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RESUMO 

O transporte é um direito assegurado pela Constituição tal qual a educação. E como um 

item importante que garante o acesso do aluno até a escola, o Transporte Escolar deve ser 

utilizado conforme a necessidade da sua demanda, seja em meio urbano ou rural. A Bicicleta 

Escolar, padronizada e adquirida pelo Programa Caminho da Escola, pode ser utilizada em 

casos que o aluno percorre longas caminhadas ou necessita ir até o ponto de embarque do ônibus 

ou lancha escolar. Apesar de já existir dentro do Programa desde 2010, são poucos os 

levantamentos quanto a utilização e distribuição das bicicletas desde que foram inseridas no 

Caminho da Escola. Esses são fatores importantes para que o veículo seja utilizado de maneira 

adequada e consiga atender as necessidades dos estudantes. Assim, o presente estudo se faz 

necessário para conhecer as formas de distribuição, uso e controle das Bicicletas Escolares do 

Caminho da Escola, por parte dos municípios brasileiros. O questionário foi aplicado 

virtualmente (pesquisa web), destinado aos gestores dos 373 municípios que adquiriram a 

bicicleta de 2010 até 2015. Deste modo, o objetivo do trabalho é identificar os principais 

elementos considerados na gestão do uso das bicicletas, bem como identificar os critérios 

adotados para: a distribuição, controle e uso das bicicletas do programa Caminho da Escola. 

Essa pesquisa obteve 36 respostas válidas das 373 esperadas. Como principais resultados, pode-

se dizer que a distribuição das bicicletas escolares é marcada pela cessão por doação 

condicionada (em 69,4% dos municípios), o controle sobre as bicicletas está ligado a 

recomendações do FNDE e normas impostas e o uso desse veículo é exclusivamente para o 

deslocamento até a escola, conforme exposto pelo FNDE.  

 

 

 

Palavras-chave: Bicicleta Escolar. Transporte Escolar. Caminho da Escola. Distribuição. Uso. 

Controle. 
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ABSTRACT 

Transport is a right guaranteed by the Constitution as is education. And as an important item 

that guarantees the student's access to school, School Transport must be used as needed, 

whether in urban or rural areas. The School Bike, standardized and acquired by the Caminho 

da Escola Program, can be used in cases where the student takes long walks or needs to go to 

the bus or school boat boarding point. Although it has been part of the Program since 2010, 

there are few surveys on the use and distribution of bicycles since they were included in the 

Caminho da Escola. These are important factors for the vehicle to be used properly and be able 

to meet the needs of students. Thus, the present study is necessary to know the ways of 

distribution, use and control of the School Bikes of the Caminho da Escola, by the Brazilian 

municipalities. The questionnaire was applied virtually (web search), aimed at managers of the 

373 municipalities that purchased the bicycle from 2010 to 2015. Thus, the objective of the 

work is to identify the main elements considered in the management of the use of bicycles, as 

well as to identify the criteria adopted for: the distribution, control and use of bicycles from the 

Caminho da Escola program. This survey obtained 36 valid responses out of the expected 373. 

As main results, it can be said that the distribution of school bicycles is marked by the 

assignment by conditioned donation (in 69.4% of the municipalities), the control over bicycles 

is linked to FNDE recommendations and imposed norms and the use of this vehicle it is 

exclusively for commuting to school, as stated by FNDE. 

 

 

Keywords: School Bike, Management, School Transportation, School Path Program. Use. 

Control. 

 

  



x 
 

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................ xi 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ xii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS ................................................................... xiii 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 14 

1.1 Apresentação ........................................................................................................................ 14 

1.2 Problema .............................................................................................................................. 16 

1.3 Objetivos .............................................................................................................................. 16 

1.3.1 Objetivo Geral ...................................................................................................................... 16 
1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 16 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 17 

2.1 O Transporte Escolar ............................................................................................................ 17 

2.1.1 Transporte Escolar no mundo ............................................................................................... 18 
2.1.2 Transporte Escolar no Brasil ................................................................................................ 21 
2.1.2.1 Programa Caminho da Escola ......................................................................................................... 23 

2.2 O uso da Bicicleta como Transporte Escolar ........................................................................ 26 

2.2.1 Bicicleta Escolar no Brasil ................................................................................................... 27 

2.3 Bicicleta Escolar do Programa Caminho da Escola .............................................................. 28 

2.4 Gestão e normas de uso das Bicicletas Escolares do Programa Caminho da Escola ............. 33 

2.4.1 Manutenção das Bicicletas Escolares ................................................................................... 34 

3 METODOLOGIA ................................................................................................... 35 

3.1 Pesquisa Web ....................................................................................................................... 37 

3.2 Metodologia de análise dos resultados obtidos pelo questionário ......................................... 38 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES .......................................................................... 39 

4.1 Resultados obtidos e análises ............................................................................................... 39 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 49 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 53 

APÊNDICES .......................................................................................................................... 59 

 

 



xi 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1 Quantidade de Bicicletas Escolares adquiridas conforme o recurso entre os anos de 
2010 e 2015 .............................................................................................................................. 30 

Tabela 4.1 Como foram distribuídas as Bicicletas Escolares em relação ao uso..................... 41 

Tabela 4.2 Distância máxima entre a escola e a casa do aluno para que use exclusivamente a 
Bicicleta Escolar ...................................................................................................................... 43 

