbano) enfrenta problemas, que ao mesmo tempo diminuem os níveis de 

acessibilidade deles, uma vez que para se alcançar a escola é necessário, também, depender 

do transporte público local.  

 

Em Palmeira dos Índios, o nível baixo de qualidade da acessibilidade pode ser 

particularizado pela ausência do Estado na formulação de políticas públicas sérias de 

transporte urbano coletivo que integrem os espaços urbanos à escola. Sujeitando os 

usuários, em geral, a baixas freqüências e pautando-se sob políticas protecionistas, o 

sistema tradicional de transporte urbano por ônibus impede que os transportes alternativos 

e complementares circulem pelas vias de maior demanda, entre elas a que dá acesso à 

escola, comprometendo a qualidade dos deslocamentos dos 62% de alunos que dele 

dependem diariamente para chegar até ela.  

 

Nos outros municípios, a conotação é mais ampla e complexa, residindo-se na ausência de 

políticas públicas de transporte voltadas a consolidar o município de Palmeira dos Índios, 

pólo em educação como ele é, como ponto focal da convergência do circuito de transporte 

e, conseqüentemente, melhorando a acessibilidade. Neste caso, como fatores 

condicionantes dos níveis baixos de qualidade da acessibilidade podem ser apontados, 

além das freqüências baixas e irregulares, longos tempos de transbordos, principalmente 

nos cruzamentos das rodovias e em terminais rodoviários de passageiros. 

 

Quanto aos municípios (Coité do Nóia, Craíbas, Dois Riachos, Limoeiro de Anadia, 

Tanque D’Árca, Taquarana, Terezinha, Anadia e Maribondo) que pertencem à área de 

influência da UNED/PIn, e que nunca tiveram alunos estudando nesta escola, os níveis de 

qualidade de acessibilidade se apresentam regulares ou bons, exceto para o município de 

Dois Riachos (ruim). Daí afirmar, não ser a acessibilidade o fator inibidor da ida dos 

estudantes desses municípios para a UNED/PIn.  
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5.6. Tópico conclusivo 

Do estudo de caso realizado, pôde-se observar, pelo número de municípios envolvidos na 

UNED/PIn, o quanto a escola é necessária para a população da região onde está inserida, 

mas é desconhecida para uma parte considerável de estudantes. Após delimitar a sua área 

de influência em 60Km – já que não foram encontrados na literatura técnico-científica ou 

na escola estudos dirigidos sobre ela -, verificou-se a quantia de vinte e um municípios 

pertencentes a essa área, dos quais onze têm historicamente ofertado alunos a esta escola.  

 

Quanto à população estudantil da UNED/PIn, o resultado do questionário aplicado permite 

verificar que ela é jovem, e a maior parte é formada por alunos que estudam no ensino 

médio, seguida pelos do tecnológico e técnico. Ademais, os do ensino médio não 

trabalham e são oriundos de famílias cujas rendas mensais se distribuem acima de um 

salário mínimo. A maioria deles estuda no turno matutino. Já no curso técnico, ofertado à 

tarde e à noite, cerca de 30% dos alunos trabalham, mas grande parte é originária de 

famílias de baixa renda. Quanto aos alunos do ensino tecnológico, que possuem 

distribuição de renda familiar semelhante aos do ensino médio, a maioria trabalha. 

 

As informações coletadas na pesquisa deixam conhecer também as formas de 

deslocamento encontradas pelos alunos no trajeto residência-escola. Diante da diversidade, 

foram agrupados em nove os modais utilizados, dos quais três se relacionam aos 

transportes públicos (veículos fretados, ônibus comum e ônibus especial), quando são 

utilizados diariamente por 73% dos alunos. Este quadro se conforma ao fazer a distribuição 

do seu uso por município, quando se observa também que, na maior parte dos que ofertam 

alunos à UNED/PIn, ele é o meio mais utilizado de deslocamento pelos alunos, onde não 

menos de 60% usam algum transporte público para chegar à escola.  

 

No entanto, ao se polarizar esta observação por níveis de ensino, percebe-se que os alunos 

do ensino médio são os que mais usam os transportes públicos, destacando-se, ainda, 

outras formas de deslocamento como viagens a pé. A maior parte dos que residem em 

outros municípios viaja em transportes ofertados pelas prefeituras dos municípios. Já os 

alunos do técnico são os que menos usam o transporte público, mesmo porque a maior 

parte deles reside em Palmeira dos Índios, preferindo formas de deslocamento como a 
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viagem a pé ou a utilização de diversos modais numa mesma viagem. Quando residem em 

outros municípios, diferentemente dos alunos do ensino médio, a forma mais comum de 

deslocamento é nos veículos fretados. Quanto aos alunos do tecnológico, eles viajam para 

a escola em veículos fretados e particulares.  

 

Diante do exposto, verifica-se que os alunos do ensino médio vivenciam um atendimento 

socialmente desigual no que diz respeito aos transportes. Além de pertencerem a famílias 

que demonstram situação econômico-financeira melhor, ainda têm à disposição transporte 

escolar ofertado pelos municípios. Caso contrário ocorre com os alunos do ensino técnico e 

tecnológico, especialmente os do técnico que, além de apresentarem baixa renda familiar, 

não são atendidos pelo serviço de transporte escolar. Mesmo que residam em município 

onde há a oferta deste transporte, o horário de estudo não é compatível com o da oferta. 

  

Assim, alguns aspectos positivos e negativos podem ser concluídos do atual sistema de 

transporte de escolares existente para os alunos da UNED/PIn, embora eles sejam 

ofertados por apenas alguns municípios: os positivos dizem respeito à facilidade do aluno 

de outro município estudar na escola sem, necessariamente, arcar com os custos de 

deslocamento, podendo, inclusive, atrair mais alunos; e a redução do desgaste físico e 

duração da viagem, já que, no transporte escolar, o aluno não precisa, geralmente, se 

submeter a transbordos. Os aspectos negativos se relacionam às iniqüidades nos horários 

de oferta do serviço (o serviço ofertado pelos municípios priorizam apenas os alunos que 

estudam no turno matutino e, conseqüentemente, os do ensino médio), e a iniqüidades aos 

residentes em municípios que, mesmo estando nas rotas do transporte, geralmente não são 

atendidos.  

 

Esses fatos, que desconsideram as reais necessidades de deslocamento dos alunos, e que 

podem dificultar o acesso deles à escola ou mesmo excluí-los dos serviços de transporte 

escolar, refletem a falta de integração das políticas de transporte e de educação entre as 

esferas administrativas. Um caso típico é o da aluna F. K.F.S., do curso técnico noturno. 

Ela só pode utilizar o transporte escolar do Estado - para encurtar a distância entre a sua 

residência e a UNED/PIn -, porque é aluna também de uma escola pública estadual (no 

período da tarde). Os problemas de transporte para ela são muitos: primeiro, porque reside 
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em área rural onde as dificuldades de acessibilidade a transportes geralmente existem; 

segundo, pela restrição no uso dos transportes escolares do Estado e Município apenas a 

alunos matriculados, respectivamente, em escolas estaduais e municipais.  

 

O questionário permite conhecer também em que medida os transportes públicos 

interferem na decisão dos alunos, em desistir ou optar por estudar noutra escola. Dos 

questionamentos elaborados aos alunos matriculados, 91% deles declaram estar estudando 

na UNED/PIn por ela ser pública. Quando se referem à influência dos transportes públicos 

nas suas decisões, apenas 45,7% reconhecem que existem dificuldades (acessibilidade, 

qualidade no serviço), mas preferem utilizar o transporte a pagar uma escola particular. 

 

Ademais, quando se trata de estudantes potenciais, as declarações não divergiram 

demasiadamente. Dos pesquisados nas escolas de Palmeira dos Índios, a maioria afirma 

não ter atração pela UNED/PIn, e quando se trata de transportes públicos apenas 9% 

admitem terem exercido alguma influência na escolha da escola devido, principalmente, à 

qualidade da prestação de serviço. Quando os estudantes potenciais são de outros 

municípios, as causas mais relevantes de não estarem estudando na UNED/PIn se 

relacionam primeiramente à opção em permanecer no próprio município, seguida por 

fatores como não conhecer a escola e a distância geográfica. No tocante aos transportes 

públicos, 65% afirmam que não interferiu na escolha da escola, mas a ênfase recai sobre o 

restante que afirma sim, e aponta problemas relacionados à renda, freqüências, 

acessibilidade, e outras.  