Tabela 4.3 Quem são os responsáveis pela manutenção das bicicletas escolares de acordo com 
o tipo de distribuição quanto ao uso ........................................................................................ 43 

Tabela 4.4 Sobre as rotas que o aluno faz no trajeto casa-escola ou casa até o ponto de embarque 
de outro meio de Transporte Escolar ....................................................................................... 47 

Tabela 4.5 Dificuldades encontradas na gestão do uso das bicicletas escolares...................... 47 

Tabela 4.6 Facilidades encontradas na gestão do uso das bicicletas escolares ........................ 48 

Tabela 4.7 Ordenação da escala likert utilizada ....................................................................... 49 

Tabela 4.8 Média e desvio padrão das respostas aos critérios ................................................. 49 

 

 

  



xii 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1 Gráfico sobre os modos de viagem até às escolas dos anos de 2014 a 2018 na 
Inglaterra .................................................................................................................................. 20 

Figura 2.2 Gráfico sobre distribuição de tipo de veículos utilizados após o Programa Caminho 
Da Escola até 2018 ................................................................................................................... 23 

Figura 2.3 Ônibus Escolar Rural - ORE 1 (4x4). ..................................................................... 25 

Figura 2.4 Lancha escolar do Programa Caminho da Escola. ................................................. 25 

Figura 2.5 Gráfico sobre a quantidade total de bicicletas escolares distribuídas em cada estado 
do Brasil entre os anos de 2010 e 2015 .................................................................................... 29 

Figura 2.6 Gráfico sobre a quantidade total de bicicletas escolares distribuídas no Brasil entre 
os anos de 2010 e 2015 ............................................................................................................ 30 

Figura 2.7 Bicicleta Escolar Aro 20 e Aro 26, respectivamente .............................................. 32 

Figura 2.8 Identificação visual da Bicicleta Escolar ................................................................ 32 

Figura 2.9 Capacete Escolar..................................................................................................... 33 

Figura 3.1 Fluxograma metodológico do trabalho ................................................................... 36 

Figura 4.1 Gráfico correspondente a pergunta “De janeiro de 2019 até a data atual 
(março/2020), quantos alunos utilizam a bicicleta como meio de Transporte Escolar?) ........ 40 

Figura 4.2 Gráfico informando em qual zona residem os alunos que receberam as bicicletas 
escolares ................................................................................................................................... 41 

Figura 4.3 Gráfico sobre quais os critérios foram elencados para que os alunos pudessem 
utilizam a bicicleta como Transporte Escolar .......................................................................... 42 

Figura 4.4 Gráfico indicando os principais itens considerados como normas de uso das 
bicicletas escolares ................................................................................................................... 44 

Figura 4.5 Gráfico relacionado a pergunta “Existe algum motivo que possa fazer com que o 
aluno perca o direito de utilizar a bicicleta escolar?” .............................................................. 45 

Figura 4.6 Gráfico relacionado a questão sobre qual tipo de infraestrutura viária existe no 
município ................................................................................................................................. 46 

Figura 4.7 Gráfico relacionando a existência de bicicletários ou paraciclos nas escolas e em 
pontos de paradas de ônibus ou Lanchas Escolares ................................................................. 46 

 

 

  



xiii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

ABREVIATURAS 

CECATE Centro Colaborador para o Transporte Escolar do Brasil 

CEFTRU Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes da 

Universidade de Brasília 

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

MEC Ministério da Educação 

TE Transporte Escolar  



               Bicicletas Escolares do Programa Caminho da Escola: formas de distribuição, uso e controle por parte dos municípios 
brasileiros 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 14 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

A Lei Fundamental que rege todas as normativas no Brasil, dita como Constituição 

Federal de 1988, declara que a educação é um direito social (BRASIL, 1988). Partindo de tal 

fato, para que se possa usufruir em pleno gozo desse direito, se faz necessário prover atributos 

que permitam primeiramente aos estudantes o acesso às instituições de ensino. Desta forma, o 

transporte se faz indispensável, uma vez que é a ponte que liga o aluno à escola. 

  Devido à extensa área territorial do Brasil, e sua diversidade em aspectos físicos 

naturais, notam-se as numerosas divergências existentes entre o arranjo espacial da zona urbana 

e da rural. Os fatores condicionantes como isolamento físico, oferta desigual e escassa de 

infraestrutura e dificuldade em fornecer demasiados serviços primordiais à população, estão 

presentes nas zonas rurais do país (FNDE/CEFTRU, 2007).  

 Assim, diante a realidade dos estudantes naquele momento, o Governo Federal 

preocupou-se em modificar o transporte para os estudantes do campo por meio de leis e 

decretos. E uma de suas primeiras ações foi à elaboração da Lei nº 10.880/2004, em que foi 

desenvolvido o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), que transfere 

de maneira imediata os recursos destinados ao Transporte Escolar de alunos da educação básica 

da zona rural (FNDE, 2019). Também, a partir de 2006, pesquisas e estudos a nível nacional 

foram levantados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria 

com universidades, para realizar o levantamento da demanda do transporte escolar no meio 

rural e, assim, elaborar uma proposta de um transporte que fosse totalmente adequado para 

atender aos alunos das áreas rurais.  

 Desta forma, legislações e programas específicos foram criados para garantir o 

planejamento e execução desse tipo de transporte como o Programa Caminho da Escola, que 

objetiva ampliar e renovar a frota de veículos (FNDE, 2019). Com base na definição dada pelo 

FNDE é possível, então, definir o Transporte Escolar como aquele destinado ao deslocamento 

dos estudantes de suas casas até as escolas, em geral utilizado pelos alunos do ensino 

fundamental e de modo eventual pelos alunos da educação infantil e do ensino médio, sendo 

mais usufruído pelos que são residentes na área rural (FNDE/CEFTRU, 2007). 

 Como firmado pela lei, a responsabilidade do Estado de fornecer não só educação a 

todos como o transporte (Lei Federal n.º 10.709/2003), independente da delimitação de 

território, o Transporte Escolar Rural surge como uma equidade para os estudantes da zona 

rural em relação aos de zona urbana. Desta forma, as dificuldades enfrentadas pelos alunos 
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como andar longas distâncias de 2 a 3 km a pé ou se locomover em veículos antigos e 

inadequados, foram sendo eliminadas com a execução dos programas e da legislação 

(FNDE/CEFTRU, 2007). 

 No entanto, não só elaborar programas se faz importante, mas também a manutenção e 

ampliação sempre que necessário. O Censo Escolar de 2019 mostra que 5.384.944 de alunos 

do ensino fundamental foram matriculados em 56.954 escolas rurais no ano de 2018, incluindo 

escolas de dependência administrativa federal, estadual e municipal (INEP, 2019). Com um 

número cada vez mais crescente, isso comprova a necessidade de acompanhar a situação do 

transporte para fornecer a quantidade e o tipo de veículo mais adequado para cada região. E de 

acordo com uma pesquisa realizada em 2018 pelo FNDE e o CECATE-UFG, mais de 70% dos 

estados brasileiros apresentaram mudanças positivas em função do Programa Caminho da 

Escola: por exemplo, houve uma redução da evasão escolar (FNDE/CECATE - UFG, 2019). 

Tal fato evidencia as mudanças e a relevância da influência do Transporte Escolar na educação 

desses alunos. 

 O Transporte Escolar (TE), pelo Caminho da Escola, apresenta diversos veículos, sendo 

todos eles padronizados, como: ônibus, microônibus, lanchas e bicicletas, e cada um é utilizado 

conforme a necessidade tanto da região quanto do aluno. Tratando-se das bicicletas, entre os 

anos de 2010 a 2015, por meio do programa citado anteriormente, foram entregues um total de 

176.988 bicicletas em todo o país, sendo este o veículo mais distribuído em quantidade quando 

comparado aos outros modos de transportes (CARVALHO; LEITE; NASCIMENTO, 2016). 

 A bicicleta torna-se a opção mais adequada em situações como: alunos que residem não 

muito distante das escolas e que no trajeto com ônibus gastam muito tempo por conta das longas 

rotas ou os que percorrem distâncias de 2 a 12 km para a escola ou até os pontos de 

embarque/desembarque de ônibus e lanchas escolares (FNDE, 2014). Na pesquisa realizada em 

2018 pelo FNDE e Centro Colaborador para o Transporte Escolar do Brasil, da Universidade 

Federal de Goiás (CECATE-UFG), com a temática “Avaliação das Políticas Públicas de 

Transporte Escolar”, para avaliar o desempenho do Caminho da Escola e do PNATE, a região 

Nordeste foi a que mais apresentou uso da bicicleta como meio de transporte para os alunos. 

Além disso, muitos pontos positivos foram elencados em relação às mesmas como: garantia de 

acesso à educação, sustentabilidade e baixo custo operacional (FNDE/CECATE - UFG, 2019). 

 Mesmo diante da importância apresentada pelo uso das bicicletas no transporte escolar, 

ainda são escassas pesquisas e levantamentos atualizados em relação a essa temática, 

principalmente a respeito da formato e critérios utilizados para a distribuição das bicicletas entre 

os alunos da rede pública de ensino, seu uso e o controle realizado pelo ente público. Desta 
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forma, com o intuito de conhecer essa realidade, é que o presente trabalho tem por objetivo 

identificar quais as principais formas de distribuição, uso e controle das bicicletas escolares, 

adquiridas dentro do Programa Caminho da Escola, nos diferentes municípios do país, após 10 

anos de sua implementação, por meio de um questionário web. Consequentemente, identificar 

quais são os principais elementos considerados na gestão do uso das bicicletas, o que inclui os 

critérios adotados para a definição dos alunos beneficiados, e do controle e uso das mesmas. 