 

Variáveis educacionais (TEB, TAE e TABE) e de transporte (NQA) foram usadas para 

complementar uma avaliação sobre a eqüidade em transportes. Permitiu-se verificar, a 

princípio, que não existem correlações estatísticas entre elas capazes de explicar se os 

estudantes dos municípios pesquisados são tratados de forma socialmente justa ou não, 

quando necessitam chegar até a UNED/PIn. Isto, porque diversas outras variáveis (que 

dependem de ações políticas e da estrutura educacional) que se alteram sempre, a começar 

pela própria política de extensão do ensino da UNED/PIn, além de outras relacionadas à 

infra-estrutura educacional de cada município estão presentes nesse contexto, e são difíceis 

de serem mensuradas.  
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No entanto, casos particulares podem ser destacados: a TEB e a TAE aumentou na maior 

parte dos municípios, exceto para o município de Bom Conselho. A diminuição na TEB 

pode ser explicada por diversos motivos, desde a migração de alunos de outras localidades, 

a problemas de acesso ao ensino médio. Mas, para a diminuição da TAE, levando-se em 

consideração a existência de transporte escolar municipal para a UNED/PIn, onde para ter 

acesso ao serviço o aluno precisa contribuir financeiramente, o que se percebe é que, esta 

condição por si só já causa diminuição da TAE: dos alunos pesquisados apenas 50% 

preferem utilizar este modal para se deslocar até a escola. Os outros 50%, que também 

estudam no mesmo turno, preferem utilizar veículos fretados. Fica evidente que o serviço 

ofertado de transporte escolar não toa com as reais necessidades dos alunos (custos e baixa 

qualidade do serviço), levando, inclusive os mais abastados economicamente a buscarem 

preferiram formas mais onerosas de deslocamento. Àqueles que têm a sua mobilidade 

prejudicada por não poderem pagar para se deslocarem no transporte escolar para a 

UNED/PIn, fica a opção por permanecer estudando em escolas do município. 

 

Com relação à TABE, pode-se constatar que todos os municípios selecionados apresentam 

redução desta taxa, sobressaindo-se o de Arapiraca. Esta redução pode ser explicada, pela 

forte atuação do órgão desse município no transporte escolar. Embora se verifique que o 

transporte ofertado seja gratuito e que esteja atendendo apenas a um grupo específico de 

alunos (turno matutino), vale ressaltar que a garantia deste contribui para a continuidade do 

aluno na escola. 

 

O indicador de acessibilidade em transportes permitiu visualizar em que níveis de 

acessibilidade se encontram os municípios a partir da infra-estrutura de transportes 

públicos existente. Algumas evidências podem ser descritas:  

- Os benefícios proporcionados não ocorrem de forma eqüitativa, posto que alguns 

municípios apresentam péssimos níveis de acessibilidade, e outros bons. Ante esta 

realidade, apreende -se que a questão é complexa, posto que a acessibilidade entre 

municípios requer políticas públicas que dependem de integração entre eles. 

- O péssimo nível de qualidade apresentado pelo município de Palmeira dos Índios, sede da 

escola, confirma a total falta de integração entre a escola e os espaços urbanos, mediante o 

uso do transporte público. Primeiro, porque as políticas públicas de transporte adotadas, 
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excluem dos alunos a possibilidade de usarem outras formas de transporte público 

(alternativo), a custos semelhantes ao do transporte por ônibus. Segundo, pela forma como 

o transporte por ônibus está concebido, tendo a única linha existente superposta e sujeita 

itinerários incoerentes.       

- Apesar de existirem várias faculdades e a UNED/PIn, não há em Palmeira dos Índios 

política pública voltada à melhoria da acessibilidade pelo uso dos transportes públicos, 

principalmente, no que diz respeito à UNED/PIn. 

- A respeito dos municípios envolvidos na pesquisa, ressalta-se que as variações nos níveis 

de qualidade da acessibilidade não evidenciam que municípios predominantemente rurais 

ou urbanos apresentem os melhores níveis. Particularmente, quando se trata dos 

municípios pesquisados e não atendidos pela UNED/PIn, pode-se afirmar que a 

acessibilidade não é um fator inibidor da ida dos estudantes para esta escola, uma vez que a 

maior pare deles têm acessibilidade regular ou boa. Outros fatores podem estar 

relacionados, como a necessidade dos estudantes potenciais de pararem os estudos (após o 

término do primeiro ciclo do ensino médio), para trabalharem no campo e aumentar a 

renda da família, já que a maior parte da população residente nesses municípios é da área 

rural.        
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1. Conclusões 

A presente dissertação realiza uma análise, a partir de um estudo de caso, se existem 

articulações entre as esferas públicas administrativas, no sentido de que a provisão do 

transporte se dê de forma eqüitativa aos alunos que dele necessitam, especialmente, os 

residentes em localidades afastadas da escola. Observa-se, também, a performance do 

poder público no deslocamento de alunos às escolas públicas, mediante o uso do transporte 

escolar.  

 

Embora tenha-se podido constatar no quadro conceitual que a democratização da educação 

esteja assumindo, nos tempos atuais, características historicamente diferenciadas das de 

administrações públicas anteriores, e que, através dela, o Estado esteja buscando 

salvaguardar os indivíduos contra a exclusão social implantada pelo capitalismo e a 

globalização vigentes, sob o conceito de que ela vai incluir e superar as desigualdades 

sociais, na prática, esta realidade está longe de ser alcançada. Senão vejamos: sendo 

responsabilidade constitucional do poder público federal em assegurar o deslocamento de 

alunos carentes do ensino fundamental no trajeto residência-escola-residência, 

implantaram-se, como instrumentos de viabilização do aumento da mobilidade destes 

alunos, programas de transporte escolar PNTE e PNATE. No entanto, a limitação destes 

programas ao ensino fundamental, e exclusivamente para os municípios que necessitam de 

apoio financeiro para transportar os alunos carentes do campo para as escolas ou vice-

versa, deixou fora o ensino médio que não deveria, já que este é parte integrante e 

complementar da educação básica.  

 

As administrações públicas estaduais e municipais, com vistas a assegurarem que o aluno 

carente do ensino médio também desfrute do transporte escolar, elaboram seus próprios 

planos, mesmo que desintegradas. Como resultado, consegue-se deslocar das áreas rurais 

dos municípios, a maior parte do alunado que necessita estudar em escolas urbanas. 

Quando se trata da UNED/PIn, escola da rede pública federal que não oferta transporte 

escolar, onde a maior parte dos alunos originários de localidades distantes depende de 

transportes escolares ofertados pelos municípios, um atendimento eqüitativo é uma 
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realidade que ainda está longe de ser alcançada, uma vez que não existem políticas sólidas 

de transportes que assegurem democrática e gratuitamente o deslocamento a todos os 

alunos de baixa renda à escola, independentes da localização geográfica na qual residam, 

ficando muitos deles desassistidos. Isto porque as políticas que visam integrar educação e 

transportes - quando existem – são isoladas e pouco funcionais, proporcionando soluções 

pontuais e iníquas, e comprometendo a inclusão social dos alunos na escola. Apenas os 

municípios mais desenvolvidos possuem infra-estrutura capaz de proporcionar a criação de 

mecanismos que facilitem a vida dos seus estudantes.  

  

Esses mecanismos, que podem ser traduzidos sob o nome de transporte escolar, são 

privilégios para poucos, uma vez que a prestação do serviço está condicionada a interesses 

políticos, aos horários de expediente dos motoristas, a rotas mal planejadas, a quantias 

pagas pelos alunos, e à impossibilidade financeira das prefeituras dos municípios em 

ofertar transporte em mais de um turno de aula.   

 

O estudo de caso realizado na UNED/PIn permitiu desvelar a importância do transporte 

público (representado pelo transporte escolar, ônibus comum e veículo fretado) para a 

escola, já que a maior parte dos alunos, cerca de 73%, utiliza diariamente esse modal nos 

deslocamentos para chegar até ela. Mas, permitiu verificar também que ele é excludente, 

uma vez que uma parcela considerável dos estudantes potenciais percebe que sem 

transporte público não se chega até a UNED/PIn, devido à baixa renda, à acessibilidade e 

grandes deslocamentos. Mesmo assim a preferência, na opinião desses estudantes, é gastar 

menos e estudar em escola pública - mesmo que seja a UNED/PIn - sujeitando-se às 

condições adversas de transporte, a ter que pagar por uma escola particular. Daí a 

influência que o transporte público exerce sobre a escola, notadamente, na preferência dos 

estudantes e alunos de baixa renda familiar em estudar nela.  

 

Além do mais, o estudo de caso permitiu desvelar as políticas públicas de transporte 

escolar existentes para deslocar os alunos à escola, mas, que estão longe de ser eqüitativas, 

não apenas para os residentes no município sede da escola (Palmeira dos Índios – AL), 

mas, também, nos outros pertencentes à sua área de influência. Em busca da solução para o 
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questionamento formulado para esta dissertação, foram colhidos dados e informações que 

podem ser citados:  

 

- Falta de estrutura do órgão gestor municipal (no município onde se localiza a escola) em 

termos de recursos humanos, equipes e materiais para que ele possa cumprir a sua função 

reguladora, frente à multimodalidade de transportes coexistente. Essa multimodalidade, 

aliada à ausência de políticas regulatórias específicas que possibilitem a oferta de um 

sistema eficiente de transportes públicos, permite que formas alternativas de transporte 

sejam demandadas pela população, entre elas o moto-táxi e o alternativo. 

Conseqüentemente, o transporte público coletivo por ônibus urbano, que não se adequou às 

características topográficas e viárias do município, encontra-se ainda mais desestruturado e 

em decadência.  

 

- Para a população residente na área rural do município, o transporte alternativo por 

“caminhonetes’ e “Vans” é de fundamental importância, porque tem se mostrado eficaz na 

acessibilidade e mobilidade da população dessa área, e para qualquer época do ano. Não 

existem outras formas de transporte que consigam abastecer com tanta eficiência o 

residente rural transportando pessoas e mercadorias (compras semanais, animais, etc.), 

além de prestar o serviço “porta-a-porta”. No âmbito intermunicipal, a forma de transporte 

que tem se mostrado eficaz é a do transporte complementar. A grande vantagem dele sobre 

os modos tradicionais de transporte intermunicipal por ônibus, é a baixa tarifa e o serviço 

ser flexível, parando em qualquer ponto e transportando qualquer bagagem. 

 

- A área de influência determinada de 380Km2 para a UNED/PIn a um tempo máximo de 

viagem residência-escola (verificado entre municípios) de 80min, supera a média de 

24Km2 e 45min descritos na literatura técnico-científica, e denota a importância social 

desta instituição na região, uma vez que sua área de influência engloba 21 municípios, 

onde a maior parte da população residente está no meio rural. 

  

- Nos três níveis de ensino ofertados pela UNED/PIn, no que se refere à renda familiar dos 

alunos, os do nível técnico se apresentam como os mais desprovidos de renda e, 
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concomitantemente, são os que menos usam os transportes públicos e escolares. Aí 

residem as iniqüidades em transportes, principalmente quando se trata do transporte escolar 

ofertado pelas prefeituras municipais, por este ser ofertado apenas no turno matutino 

priorizando, conseqüentemente, os alunos do ensino médio regular.  

 

- O uso de indicadores educacionais e de transporte permitiu inferir em que medida a falta 

de integração entre políticas educacionais e de transportes está iníqua com a população 

estudantil. Algumas observações puderam ser individualizadas:  

a. A falta de ações da escola voltada a ter mais alunos, cumprindo a sua função social de 

educação pública gratuita e trazendo para si a maior parte possível de estudantes dos 

municípios do seu entorno. 

b. A mobilidade do aluno no transporte escolar ofertado pelos municípios nem sempre está 

assegurada e distribuída de forma eqüitativa, já que pode ser cobrada dele uma 

contribuição financeira para que seja transportado, independente da sua condição 

socioeconômica.   

c. As menores taxas de abandono escolar observadas estão nos municípios que ofertam 

transporte escolar gratuito. 

d. No município de Palmeira dos Índios, o nível de qualidade de acessibilidade verificado é 

o mais baixo na escala adotada, de tal modo que os benefícios proporcionados pelo sistema 

de transporte público local, colocam em desvantagem os estudantes desprovidos de 

transporte particular, em relação aos mais abastados. Esse quadro caracteriza a situação de 

iniqüidade na acessibilidade à UNED/PIn por que passam os alunos residentes no 

município. Por outro lado, indiretamente, esta iniqüidade se reflete para os alunos de outros 

municípios, já que o acesso por transportes públicos convencionais (intermunicipais) 

requer conexões com o transporte público urbano.  

e. A heterogeneidade, nos níveis de qualidade de acessibilidade obtidos, não evidencia 

relação de município predominantemente urbano ou rural com a melhor ou pior 

acessibilidade. Independente da condição de moradia dos estudantes, as iniqüidades são 

possíveis de ocorrer. 

f. Para os municípios não atendidos pela UNED/PIn, a acessibilidade não é um fator 

inibidor da ida dos estudantes potenciais para esta escola, já que os níveis de qualidade de 
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acessibilidade se apresentam regulares ou bons. Fatores como a baixa renda familiar, e, 

conseqüentemente, a necessidade do estudante parar de estudar para trabalhar no campo, 

podem ser cogitados, pois a população residente desses municípios é predominantemente 

rural.  

 

6.2. Recomendações 

6.2.1. Para trabalhos futuros 

A continuidade deste estudo passa pelo aprofundamento das investigações acerca da 

eqüidade em transportes, encontrando novas formas de avaliá-la. Além disso, uma nova 

linha de investigação pode se originar da avaliação dos níveis de acessibilidade. A 

utilização do indicador de acessibilidade como forma de medir a eqüidade dos alunos é 

uma importante contribuição deste trabalho, mas, este indicador não levou em 

consideração aspectos como a topografia da região, conservação das vias, renda e área de 

moradia (urbana ou rural), para as diversas localidades pesquisadas. Dessa forma, uma 

pesquisa posterior, voltada à determinação do nível de acessibilidade por município 

permitirá uma avaliação mais completa. 

 

6.2.2. Aos órgãos gestores 

A falta de estruturação do órgão gestor municipal e as conseqüentes iniqüidades em 

transportes, decorrentes dos baixos níveis de acessibilidade, são um forte subsídio para que 

se elabore um Plano Diretor de Transporte. As diretrizes devem ser voltadas para criar uma 

rede de transportes que integre os municípios pertencentes à área de influência da escola. 

Assim, a construção dessa rede deve partir de objetivos comuns entre os gestores 

municipais, com vistas a assegurar que todos os estudantes usuários de transporte público 

tenham melhor acessibilidade a UNED. Conquanto, muitos estudantes carentes 

continuariam a terem dificuldades em arcar com os custos de deslocamento. Neste caso, 

poderão ser celebrados convênios entre a unidade educacional e os órgãos gestores 

municipais, onde o aluno teria assegurado gratuitamente o transporte ao longo de todo o 

curso. O que se poderia chamar de “crédito transporte”, onde o aluno assumiria 

compromisso com o órgão concedente (prefeitura do município onde reside), de ressarcir o 
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serviço prestado em forma de trabalhos destinados à melhoria do município, dentro da 

especificidade da sua formação escolar.  

 

A multimodalidade de transportes públicos coexistindo no município evidencia a 

necessidade de ações concretas do órgão gestor, racionalizando os modos existentes, 

coibindo os infratores, e encontrando formas mais seguras e harmoniosas de deslocamento.   

 

Uma boa acessibilidade do terminal rodoviário de passageiros às atividades sociais do 

município, como as escolas, se torna imprescindível, já que muitos estudantes oriundos de 

outros municípios necessitam viajar pelos transportes públicos urbanos para chegar até 

elas.  

 

As UNED’s não devem se preocupar, tão somente, com a qualidade do processo ensino-

aprendizagem, mas também, com os problemas de deslocamento por que passam os alunos 

no trajeto residência-escola, já que a maior parte deles depende dos transportes públicos 

para chegar até ela. O aluno da área rural é diferente do aluno da área urbana, devendo ele 

estar submetido a políticas específicas de transporte público que reduzam os tempos de 

viagem e assegurem sua chegada à escola e, conseqüentemente a permanência. A escola 

deve participar deste processo. 

 

Cabe à UNED, prioritariamente, detectar as dificuldades de transporte existentes dos seus 

alunos, e articular soluções de transporte junto aos órgãos municipais e estaduais.  

 

Cabe ao MEC observar que, na educação média - parte integrante da educação básica -, 

assim como é na educação fundamental, o aluno residente em localidade distante da escola 

necessita, também, utilizar o transporte público para chegar até ela. Sendo a maior parte 

dos alunos das UNED’s formada por jovens e desempregados, o transporte escolar deve ser 

visto com elemento de inclusão social, já que a sua falta pode excluir esses alunos da 

escola. Também, criar mecanismos legais, subsidiados com recursos da União, que 

permitam ao aluno carente da UNED, mediante convênio firmado entre a instituição e as 
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empresas operadoras de transportes da região, viajar no trajeto residência-escola-residência 

a tarifas reduzidas. 