1.2 PROBLEMA 

Quais são as formas e critérios adotados na distribuição, uso e controle pelos municípios 

brasileiros, com relação às bicicletas escolares adquiridas por meio do Programa Caminho da 

Escola? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo Geral 

 Identificar as formas de distribuição, uso e controle utilizadas pelos municípios 

brasileiros, para o uso das bicicletas escolares adquiridas por meio do Programa Caminho da 

Escola, através da aplicação de questionário web a ser encaminhado a todos os municípios que 

aderiram ao programa para a aquisição de bicicletas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho, partindo do objetivo geral são:  

• Identificar os principais elementos considerados na gestão do uso das bicicletas, o que 

inclui 

• Identificar os critérios adotados para a definição dos alunos beneficiados e distribuição 

das bicicletas do programa Caminho da Escola; 

• Identificar os principais elementos considerados na cessão das bicicletas; 

• Identificar os principais elementos considerados no Controle do uso; 

 

 

A importância de realizar esse estudo se dá devido à relevância do tema bicicleta com 

Transporte Escolar no mundo, e principalmente no Brasil. Em países com elevados IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano), de vários continentes do mundo, se utilizam do Active 
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Transportation (Transporte Ativo) como forma de deslocamento dos estudantes até suas 

escolas. Esse tipo de transporte trata-se do ato de deslocar-se a pé ou por algum veículo ou meio 

de transporte não-motorizado, e o principal utilizado é a bicicleta. O Transporte Ativo além de 

permitir a prática de exercícios, ou uma caminhada saudável, propicia uma locomoção 

totalmente sustentável, sem a emissão de poluentes. A preocupação com a saúde e utilização de 

um transporte limpo, sustentável fortaleceu a bicicleta como uma opção dentre os outros modos 

no Transporte Escolar. 

 No Brasil, a bicicleta também é um modo de transporte utilizado para o deslocamento 

dos estudantes até suas escolas. Com a necessidade de atender a demanda de alunos que 

residiam em lugares inacessíveis aos outros modais de transporte (como lanchas e ônibus) ou 

aqueles que percorriam até 15 km caminhando (FNDE, 2019) o FNDE realizou uma pesquisa 

para a implementação da bicicleta como um veículo do Programa Caminho da Escola. Entre os 

anos de 2010 e 2015, foram distribuídas 176.988 bicicletas escolares, a partir do programa 

Caminho da Escola, a mais de 350 municípios do país. Esse número expressivo mostra o quão 

necessário à bicicleta se faz como transporte escolar, em meio urbano e principalmente em meio 

rural. No entanto, não se tem informações aprofundadas a respeito da gestão do uso desse modo 

não motorizado como opção de TE, e por isso a necessidade do presente estudo baseado na 

importância de se conhecer mais sobre esse tipo de transporte. 

Além disso, esta pesquisa pode revelar quais são as dificuldades e facilidades quanto a 

bicicleta sendo utilizada como TE, podendo dar suporte ao FNDE para uma melhor gestão 

quanto ao uso e distribuição desse meio de transporte. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 O TRANSPORTE ESCOLAR  

O transporte permite ao aluno o acesso até a escola. Mais do que isso, o transporte escolar 

é um dos fatores que permitem que crianças e jovens possam obter conhecimento. As escolhas 

de viagem para realizar o trajeto até as instituições de ensino dependem de fatores econômicos, 

culturais, sociais, ambientais e físicos nos quais estão inseridos os alunos e, também, de 

variáveis ligadas ao transporte como distância, tempo de viagem, custo entre outros. 

No Brasil, a diferenciação entre o Transporte Escolar Urbano e Rural é bastante comum. 

No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação aos demais países do mundo que serão 

citados a seguir. Nos demais países essa separação não é realizada. 
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Este capítulo apresenta um panorama do Transporte Escolar e dos modos de viagem até 

as escolas de diversos países de todos os continentes do mundo. Em seguida, é apresentado com 

mais detalhes a situação no Brasil, em que o foco no desenvolvimento de políticas voltadas para 

o Transporte Escolar é de iniciativa do Governo. 

2.1.1 Transporte Escolar no mundo 

 Diversos tipos de transportes e sistemas são utilizados para o deslocamento casa-escola-

casa dos alunos no mundo todo. No Japão, as crianças são alocadas nas escolas o mais próximo 

possível de suas casas para que possam ir caminhando ou de bicicleta. Por motivos históricos, 

inicialmente na América do Norte, desenvolveram um sistema de transporte fornecido pelas 

escolas, por ônibus escolares amarelos, em que quase um terço dos alunos utilizam (MC 

DONALD et al., 2014). 

Uma pesquisa realizada pelo National Household Travel Survey (NHTS, 2019), nos 

Estados Unidos, em 2017, com alunos com idade entre 5 e 17 anos, mostra como mais de 50 

milhões de crianças foram para as escolas. Desse total, 54.2% dos alunos foram em veículos 

particulares, 33.2% em ônibus escolares e apenas 10,4% caminhando. Um fator importante a 

ser considerado pelos alunos na escolha do modo de viagem é a distâncias entre a casa e a 

escola. Quando a distância é de até 0,8 km, eles optam por ir caminhando ou de bicicleta. Acima 

disso, o veículo particular e em seguida o ônibus lideram as escolhas. 

Na Espanha, a predominância no Transporte Escolar é pelo tipo motorizado. O TE é 

estabelecido pelo Decreto 443/2001, de 27 de abril de 2001, principalmente ao que tange a 

segurança, que é fornecido por ônibus escolares. O Decreto determina as características e 

inspeção técnica dos veículos, idade máxima dos veículos de 16 anos, itinerários e paradas, 

identificação específica com adesivo de Transporte Escolar (a parte frontal e traseira do 

veículo), acessibilidade e tempo de viagem – com duração máxima de 1 hora por sentido 

(ESPANHA, 2001).  