 

Embora o aspecto fundamental da criação do Ministério das Cidades esteja na busca da 

definição de uma política nacional de desenvolvimento para combater as desigualdades 

sociais, com ênfase na política urbana de transportes, entre outras, suas ações devem se 

voltar também à participação cidadã dos residentes rurais, porque essa população por si só 

é carente de acesso a serviços sociais básicos, e depende do apoio da administração pública 

local. Não basta proporcionar acesso mais humanizado na área urbana das cidades, é 

preciso que as ações visem à integração desses habitantes à cidade, principalmente, quando 

se trata de educação. Somente assim, poder-se-á falar em “acesso amplo e democrático”.  
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Controle 
do pesquisador  

Atenção! Preencher todos os campos sombreados 
“Transporte e eqüidade no acesso à escola: um estudo de caso da Unidade de 
Ensino do CEFET - PIn em Alagoas” 
 
Características do entrevistado (alunos da UNED/PIn) 
  
 
3)   Sexo: 

01 (       ) Masculino;            02 (       ) Feminino; 

 

 

3) Idade? 

03 (       ) 15 - 17 anos;         05 (       ) 20 – 25 anos; 

04 (       ) 17 – 20 anos;        06 (       ) Acima de 25 anos; 

 

4) Sexo? 
         07 (       ) Masculino;              08 (       ) Feminino; 

   

5) Naturalidade? 
09 (       ) Palmeira dos Índios;                     10 (       ) Outra:______________________ 

 
6) Tempo de residência? 

11 (       ) Até 02 anos;       13 (       ) 6 – 10 anos; 

12 (       ) 2 – 5 anos;          14 (       ) Mais de 10 anos; 

 

7) Exerce alguma atividade remunerada? 
15 (       ) Sim;                    16 (       ) Não; 

 
8) Renda  familiar (incluindo a sua se tiver)? 

17 (       ) Abaixo de 1 salário mínimo;          20 (       ) de 3 a 4 salários mínimos; 

18 (       ) de 1 a 2 salários mínimos;              21 (       ) de 4 a 5 salários mínimos;  

19 (       ) de 2 a 3 salários mínimos;              22 (       ) acima  de 5 salários mínimos; 

 

9) Grau de escolaridade? 
23 (       ) Ensino médio incompleto;             26 (       ) Ensino superior incompleto; 

24 (       ) Ensino médio completo;                27 (       ) Ensino superior completo;  

25 (       ) Ensino tecnológico incompleto; 

 

10) Qual(is) o(s) curso(s) em que está matriculado(a) no CEFET? 

28 (       ) Ensino médio;                          31 (       ) Produção elétrica; 

29 (       ) Técnico em edificações;          32 (       ) Produção civil; 

30 (       ) Técnico em eletrotécnica;        33 (       ) Outro: _______   ____________ 

 

 

1)   Nome: _________________________________________________ Data: ________________ 

2)   Endereço: ____________________________________________________________________ 

       Bairro: _______________________Cidade:______________________ CEP: _____________ 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Mestrado em Transportes e gestão das infra-estruturas 
urbanas 
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11) O(s) turno(s) que assiste aula? 

34 (       ) Matutino;                      36 (       ) Noturno; 

35 (       ) Vespertino; 

 

12) Os dias que assiste aula? 
37 (       ) Segunda a sexta;           38 (       ) Segunda a sábado; 

 

13) O(s) turno(s) de permanência na escola? 
39 (       ) Matutino;                      41 (       ) Noturno; 

40 (       ) Vespertino; 

 

 Se foi assinalado mais de um item nesta questão, responda a questão n.14. Depois passe para a 
questão 15. 

 
14) Permanece mais de um turno na escola porque? 

42 (       ) Para desenvolver atividades relacionadas a estudo; 

43 (       ) Precisa de “carona” para ir e/ou voltar da escola; 

 

 

Características do sistema de transporte 
 

15) Que modo de transporte você utiliza freqüentemente para se deslocar de casa para a escola? 
44 (       ) A pé;                                   

45 (       ) De bicicleta;                        

46 (       ) De moto particular;                             

47 (       ) De carro de passeio particular; 

48 (       ) De veículo fretado mensalmente. Especifique o tipo:_________________________ 

49 (       ) De ônibus comum; 

50 (       ) De ônibus especial (ofertado pela prefeitura do município onde você reside); 
51 (       ) De ônibus intermunicipal; 

52 (       ) Outro; 

 

Atenção! As questões a seguir (nº. 16 a 23) referem-se à questão nº. 15, e apenas uma deverá ser 
respondida: 
 

16) Se foi assinalada a alternativa 44, responda: 

a) Motivo da viagem a pé? 
53 (       ) Não pode pagar um meio de transporte;  

54 (       ) O ponto de parada para o transporte fica muito distante da residência; 

55 (       ) A condução passa muito tarde ou muito cedo; 

56 (       ) A viagem fica mais rápida; 

 

b) O tempo de percurso nessa modalidade de transporte, desde a saída de casa até chegar à 
escola: 

57 Tempo de percurso  
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17) Se foi assinalada a alternativa 45, marque abaixo o tempo de viagem nessa modalidade de 
transporte, desde a saída de casa até chegar à escola: 

58 Tempo de viagem  

 

18) Se foi assinalada a alternativa 46 ou 47, responda: 

a) Qual o custo mensal com esse transporte para ir e voltar da escola? 

59 (       ) Abaixo de 50 reais;                 61 (       ) De 100 a 150 reais; 

60 (       ) De 50 a 100 reais;                   62 (       ) Acima de 150 reais; 

 

b) O tempo despendido de viagem nessa modalidade de transporte, desde a saída de casa até 
chegar à escola: 

63 Tempo de viagem  

 

19) Se  foi assinalada a alternativa 48, responda: 

a) Qual o custo mensal com esse transporte para ir e voltar da escola? 

64 (       ) Abaixo de 50 reais;                 66 (       ) De 100 a 150 reais; 

65 (       ) De 50 a 100 reais;                   67 (       ) Acima de 150 reais; 

 

b) Os tempos despendidos de viagem:   

68 1. Tempo de caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 
residência) 

 

69 2. Tempo de viagem dentro do veículo  

70 3. Tempo de caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 
escola) 

 

 

20) Se foi assinalada a alternativa 49, responda: 

a) Qual o custo mensal com esse transporte para ir e voltar da escola? 
71 (       ) Abaixo de 50 reais;                 73 (       ) De 100 a 150 reais; 

72 (       ) De 50 a 100 reais;                   74 (       ) Acima de 150 reais; 

 

b) Marque no quadro abaixo os tempos despendidos de viagem: 

75 1. Tempo de caminhada até chegar à parada (se não pegar na frente da 
residência) 

 

76 2. Tempo de espera na parada  

77 3. Tempo de viagem dentro do ônibus  

78 4. Tempo de caminhada após descer do ônibus (se a parada não ficar na 
frente da escola) 

 

 

 

21) Se foi assinalada a alternativa 50, responda: 

a) Existe algum custo por esse serviço? 

 79 (       ) Sim. Quanto?____________________; 

 80 (       ) Não; 
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b) marque no quadro abaixo os tempos despendidos de viagem: 

81 1. Tempo de caminhada até chegar à parada (se não pegar na frente da 
residência) 

 

82 2. Tempo de espera na parada  

83 3. Tempo de viagem dentro do ônibus  

84 4. Tempo de caminhada após descer do ônibus (se a parada não ficar na 
frente da escola) 

 

 

22) Se foi assinalada a alternativa 51, responda: 

a) Qual o custo mensal com esse transporte para ir e voltar da escola? 
85 (       ) Abaixo de 50 reais;                 87 (       ) De 100 a 150 reais; 

86 (       ) De 50 a 100 reais;                   88 (       ) Acima de 150 reais; 

 

   b) Descreva em ordem os tempos despendidos na viagem (quando houver): 
 Exemplo: 

Tempo de 
caminhada 

Até a parada 

Ou terminal 

Tempo de 
espera na 
parada ou  
terminal 

Tempo de 
viagem 

 

Tempo de 
Transbordo 

(troca de 
veículo) 

Tempo de 
viagem 

 

Tempo de 
caminhada 

 

 

Sai de 

casa 

15 min. 5min. 50min. 10min. 10min. ----- 

 

Chega à 

escola 

Você agora: 

(89) (90) (91) (92) (93) (94) Sai de 

casa       

Chega à 

escola 

 

23) Se foi assinalada a alternativa 52, descreva os modos e tempos de transporte despendidos na 
viagem, respeitando as numerações de cada modo. 

 Exemplo: 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 Sai de 

Casa Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 Tempo 5 

Chega à 

escola 

Você agora: 

     Sai de 

Casa      

Chega à 

escola 

                                  (95)                (96)               (97)                 (98)               (99) 

 

24) Ao sair da escola usa freqüentemente o(s) mesmo(s) modo(s) de transporte(s) para voltar para sua 
residência? 

100 (       ) Sim;           101 (       ) Não 

 

 

Percepção do usuário 
 

25) Existem dificuldades de deslocamento aos sábados para a escola? 

 102 (       ) Sim;          103 (       ) Não; 
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 Se foi assinalado “Sim” nesta questão, responda as questões n. 26. Depois passe para a questão 
27. 

26) Porque? 
104 (       ) Irregularidade dos horários da oferta de transportes; 

105 (       ) Não é mais ofertado o mesmo modo de transporte;     

 

27) De modo geral, qual a avaliação que você faz dos meios de transportes públicos coletivos para a 
escola?   

      106 (       ) Excelente;                          109 (       ) Insuficiente; 

      107 (       ) Bom;                                  110 (       ) Péssimo; 

      108 (       ) Regular/satisfatório;          111 (       ) Não; 

 

28) Se você viaja em ônibus ofertado pela prefeitura do município onde reside, responda: 

OPÇÃO PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DOS ÔNIBUS 

Muito  
satisfeito 

Satisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Insatisfeito 

112. Acesso às paradas     
113. Incerteza da chegada     
114. Tempo de espera     
115. Queima de paradas     
116. Segurança     
117. Excesso de lotação     
118. Limpeza nos Ônibus     
119. Idade dos Ônibus     
120. Conforto     
121. Tratamento dos motoristas     
122. Rapidez na viagem     

 
29) Se você viaja em ônibus comum de Palmeira dos Índios, responda: 

OPÇÃO PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DOS ÔNIBUS 

Muito  
satisfeito 

Satisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Insatisfeito 

123. Acesso às paradas     
124. Incerteza da chegada     
125. Tempo de espera     
126. Queima de paradas     
127. Segurança     
128. Excesso de lotação     
129. Troco     
130. Limpeza nos Ônibus     
131. Idade dos Ônibus     
132. Conforto     
133. Tratamento dos motoristas     
134.Tratamento dos cobradores     
135. Rapidez na viagem     
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                              ANEXO B 
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Resultado do primeiro questionário aplicado aos alunos do CEFET - UNED 
em Palmeira dos Índios/AL 

 
Características do entrevistado 
 
3. Idade 

  I (15 - 17 anos) 64,5% 
  II (15 a 20 anos) 13,98% 
  III (20 a 25 anos) 13,3% 
  IV (acima de 25 anos) 8,22% 

4. Sexo 
  M (Masculino) 57,4% 

  F (Feminino) 42,6% 

5. Naturalidade 
  I (Palmeira dos Índios) 49,7% 

  II (Outra) 50,3% 

6. Tempo de residência 
  I (Até 02 anos) 10,4% 

  II (2 – 5 anos) 11,2% 

  III (6 – 10 anos) 18,6% 

  IV (Mais de 10 anos) 59,8% 

7. Exerce alguma atividade remunerada 
  I (Sim) 20,9% 

  II (Não) 79,1% 

8. Renda familiar (incluindo a sua se tiver) 
  I (Abaixo de 1 salário mínimo) 4,3% 

  II (de 1 a 2 salários mínimos) 22,2% 

  III (de 2 a 3 salários mínimos) 19,6% 

  IV (de 3 a 4 salários mínimos) 18,9% 

  V (de 4 a 5 salários mínimos) 18,1% 

  VI (acima de 5 salários mínimos) 16,9% 

9. Grau de escolaridade 
  I (Ensino médio incompleto) 67,9% 
  II (Ensino médio completo) 9,2% 
  III (Ensino tecnológico incompleto) 21,9% 
  IV (Ensino superior incompleto) 0,5% 
  V (Ensino superior completo) 0,5% 

10. Qual(is) o(s) curso(s) em que está matriculado(a) no CEFET 
  I (Ensino médio) 68,1% 
  II (Técnico em edificações) 5,1% 
  III (Técnico em eletrotécnica) 4,6% 
  IV (Produção elétrica) 9,2% 
  V (Produção civil) 13,0% 
  VI (Outro) 0,0% 

11. O(s) turno(s) que assiste aula 
  I (Matutino) 33,9% 
  II (Vespertino) 23,0% 
  III (Noturno) 25,2% 
  IV (Matutino/vespertino) 14,8% 
  V (Vespertino/noturno) 2,3% 
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12. Os dias que assiste aula 
  I (Segunda a sexta) 98,7% 
  II (Segunda a sábado) 1,3% 

13. O(s) turno(s) de permanência na escola 
  I (Matutino) 25,5% 
  II (Vespertino) 23,5% 
  III (Noturno) 23,5% 
  IV (Matutino/vespertino) 31,1% 
  V (Matutino/noturno) 0,5% 
  VI (Vespertino/noturno) 3,6% 
  VII (Matutino/vespertino/noturno) 0,5% 

14. Permanece mais de um turno na escola porque? 
  I (Para desenvolver atividades relacionadas a estudo) 30,9% 
  II (Precisa de “carona” para ir e/ou voltar da escola) 64,8% 
  III (As duas possibilidades) 4,3% 
 
Características do sistema de transporte 
 
15. Que modo de transporte você utiliza freqüentemente para se deslocar de casa para a escola 
 I (A pé) 4,3% do total pesquisado 
  I (Não pode pagar um meio de transporte) 1,5% 
  II (O ponto de parada para o transporte fica muito distante da residência) 0,0% 
  III (A condução passa muito tarde ou muito cedo) 0,0% 
  IV (A viagem fica mais rápida) 2,8% 
  Tempo médio de percurso casa-escola 18,4 minutos 
 II (De bicicleta) 0,9% do total pesquisado 
  Tempo médio de percurso casa-escola 23,3 minutos 
 III (De moto particular) 4,3% do total pesquisado 
  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (13 alunos de Palmeira dos Índios) 
  I (Abaixo de 50 reais) 3,6% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,7% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio de percurso casa-escola 13 minutos 
  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (2 alunos de Estrela de Alagoas) 
  I (Abaixo de 50 reais) 0,5% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,5% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio de percurso casa-escola 19 minutos 
  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (2 alunos de Canafístula) 
  I (Abaixo de 50 reais) 0,5% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,5% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio de percurso casa-escola 25 minutos 
 IV (De carro de passeio particular) 5,1% do total pesquisado 
  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (19 alunos de Palmeira dos Índios)  
  I (Abaixo de 50 reais) 1,5% 
  II (De 50 a 100 reais) 3,0% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,6% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio de percurso casa-escola 11 minutos 
  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (1 aluno de Belém)  
  I (Abaixo de 50 reais) 0,0% 
  II (De 50 a 100 reais) 5,0% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
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  Tempo médio de percurso casa-escola 25 minutos 
 V (De veículo fretado mensalmente) 14,8% do total pesquisado 
  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (10 alunos de Palmeira) 
  I (Abaixo de 50 reais) 2,3% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,3% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
11 minutos 

  Viagem dentro do veículo 18,5 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
3 minutos 

  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (22 alunos de Arapiraca) 
  I (Abaixo de 50 reais) 0,0% 
  II (De 50 a 100 reais) 5,6% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
6,4 minutos 

  Viagem dentro do veículo 48,2 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
0,5 minutos 

  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (5 alunos de Cacimbinhas)  
  I (Abaixo de 50 reais) 0,0% 
  II (De 50 a 100 reais) 1,3% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
6 minutos 

  Viagem dentro do veículo 42 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
1,8 minutos 

  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (7 alunos de Bom Conselho)  
  I (Abaixo de 50 reais) 0,0% 
  II (De 50 a 100 reais) 1,9% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
9,6 minutos 

  Viagem dentro do veículo 42,9 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
1,7 minutos 

  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (6 alunos de Estrela de Alagoas)  
  I (Abaixo de 50 reais) 1,0% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,5% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
2,5 minutos 

  Viagem dentro do veículo 34,2 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
3 minutos 

  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (4 alunos de Major Isidoro)  
  I (Abaixo de 50 reais) 0,0% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,0% 
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  III (De 100 a 150 reais) 1,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
1,2 minutos 

  Viagem dentro do veículo 55 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
0,0 minuto 

  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (2 alunos de Canafístula)  
  I (Abaixo de 50 reais) 0,2% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,2% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
10 minutos 

  Viagem dentro do veículo 22 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
0,0 minuto 