No entanto, a preocupação com o transporte ativo no país, dá abertura os modos 

sustentáveis. Um estudo investigou o serviço de Walking school buses (WSBs) fornecido por 

profissionais, em uma escola primária na cidade de Córdoba, Espanha. Foi utilizado um 

aplicativo móvel para registrar a participação dos alunos e fornecer informações em tempo real 

aos pais, como localização e chegada ao destino final. Ao final do estudo, concluiu-se que 

43,7% dos participantes mudaram total ou parcialmente o modo motorizado para a caminhada, 

como meio de transporte escolar (PÉREZ-MARTÍN et al., 2018).  
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Na África do Sul, o Transporte Escolar tem um foco de garantir o acesso à educação aos 

alunos que moram a mais de 3 km de distância da escola mais próxima. O TE é subsidiado pelo 

Departamento de Transportes do país. Do total de 17,4 milhões de alunos, de nove províncias 

da África, cerca de 11 milhões percorriam a pé todo o trajeto para deslocar-se até as instituições 

de ensino. O uso de trens era incomum, exceto nas províncias de Western Cape e Gauteng onde 

4,5% e 2,3%, respectivamente, usam esse modo (NHTS, 2013). 

Nas últimas décadas a preocupação com o uso do transporte sustentável nas cidades para 

uma melhor qualidade de vida e menos poluição ambiental tem sido crescente. Assim, são 

comumente aplicados os conceitos de Active Transportation (Transporte Ativo) ou também 

chamado de Active Travel, em países como Estados Unidos, onde existe um programa federal 

denominado Safe Routes to School (SRTS), entendido como Rotas Seguras para a Escola. O 

termo SRTS começou na década de 1930 no município de Odense, na Dinamarca, por conta da 

preocupação com as crianças que iam para as escolas a pé ou de bicicleta. Ao longo dos anos, 

o termo passou a se espalhar por outros países da Europa e também de outros continentes como 

Canadá, Estados Unidos e Nova Zelândia (BROWN et al., 2007). 

O SRTS é uma política, que começou em 1997, voltada para criar soluções para aumentar 

atividades físicas e promover melhorias na segurança nos deslocamentos a pé e em bicicletas 

(BROWN et al., 2007). Além disso, existe um fundo que deve ser usado, entre 70% e 90% dos 

recursos, com projetos relacionados à infraestrutura, como melhorias nas calçadas, medidas 

controladoras de tráfego, ciclovias e bicicletários. Ações também podem ser realizadas, como 

campanhas de conscientização, educação no trânsito (WATSON e DANNENBERG, 2005). 

Para as ações, o fundo de financiamento é disponibilizado pela Federação do país aos estados 

por meio da Lei SAFETEA-LU, criada em 2005 (BASÍLIO et al., 2019). 

A partir do Active Transportation surgiram outros conceitos recentes como Walking 

school buses (WSBs) e Bicycle Trains, mas que estão sendo bastante aplicados e o número de 

pesquisas e estudos aumentam. Walking school buses (WSBs) são grupos de crianças 

caminhando juntos sob a supervisão de um adulto (nomeado voluntário ou “motorista”) por 

uma rota definida até chegar às escolas. O trajeto passa por pontos de parada, assim como no 

descolamento por ônibus escolar, para incluir mais alunos no grupo (LAROUCHE e 

MENDOZA, 2018). Bycicle Trains é similar, com a diferença que os alunos são conduzidos em 

bicicletas. Esse tipo de deslocamento está se fazendo muito popular entre os pais/responsáveis 

pelos alunos, uma vez que exige a supervisão de um adulto durante o trajeto, trazendo mais 

segurança.  
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O Departamento de Transportes do Reino Unido elabora todos os anos um relatório de 

estatísticas de Transportes. Os dados, que representam as viagens até as escolas de crianças 

com idade de 5 a 16 anos, apresentados são uma média dos anos de 2014 a 2018, para aumentar 

a confiabilidade dos números. As estatísticas são apresentadas dividindo os alunos em grupos 

étnicos. A pesquisa afirma que crianças brancas e asiáticas são mais propensas a irem de carro, 

enquanto as crianças negras eram mais propensas a irem de ônibus, quando comprados com as 

demais etnias. No entanto, de um modo geral, a escolha por ir a pé lidera como principal modo 

de viagem no valor de 44% do total de estudantes. Considerando o valor médio de 2.200 

alunos/ano, o gráfico abaixo mostra a distribuição de alunos conforme as escolhas de viagem 

(REINO UNIDO, 2020). 

Figura 2.1 Gráfico sobre os modos de viagem até às escolas dos anos de 2014 a 2018 na Inglaterra 

 
Fonte: Departamento de Transportes do Reino Unido – Adaptado pelo autor (2020) 

  

 Em 2016 na Holanda, existia cerca de 22 milhões de bicicletas e 17 milhões de 

habitantes, o que seria uma proporção de 1,3 bicicletas per capita, a maior densidade no mundo 

inteiro (CBS, 2016). Nesse país, a bicicleta é utilizada para as mais diversas viagens: lazer, 

trabalho e escola. O ciclismo é algo cultural da Holanda, o que facilitou o desenvolvimento de 

um ambiente com infraestrutura adequada para esse tipo de transporte e fez com que crianças 

tivessem obrigatoriamente aulas teóricas e práticas de ciclismo na terceira e quarta série. Assim, 

a bicicleta é o principal modo utilizado pelos estudantes para deslocar-se até as escolas 