  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (2 alunos de Igaci)  
  I (Abaixo de 50 reais) 0,5% 
  II (De 50 a 100 reais) 0,0% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar ao veículo (se não pegar na frente da 

residência) 
0,0 minuto 

  Viagem dentro do veículo 30 minutos 
  Caminhada após descer do veículo (se não deixar na frente da 

escola) 
0,0 minuto 

 VI (De ônibus comum) 33,4% do total pesquisado 
  ●Custo mensal para ir e voltar da escola (131 alunos de Palmeira)  
  I (Abaixo de 50 reais) 31,1% 
  II (De 50 a 100 reais) 2,3% 
  III (De 100 a 150 reais) 0,0% 
  IV (Acima de 150 reais) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar à parada (se não pegar na frente da 

residência) 
11,4 minutos 

  Espera na parada 15,2 minutos 
  Viagem dentro do ônibus 21 minutos 
  Caminhada após descer do ônibus (se a parada não ficar na 

frente da escola) 
1,0 minuto 

 VII (De ônibus especial)  24,59% do total pesquisado 
  ●Ofertado pela prefeitura do município de Arapiraca (78 alunos) 19,9% 
  Existe algum custo por esse serviço  
  I (Sim) 0,0% 
  II (Não) 100,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar à parada (se não pegar na frente da 

residência) 
13,1 minutos 

  Espera na parada 7,7 minutos 
  Viagem dentro do ônibus 54,4 minutos 
  Caminhada após descer do ônibus (se a parada não ficar na 

frente da escola) 
0,9 minuto 

  ●Ofertado pela prefeitura do município de Igaci (10 alunos) 2,69% 
  Existe algum custo por esse serviço  
  I (Sim) 0,0% 
  II (Não) 100,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
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  Caminhada até chegar à parada (se não pegar na frente da 
residência) 

8,5 minutos 

  Espera na parada 10,7 minutos 
  Viagem dentro do ônibus 27,8 minutos 
  Caminhada após descer do ônibus (se a parada não ficar na 

frente da escola) 
0,3 minuto 

  ●Ofertado pela prefeitura do município de Bom Conselho (7 alunos) 1,8% 
  Existe algum custo por esse serviço  
  I (Sim) 100,0% 
  II (Não) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar à parada (se não pegar na frente da 

residência) 
6,7 minutos 

  Espera na parada 15,0 minutos 
  Viagem dentro do ônibus 38,6 minutos 
  Caminhada após descer do ônibus (se a parada não ficar na 

frente da escola) 
0,0 minuto 

  ●Ofertado pela prefeitura do município de Quebrangulo (1 aluno) 0,2% 
  Existe algum custo por esse serviço  
  I (Sim) 100,0% 
  II (Não) 0,0% 
  Tempo médio para chegar à escola  
  Caminhada até chegar à parada (se não pegar na frente da 

residência) 
5,0 minutos 

  Espera na parada 5,0 minutos 
  Viagem dentro do ônibus 40,0 minutos 
  Caminhada após descer do ônibus (se a parada não ficar na 

frente da escola) 
0,0 minuto 

 VIII (De outros modais) 12,7% 

24. Ao sair da escola usa freqüentemente o(s) mesmo(s) modo(s) de transporte(s) para voltar para 
sua residência 

  I (Sim) 86,7% 
  II (Não) 13,3% 
 
Percepção do usuário 

25. Existem dificuldades de deslocamento aos sábados para a escola  
  Para alunos que viajam de ônibus especial 
  I (Sim) 49 alunos ou 51,0% 
   Devido a irregularidades de horário 11 alunos ou 22,45% 
   Não é mais ofertado o mesmo transporte 38 alunos ou 77,55% 
  II (Não) 47 alunos ou 49,0% 
  Para alunos que viajam de veículos fretados  
  I (Sim) 48 alunos ou 51,0% 
   Devido a irregularidades de horário 12 alunos ou 25,0% 
   Não é mais ofertado o mesmo transporte 36 alunos ou 75,0% 
  II (Não) 10 alunos ou 49,0% 

27. De modo geral, qual a avaliação que você faz dos meios de transportes públicos coletivos para a 
escola (apenas para residentes em Palmeira dos Índios – 229 alunos) 

  I (Excelente) 0,6% 
  II (Bom) 1,3% 
  III (Regular/satisfatório) 20,0% 
  IV (Insufuciente) 28,4% 
  V (Péssimo) 24,4% 
  VI (Não opinou) 25,3% 

 

 

 

176 



 

28. Se você viaja em ônibus ofertado pela prefeitura do município onde reside, responda: 

  

OPÇÃO PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DOS ÔNIBUS 

Muito  
satisfeito 

Satisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Insatisfeito 

Acesso às paradas 5,2% 10,1% 20,8% 3,9% 

Incerteza da chegada 10,4% 58,4% 27,3% 3,9% 

Tempo de espera 7,8% 71,4% 16,9% 3,9% 

Queima de paradas 16,9% 48,1% 27,3% 7,8% 

Segurança 7,8% 44,2% 28,6% 19,5% 

Excesso de lotação 2,6% 41,6% 39,0% 16,9% 

Limpeza nos Ônibus 5,2% 37,7% 37,7% 19,5% 

Idade dos Ônibus 0,0% 29,9% 45,5% 24,7% 

Conforto 3,9% 40,3% 36,4% 19,5% 

Tratamento dos motoristas 20,8% 63,6% 11,7% 3,9% 

Rapidez na viagem 9,1% 61,0% 20,8% 9,1% 

 

29. Se você viaja em ônibus comum de Palmeira dos Índios, responda: 

 

OPÇÃO PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DOS ÔNIBUS 

Muito  
satisfeito 

Satisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Insatisfeito 

Acesso às paradas 10,6% 30,3% 34,1% 25,0% 

Incerteza da chegada 0,0% 20,5% 42,4% 37,1% 

Tempo de espera 1,5% 16,7% 37,1% 44,7% 

Queima de paradas 2,3% 22,0% 42,4% 33,3% 

Segurança 0,0% 7,6% 25,8% 66,7% 

Excesso de lotação 2,3% 21,2% 30,3% 46,2% 

Troco 10,6% 57,6% 21,2% 10,6% 

Limpeza nos Ônibus 0,0% 6,8% 25,0% 68,2% 

Idade dos Ônibus 0,0% 3,8% 22,0% 74,2% 

Conforto 0,8% 3,8% 29,5% 65,9% 

Tratamento dos motoristas 8,3% 31,8% 46,2% 13,6% 

Tratamento dos cobradores 5,3% 27,3% 50,0% 17,4% 

Rapidez na viagem 3,0% 10,6% 34,8% 51,5% 
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Controle 
do pesquisador  

 
 “Transporte e equidade no acesso à escola: um estudo de caso da Unidade de 
Ensino do CEFET - PIn em Alagoas” 
 
Características do entrevistado (estudantes do Centro Educacional 
Cristo Redentor)  
  
 
3)   Sexo: 

01 (       ) Masculino;            02 (       ) Feminino; 

 

 

3) Idade? 

03 (       ) 15 - 17 anos;         05 (       ) 20 – 25 anos; 

04 (       ) 17 – 20 anos;        06 (       ) Acima de 25 anos; 

 

4) Sexo? 
         07 (       ) Masculino;              08 (       ) Feminino; 

   

5) Naturalidade? 

09 (       ) Palmeira dos Índios;                     10 (       ) Outra:______________________ 

 
6) Tempo de residência? 

11 (       ) Até 02 anos;       13 (       ) 6 – 10 anos; 

12 (       ) 2 – 5 anos;          14 (       ) Mais de 10 anos; 

 

7) Exerce alguma atividade remunerada? 

15 (       ) Sim;                    16 (       ) Não; 

 
8) Renda familiar (incluindo a sua se tiver)? 

17 (       ) Abaixo de 1 salário mínimo;          20 (       ) de 3 a 4 salários mínimos; 

18 (       ) de 1 a 2 salários mínimos;              21 (       ) de 4 a 5 salários mínimos;  

19 (       ) de 2 a 3 salários mínimos;              22 (       ) acima  de 5 salários mínimos; 

 

9) Que(ais)  motivo(s) levou(aram) você a escolher esta escola para cursar o ensino médio? 
23 (       ) Concluiu aqui o ensino fundamental e deseja concluir também o ensino médio; 

24 (       ) A influência da família; 

25 (       ) A qualidade do ensino;  

26 (       ) não conseguiu vaga para estudar em uma escola de ensino público; 

 
 
 

1)   Nome: _________________________________________________ Data: ________________ 

2)   Endereço: ____________________________________________________________________ 

       Bairro: _______________________Cidade:______________________ CEP: _____________ 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Mestrado em Transportes e gestão das infra-estruturas 
urbanas 
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Características do sistema de transporte 
 

10) O transporte público interferiu de alguma forma na sua decisão de estudar nesta escola? 
27 (       ) Não; 

28 (       ) Sim. Porque?...............................................................................................................   

                         
11) Que modo de transporte você utiliza freqüentemente para se deslocar de casa para a escola? 

29 (       ) A pé;                                   

30 (       ) De bicicleta;                        

31 (       ) De moto particular;                             

32 (       ) De carro de passeio particular; 

33 (       ) De veículo fretado mensalmente. Especifique o tipo:_____                      _________ 

34 (       ) De ônibus comum; 

35 (       ) De ônibus especial (ofertado pela prefeitura do seu município caso você não resida em 
                Palmeira dos Índios); 
36 (       ) De ônibus intermunicipal; 
37 (       ) Outro. tipo:________________________________________ 

 

12) Por que(ais) motivo(s) você não está cursando o ensino médio no CEFET-UNED/PIn? 

38 (       ) Prefere estudar em escola particular;                                

39 (       ) Não houve atração;                        

40 (       ) Tentou mas não passou no exame de seleção;                      

41 (       ) Dificuldades de transporte;  

 

 
Percepção do usuário 

     

13) De modo geral, qual a avaliação que você faz dos meios de transportes públicos coletivos para a sua 
escola?   

      42 (       ) Excelente;                          45 (       ) Insuficiente; 

      43 (       ) Bom;                                  46 (       ) Péssimo; 

      44 (       ) Regular/satisfatório;          47 (       ) Não; 

 

14) Se você viaja em ônibus comum de Palmeira dos Índios, responda: 

OPÇÃO PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DOS ÔNIBUS 

Muito  
satisfeito 

Satisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Insatisfeito 

48. Acesso às paradas     
49. Incerteza da chegada     
50. Tempo de espera     
51. Queima de paradas     
52. Segurança     
53. Excesso de lotação     
54. Troco     
55. Limpeza nos Ônibus     
56. Idade dos Ônibus     
57. Conforto     
58. Tratamento dos motoristas     
59.Tratamento dos cobradores     
60. Rapidez na viagem     
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Resultado do segundo questionário aplicado aos estudantes do CENTRO 
EDUCACIONAL CRISTO REDENTOR em Palmeira dos Índios/AL 

 
Características do entrevistado 
 
2. Bairro  

 Palmeira dos Índios 
 JAB Jardim Brasil  2 estudantes 
 SAC São Cristóvão 16 estudantes 
 SAF São Francisco 2 estudantes 
 PAR Paraíso 3 estudantes 
 VIM  Vila Maria 3 estudantes 
 CEN Centro 7 estudantes 
 JUS Juca Sampaio 4 estudantes 
 PAF Palmeira de Fora  3 estudantes 

 Quebrangulo 
 CEN Centro 3 estudantes 

 Maribondo 
 CEN Centro 1 estudante 

3. Idade 
  I (15 - 17 anos) 54,5% 
  II (17 a 20 anos) 45,5% 
  III (20 a 25 anos) 0,0% 
  IV (acima de 25 anos) 0,0% 

4. Sexo 
  M (Masculino) 38,6% 

  F (Feminino) 61,4% 

5. Naturalidade 
  I (Palmeira dos Índios) 72,8% 

  II (Outra) 27,2% 

6. Tempo de residência 
  I (Até 02 anos) 6,8% 

  II (2 – 5 anos) 11,4% 

  III (6 – 10 anos) 20,4% 

  IV (Mais de 10 anos) 61,4% 

7. Exerce alguma atividade remunerada 
  I (Sim) 4,5% 

  II (Não) 95,5% 

8. Renda familiar (incluindo a sua se tiver) 
  I (Abaixo de 1 salário mínimo) 6,4% 

  II (de 1 a 2 salários mínimos) 16,5% 

  III (de 2 a 3 salários mínimos) 2,8% 

  IV (de 3 a 4 salários mínimos) 9,7% 

  V (de 4 a 5 salários mínimos) 12,9% 

  VI (acima de 5 salários mínimos) 51,7% 

9. Que(ais) motivo(s) levou(aram) você a escolher esta escola para cursar o ensino médio? 
  I. (Concluiu aqui o ensino fundamental e deseja concluir também o ensino 

médio) 
18,2% 

  II. (A influência da família) 31,8% 
  III. (A qualidade do ensino) 50,0% 
  IV. (Não consegui vaga para estudar em uma escola de ensino público) 6,8% 

182 



 

Características do sistema de transporte 
 
10. O transporte público interferiu de alguma forma na sua decisão de estudar nesta escola? 
  S (Sim) 0,0% 
  N (Não) 100% 

11. Que modo de transporte você utiliza freqüentemente para se deslocar de casa para a escola 
  PE (pé) 50,3% 
  BI (bicicleta) 0,0% 
  MP (moto particular) 9,0% 
  CP (carro de particular) 25,0% 
  VF (veículo fretado mensalmente) 6,8% 
  OC (ônibus comum) 2,2% 
  OE (ônibus especial ofertado pela prefeitura do município onde você reside) 4,5% 
  OI (ônibus intermunicipal) 2,2% 
  0 (outro) 0,0% 

12. Por que(ais) motivo(s) você não está cursando o ensino médio no CEFET/UNED/PIn 
  I. (Prefere estudar em escola particular) 20,4% 
  II. (Não houve atração)  56,8% 
  III. (Tentou, mas não passou no exame de seleção) 22,7% 
  IV. (Dificuldades de transporte) 9,0% 

 
Percepção do usuário 
 

13. De modo geral, qual a avaliação que você faz dos meios de transportes públicos disponíveis para 
a sua escola 

  E (Excelente) 4,5% 
  B (Bom) 22,7% 
  RS (Regular, satisfatório) 29,5% 
  I (Insuficiente) 6,8% 
  P (Péssimo) 20,4% 
  NO (Não opino) 16,1% 

                                

14. Se você viaja em ônibus comum de Palmeira dos Índios, responda: 

 

OPÇÃO PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DOS ÔNIBUS 

Muito  
satisfeito 

Satisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Insatisfeito 

Acesso às paradas 3,4% 20,0% 50,0% 26,6% 

Incerteza da chegada 0,0% 6,6% 36,7% 56,7% 

Tempo de espera 0,0% 6,6% 20,0% 73,4% 

Queima de paradas 3,4% 6,6% 50,0% 40,0% 

Segurança 0,0% 16,7% 30,0% 53,3% 

Excesso de lotação 3,3% 3,3% 46,7% 46,7% 

Troco 0,0% 46,7% 33,3% 20,0% 

Limpeza nos Ônibus 3,3% 13,3% 40,0% 43,4% 

Idade dos Ônibus 0,0% 3,4% 36,7% 59,9% 

Conforto 0,0% 10,0% 16,7% 73,3% 

Tratamento dos motoristas 10,0% 30,0% 40,0% 20,0% 

Tratamento dos cobradores 3,4% 26,7% 46,7% 23,2% 

Rapidez na viagem 3,4% 23,2% 26,7% 46,7% 
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Controle 
do pesquisador  

 
“Transporte e equidade no acesso à escola: um estudo de caso da Unidade de 

Ensino do CEFET - PIn em Alagoas” 
 

Características do entrevistado (Arapiraca e Quebrangulo)  
  
 
3)   Sexo: 

01 (       ) Masculino;            02 (       ) Feminino; 

 

 

3) Idade? 

03 (       ) 15 - 17 anos;         05 (       ) 20 – 25 anos; 

04 (       ) 17 – 20 anos;        06 (       ) Acima de 25 anos; 

 

4) Sexo? 
         07 (       ) Masculino;              08 (       ) Feminino; 

   

5) Naturalidade? 
09 (       ) Arapiraca ou Quebrangulo           10 (       ) Outra:______________________ 

 
6) Tempo de residência? 

11 (       ) Até 02 anos;       13 (       ) 6 – 10 anos; 

12 (       ) 2 – 5 anos;          14 (       ) Mais de 10 anos; 

 

7) Exerce alguma atividade remunerada? 
15 (       ) Sim;                    16 (       ) Não; 

 
8) Renda familiar (incluindo a sua se tiver)? 

17 (       ) Abaixo de 1 salário mínimo;          20 (       ) de 3 a 4 salários mínimos; 

18 (       ) de 1 a 2 salários mínimos;              21 (       ) de 4 a 5 salários mínimos;  

19 (       ) de 2 a 3 salários mínimos;              22 (       ) acima  de 5 salários mínimos; 

 

9) Que(ais)  motivo(s) levou(aram) você a escolher esta escola para cursar o ensino médio? 
23 (       ) Concluiu aqui o ensino fundamental e deseja concluir também o ensino médio; 

24 (       ) A influência da família; 

25 (       ) A qualidade do ensino;  

26 (       ) não conseguiu vaga para estudar em outra escola; 

 
10) Por que(ais) motivo(s) você não está cursando o ensino médio no CEFET-UNED/PIn? 