(CRAATS et al., 2020). Crianças com menos de doze anos costumam ir para a escola 

caminhando ou de bicicleta, e quando usando o último modo, andam em conjunto (CBS, 2016). 
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 Na cidade de Amsterdã, capital da Holanda, o governo fornece transporte para alunos 

da educação especial que não conseguem se deslocar até as escolas por conta da distância ou 

de alguma deficiência. As opções são:  

 • Transporte público, onde o aluno recebe um cartão com chip para utilizar ou uma 

compensação financeira (sendo que se necessário os pais/responsável podem acompanhar o 

aluno e receber compensação);  

 • Microônibus, dedicado a alunos considerados Pessoas com Deficiência; 

 Para solicitar este tipo de transporte, os pais devem enviar um formulário de inscrição e 

aguardar a resposta se poderão ser contemplados com o auxílio. Existe, também, um 

acompanhamento anual para avaliar a situação dos alunos, renovando esse tipo de TE 

(AMSTERDÃ, 2020). 

2.1.2 Transporte Escolar no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 garante que o direito à educação deve ser fornecido pela 

União, com ações em parceria dos estados e municípios. E para usufruir da educação é de 

extrema importância também pensar nos meios de chegar a tal, principalmente tratando-se do 

ensino público em localidades de acesso reduzido. Pensando nisso, é que foram acrescentados 

incisos na Lei Federal n.º 10.709/2003, que afirmam a responsabilidade dos estados e 

municípios para com o transporte escolar dos alunos das redes estadual e municipal, 

respectivamente, como no Art. 2o inciso VI que diz “assumir o transporte escolar dos alunos 

da rede municipal”. 

 No Brasil, onde quase todos os seus municípios, mais de 5.500, apresentam alguma zona 

rural, o deslocamento até as escolas se dá com maior dificuldade em zonas rurais que em 

urbanas (IBGE, 2015). As diversas situações climáticas, a ausência de infraestrutura e de 

serviços de transporte público adequado, tanto motorizado quanto não motorizado, fazem com 

que o trajeto dos alunos de casa até a escola tenha diversos empecilhos.  

 Por conta disso é que o Governo Federal se empenhou na criação de um tipo de 

transporte que fosse adaptado a alunos e ao meio rural. Pesquisas WEB e de campo foram 

realizadas a partir de 2006 como um levantamento da situação do Transporte Escolar utilizado 

em zonas rurais até o momento e, assim, elaborar uma legislação específica para planejar e 

operar esse sistema. A primeira realizada foi em 2006, aplicada via web, com o intuito de 

caracterizar o Sistema de Transporte Escolar no Brasil, existente naquele momento, e para o 

desenvolvimento de um transporte totalmente adequado aos alunos residentes na zona rural, 

com base em normas adequadas para a zona rural. Toda a pesquisa foi elaborada e realizada 
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pelo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação 

(FNDE/MEC) e o Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes da Universidade 

de Brasília (CEFTRU/UnB). 

 Com a preocupação em auxiliar no planejamento e na execução do Transporte Escolar 

programas como PNATE e Caminho da Escola foram criados. O Programa Nacional de Apoio 

ao Transporte do Escolar (PNATE) criado em 2004, por meio da Lei nº 10.880, foi 

desenvolvido para transferir de maneira imediata os recursos destinados ao Transporte Escolar 

Rural, dos alunos da educação básica da zona rural. O Caminho da Escola, funcionando como 

uma política pública, foi criado para normatizar e renovar as frotas de transporte (em meio 

urbano ou rural). O responsável pela execução dessas políticas públicas educacionais é o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), instituído pela Lei nº 5.537, de 21 de 

novembro de 1968, uma autarquia federal ligada ao Ministério da Educação – MEC (FNDE, 

2019). 

 Em 2018 foi desenvolvido em Questionário web para a coleta de mais informações a 

respeito do Transporte Escolar Rural e, também, para avaliar o desempenho dos dois programas. 

A temática da pesquisa é resumida como “Política Pública de Transporte Escolar”. Deste modo, 

foi possível avaliar os tipos de veículos que estavam sendo utilizados antes dos programas e os 

que passaram a ser. Até 2006, os alunos eram transportados em veículos muito antigos e além 

de inadequados, como “pau de arara” (caminhões) e caminhonete veraneio, que correspondiam 

a quase 5% do total utilizado para transportar os estudantes em área rural (FNDE/CECATE-

UFG, 2018). 

 Com as padronizações exigidas pelas normas do Caminho da Escola, essa configuração 

de transporte foi sendo extinta. O número de microônibus utilizados praticamente dobrou, por 

se adequarem melhor ao meio rural, e veículos como caminhão e caminhonete veraneio foram 

reduzidos para menos de 1%, como fica explicitado no gráfico da Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Gráfico sobre distribuição de tipo de veículos utilizados após o Programa Caminho Da 
Escola até 2018 

 
Fonte: FNDE/CECATE - UFG (2018) 

 
Alguns estados ainda apresentam Programas Estaduais de Transporte Escolar com leis e 

normativas próprias para a regulamentação e execução do TE. No Paraná existe o Programa 

Estadual do Transporte Escolar (PETE) que tem como objetivo regulamentar o transporte 

escolar dos alunos da Educação Básica, da zona rural e urbana, matriculados na rede estadual 

de educação. Nesse estado, o PETE é regido pela Lei Estadual nº 14.584, de 22 de dezembro 

de 2004 e Resolução nº 777/2013 -GS/SEED (FUNDEPAR, 2019). 

Em Goiás, o TE é firmado pela Lei Estadual nº 14.556/03 e Decreto nº 5.902/04, que 

determinam como deve ser feita a execução, seja de forma direta ou indireta. Os recursos são 

repassados para os municípios conforme critérios inseridos na Lei. O decreto afirma que tem 

direito ao transporte o aluno que residir a uma distância maior que 1 km da unidade escolar 

(BRASIL, 2004). Um total de 57.692 alunos de 248 municípios do estado são beneficiados com 

o Transporte Escolar (GOIÁS, 2019). 

A política mais abrangente do Transporte Escolar no Brasil é o Programa Caminho da 

Escola instituído a nível federal, tratando-se da execução e estabelecimento de normas para 

regulação do TE. 

2.1.2.1 Programa Caminho da Escola 

O Caminho da Escola, programa de âmbito nacional, foi instituído em março de 2007, 

por meio da Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, que apresentava os termos de adesão para 

os municípios e as especificações veiculares (FNDE, 2019). Porém, é com o Decreto nº 6.768, 
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de 10 de fevereiro de 2009 em que o programa foi disciplinado, apresentando seus objetivos, a 

forma de adesão, o acesso aos recursos e as competências das organizações envolvidas. 

 Tal Decreto instituiu como objetivos do programa renovar e reduzir o preço da aquisição 

da frota de veículos, garantir a qualidade de transporte, e também o acesso às escolas e redução 

da evasão escolar para os alunos da educação básica provenientes da rede pública de ensino na 

zona rural (BRASIL, 2009). 

 O Caminho da Escola também é regulamentado por outras leis, decretos e resoluções. 

Uma que se destaca é a Resolução CD/FNDE nº 45, de 2013 que determina diretrizes 

importantes quanto à utilização dos veículos adquiridos pelo programa. O Artigo 3° dessa 

resolução diz que os veículos são destinados para uso exclusivo dos estudantes de forma a 

garantir seu acesso diário às instituições de ensino e as atividades pedagógicas, esportivas ou 

culturais previamente planejadas fora do ambiente escolar.  

Já o Artigo 2° delimita que quanto à aquisição dos veículos: por adesão ao Sistema de 

Gerenciamento de Atas de Registro de Preços (SIGARPWEB) submetido ao FNDE. Aos 

cadastrados no sistema estão disponíveis acesso ao processo, informações gerenciais e 

armazenamento de resultados. São disponibilizadas também consultas públicas a respeito do 

resultado dos pregões (FNDE, 2019). 

  Assim, para se obter um veículo do programa, as entidades federativas devem aderir ao 

SIGARP, independentemente de como será a forma para a aquisição. Segundo o FNDE (2019), 

os veículos podem ser conseguidos por: 

• Assistência financeira do FNDE através do Plano de Ações Articuladas (PAR), uma 

estratégia para planejar políticas educacionais para um período de quatro anos; 

• Por meio de recursos próprios;  

• Linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

– exceto para bicicletas. 

 Atualmente existem cinco modelos de Ônibus Rural Escolar (ORE), dois modelos de 

Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), dois de Lancha Escolar (LE) e dois de bicicletas 

escolares (FNDE/CECATE – UFG, 2019). 

 Os veículos motorizados passaram a ter padrões e especificações adequadas ao transporte 

de alunos em zona rural elaboradas pelo FNDE em conjunto com o INMETRO (Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). A padronização vai desde especificações 

técnicas externas como comprimento, capacidade de carga útil, no caso de veículo terrestre, 

chassi, sistema de freios e elétrico, pneus; no caso de lanchas escolares o material do casco, 
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sistema de propulsão deve existir uma cobertura fixa e proteções laterais contra chuva e vento, 

colete salva-vidas.  

Também existem os padrões internos como mobiliário, poltronas, itens e saídas de 

emergência, itens de segurança, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência. O 

veículo deve estar com a cor característica, o amarelo escolar, e com encartes e adesivagens 

especificando os atores envolvidos no tipo de transporte (FNDE, 2009). 

Figura 2.3 Ônibus Escolar Rural - ORE 1 (4x4). 

 
Fonte: FNDE/CECATE - UFG (2018) 

Figura 2.4 Lancha escolar do Programa Caminho da Escola. 

 
Fonte: Secretária de Educação – Governo do Maranhão (2017) 
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2.2 O USO DA BICICLETA COMO TRANSPORTE ESCOLAR 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, bicicleta é um veículo de propulsão 

humana, dotado de duas rodas sendo distinto das motonetas e afins (BRASIL, 1997).  

 Existem controvérsias quanto à origem da bicicleta, porém estudos falam que a história 

da bicicleta teve origem por volta de 1790 como um veículo de duas rodas ligadas por uma 

trave, sem direção. Ao longo dos anos, o modelo foi sendo aperfeiçoado e em 1820 passou 

adquiriu formato semelhante ao conhecido hoje: eixo com duas bielas, ligadas por barras de 

ferro e a roda traseira acionada com o movimento dos pés (SOARES, 2015). 