27 (       ) Prefere estudar em escola da sua cidade;                                

28 (       ) Não houve atração pelo CEFET; 

29 (       ) Não conhece o CEFET;  

1)   Nome: _________________________________________________ Data: ________________ 

2)   Endereço: ____________________________________________________________________ 

       Bairro: _______________________Cidade:______________________ CEP: _____________ 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Mestrado em Transportes e gestão das infra-estruturas 
Urbanas 
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30 (       ) Tentou,  mas não passou no exame de seleção do CEFET;                      

31 (       ) A distância “geográfica”  entre as duas cidades; 

 

Característica do sistema de transporte 
 

11) O transporte público interferiu em algum momento na sua decisão em estudar ou não no CEFET 
de Palmeira dos Índios? 

32 (       ) Não;  

33 (       ) Sim. Por que?.................................................................................................. 

                                      ................................................................................................... 
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Resultado do segundo questionário aplicado aos estudantes do município de 
Quebrangulo/AL 

 
Características do entrevistado 
 
2. Bairro  

 CEN Centro 50 alunos 
 CDA Cidade Alta 2 alunos 
 CRU Cruzeiro 1 aluno 
 FAM Fazenda Adélia Maria 1 aluno 
 FAB Fazenda Bonito 1 aluno 
 FAR Fazenda Riachão  1 aluno 
 FSJ Fazenda São José 1 aluno 
 MUL Multirão 3 alunos 
 RPR Rua Projetada 1 aluno 
 SFR São Francisco 12 alunos 
 SIA Sítio Araújo 3 alunos 
 SAZ Sítio azeitona 1 aluno 
 SCA Sítio cafundó 1 aluno 
 TRI Triângulo 2 alunos 
 VSB Vila Santa Bernadete 2alunos 

3. Idade 
  I (15 - 17 anos) 7,31% 
  II (17 a 20 anos) 65,86% 
  III (20 a 25 anos) 18,29% 
  IV (acima de 25 anos) 8,54% 

4. Sexo 
  M (Masculino) 35,37% 

  F (Feminino) 64,63% 

5. Naturalidade 
  I (Quebrangulo) 64,64% 

  II (Outra) 35,36% 

6. Tempo de residência 
  I (Até 02 anos) 6,1% 

  II (2 – 5 anos) 2,44% 

  III (6 – 10 anos) 19,51% 

  IV (Mais de 10 anos) 71,95% 

7. Exerce alguma atividade remunerada 
  I (Sim) 14,63% 

  II (Não) 85,37% 

8. Renda familiar (incluindo a sua se tiver) 
  I (Abaixo de 1 salário mínimo) 45,12% 

  II (de 1 a 2 salários mínimos) 42,68% 

  III (de 2 a 3 salários mínimos) 2,45% 

  IV (de 3 a 4 salários mínimos) 2,45% 

  V (de 4 a 5 salários mínimos) 0,0% 

  VI (acima de 5 salários mínimos) 7,3% 

9. Que(ais) motivo(s) levou(aram) você a escolher esta escola para cursar o ensino médio? 
  I. (Concluiu aqui o ensino fundamental e deseja concluir também o ensino 

médio) 
52,44% 

  II. (A influência da família) 17,07% 
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  III. (A qualidade do ensino) 4,88% 
  IV. (Não consegui vaga para estudar em uma escola) 25,61% 

10. Por que(ais) motivo(s) você não está cursando o ensino médio no CEFET-UNED/PIn? 
  I (Prefere estudar em escola da sua cidade) 40,24% 
  II (Não houve atração pelo CEFET) 10,98% 
  III (Não conhece o CEFET) 24,39% 
  IV (Tentou, mas não passou no exame de seleção do CEFET) 6,10% 
  V (A distância “geográfica” entre as duas cidades) 18,29% 
 
Características do sistema de transporte 
 
11. O transporte público interferiu de algum momento na sua decisão em estudar ou não no CEFET 

de Palmeira dos Índios? 
  N (Não) 65,85% 
  S (Sim) 34,15% 
  Sim,  por que?  
  Dificuldade de pagar o transporte 39,29% 
  Distância para alcançar o destino 3,57% 
  Dificuldade de acesso aos transportes públicos 7,14% 
  Incompatibilidade de horário dos transportes 3,57% 
  Não saberia se deslocar até o CEFET 0,0% 
  Dificuldade de transportes 46,43% 
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                              ANEXO G 
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Resultado do segundo questionário aplicado aos estudantes do município de 
Arapiraca/AL 

 

 

Características do entrevistado 
 
2. Bairro  

 ACR Alto do Cruzeiro 2 estudantes 
 BAG Baixa Grande 4 estudantes 
 BAI Baixão 3 estudantes 
 BAN Bananeira 2 estudantes 
 BAT Batingas 2 estudantes 
 BOM Boca da Mata 1 estudante 
 BRA Brasília 22 estudantes 
 CAI Caititus 5 estudantes 
 CAP Capiatã 1 estudante 
 CAV Cavaco 2 estudantes 
 CEN Centro 3 estudantes 
 CAN Canaã 10 estudantes 
 CNF Canafístula 2 estudantes 
 ELD Eldorado 1 estudante 
 GUA Guaribas 3 estudantes 
 ITA Itapoá 2 estudantes 
 JAE Jardim Esperança 4 estudantes 
 NES Nova Esperança 1 estudante 
 OUP Ouro Preto 2 estudantes 
 PBN Povoado Bom Nome 1 estudante 
 PLN Planalto 4 estudantes 
 PRI Primavera 4 estudantes 
 PSM Povoado Serra da Massaranduba 1 estudante 
 SAE Santa Esmeralda 7 estudantes 
 SAM Senador Arnon de Melo 1 estudante 
 SED Santa Edvigens 2 estudantes 
 SIB Sítio Bálsamo 3 estudantes 
 SIC Sítio Capim 2 estudantes 
 SII Sítio Itapicru 1 estudante 
 SIP Sítio Perucaba 1 estudante 
 SL1 São Luiz 1 2 estudantes 
 SLC Sítio Lagoa Cavada 1 estudante 
 SMA Sítio Martins 1 estudante 
 SMO Sítio Mocó 1 estudante 
 SPP Sítio poço da Pedra 1 estudante 
 VAP Vila aparecida 3 estudantes 
 VEC Verdes Campos 2 estudantes 
 VPD Vila Pau D’Arco 1 estudante 
 VSJ Vila São José 4 estudantes 

3. Idade 
  I (15 - 17 anos) 20,87% 
  II (17 a 20 anos) 63,35% 
  III (20 a 25 anos) 11,30% 
  IV (acima de 25 anos) 4,48% 

4. Sexo 
  M (Masculino) 35,65% 

  F (Feminino) 64,35% 

5. Naturalidade 
  I (Arapiraca) 73,04% 
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  II (Outra) 26,96% 

6. Tempo de residência 
  I (Até 02 anos) 8,69% 

  II (2 – 5 anos) 7,83% 

  III (6 – 10 anos) 26,09% 

  IV (Mais de 10 anos) 57,39% 

7. Exerce alguma atividade remunerada 
  I (Sim) 19,13% 

  II (Não) 80,87% 

8. Renda familiar (incluindo a sua se tiver) 
  I (Abaixo de 1 salário mínimo) 20,00% 

  II (de 1 a 2 salários mínimos) 33,91% 

  III (de 2 a 3 salários mínimos) 16,52% 

  IV (de 3 a 4 salários mínimos) 9,57% 

  V (de 4 a 5 salários mínimos) 11,30% 

  VI (acima de 5 salários mínimos) 8,70% 

9. Que(ais) motivo(s) levou(aram) você a escolher esta escola para cursar o ensino médio? 
  I. (Concluiu aqui o ensino fundamental e deseja concluir também o ensino 

médio) 
22,61% 

  II. (A influência da família) 10,435 
  III. (A qualidade do ensino) 61,74% 
  IV. (Não consegui vaga para estudar em uma escola) 5,22% 

10. Por que(ais) motivo(s) você não está cursando o ensino médio no CEFET-UNED/PIn? 
  I (Prefere estudar em escola da sua cidade) 32,17% 
  II (Não houve atração pelo CEFET) 8,70% 
  III (Não conhece o CEFET) 25,22% 
  IV (Tentou, mas não passou no exame de seleção do CEFET) 5,22% 
  V (A distância “geográfica” entre as duas cidades) 28,69% 
 
Características do sistema de transporte 
 
11. O transporte público interferiu de algum momento na sua decisão em estudar ou não no CEFET 

de Palmeira dos Índios? 
  N (Não) 63,47% 
  S (Sim) 36,53% 
  Sim,  por que?  
  Dificuldade de pagar o transporte 54,76% 
  Distância para alcançar o destino 7,155 
  Dificuldade de acesso aos transportes públicos 26,19% 
  Incompatibilidade de horário dos transportes 7,145 
  Não saberia se deslocar até o CEFET 4,76% 
  Dificuldade de transportes 0,00% 
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