 Em muitos países com os mais elevados IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália (PNUD, 2014), o chamado Active 

Travel ou Active Transportation (Transporte Ativo) está cada dia mais presente no cotidiano 

das pessoas, inclusive na rotina de muitos alunos até suas escolas. Esse transporte ativo pode 

ser definido como o ato de deslocar-se utilizando a força ou capacidade humana como o 

impulso, que pode ser caminhando ou utilizando qualquer meio de transporte não motorizado 

como: 

• Bicicletas, 

• Skates, 

• Patins, 

• Cadeira de rodas não motorizada, entre outros. 

 Esse tipo de deslocamento propicia uma gama de benefícios de maneira direta e indireta, 

pois possibilita uma prática de atividades físicas regulares e diminui a emissão de poluentes no 

meio ambiente (CANADÁ, 2019), uma vez que é o modal que apresenta o menor consumo de 

energia primária em MJ (Mega Joule) por passageiro-km (SILVEIRA, 2010). 

 Dentro do Active Transportation, surge o conceito de Bicycle Trains que é um grupo de 

estudantes acompanhados por adultos que pedalam até as escolas por uma rota previamente 

planejada (BROWN et al., 2007). 

 Essas políticas públicas ligadas ao deslocamento ativo trazem consigo diversas 

preocupações além da questão ambiental, por ter emissão zero de poluentes. Artigos e 

pesquisas, que abordam como tema o transporte ativo, mostram que o transporte não 

motorizado exibe uma preocupação com questões sociais e com a saúde. O transporte por 

bicicletas promove um gasto energético que permite a redução de taxas de sobrepeso e 

obesidade, além de uma vida mais ativa. A prática regular de atividades físicas pode prevenir 

doenças crônicas. Socialmente, os deslocamentos dos alunos são influenciados pelos hábitos e 
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rotinas familiares, já que a maioria dos pais não permitem que os filhos façam o trajeto sem a 

supervisão de um adulto (BASÍLIO et al., 2019). 

Na Holanda, a bicicleta é o principal modo utilizado no transporte escolar dos alunos.  

Um levantamento realizado pelo Instituto de Estatísticas Neerlandesa (CBS) em 2016, 

denominado Transport and Mobility 2016 mostrava que estudantes com mais de 11 anos 

gastavam em média quase 16 minutos e percorriam até 4 km para chegar até as instituições de 

ensino. 

Um estudo recente realizado em Bihar, estado da Índia, buscava conhecer o impacto de 

um programa inovador que fornecia bicicletas para meninas residentes da zona rural, 

melhorando o acesso à escola, visando reduzir a desigualdade de gêneros. Assim, concluíram 

que ao fornecerem as bicicletas como Transporte Escolar houve um melhor desempenho com 

o aumento no número de matrículas, redução da evasão e aumento da frequência escolar 

(MURALIDHARAN e PRAKASH, 2017). 

2.2.1 Bicicleta Escolar no Brasil 

Existem no Brasil políticas públicas, de iniciativa estadual ou municipal, voltadas ao uso 

das Bicicletas como TE, algumas antes do Caminho da Escola e outras até depois. A seguir 

serão apresentadas algumas delas.  

O programa “Pedalando para o Sucesso” destinado a atender crianças residentes em 

comunidades distantes de 3 a 6 km das escolas, em que atendimento não é feito por veículos 

motorizados. Tem como objetivo assegurar a permanência das crianças na escola, com idade 

entre 10 e 14 anos matriculadas em escolas do Ensino Fundamental, na área rural de Castelo do 

Piauí, no estado do Piauí. Tal teve início em 2009 e 15% dos recursos são oriundos da Secretaria 

de Educação e o restante de doações e parcerias (LEITE, 2011). 

Ainda segundo Leite (2011), outra política pública que já existia voltada para Bicicleta 

Escolar é o “Pedala Paraíba”. O programa de alcance estadual cedia bicicletas aos alunos 

através de um termo de compromisso, sendo renovado todos os anos desde que o aluno estivesse 

matriculado regularmente na escola. Para ser contemplado com o benefício, o aluno deveria ter 

mais de 10 anos e morar a uma distância de 2 a 10 km da instituição de ensino. 

Em 2012, na cidade de São Paulo, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Educação, em parceria com o Instituto Parada Vital, o Programa “Escolas de Bicicletas”. Tal 

tinha como objetivo formar os alunos em ciclistas urbanos capacitando-os a pedalar com 

segurança no trajeto casa-escola-casa. A parceria com o Instituto permitiu selecionar pessoas 

para treinamento, instrução e fabricação das bicicletas, que incluía jovens e adultos da região 
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na fábrica da Zona Norte. A preocupação com o transporte sustentável esteve desde os materiais 

utilizados, pois as bicicletas utilizadas têm o quadro feito de bambu (SÃO PAULO, 2012). 

Os critérios de escolha para selecionar os alunos que iriam utilizar as bicicletas eram: ser 

de escola do Ensino Fundamental; idade prioritariamente entre 12 e 14 anos e ter consentimento 

dos pais; morar na região da ciclorrota indicada. Os alunos eram acompanhados por monitores 

que eram capacitados com cursos sobre legislação, normas de trânsito, primeiros socorros e 

eram capazes de ensinar aos alunos como pedalar com segurança (SÃO PAULO, 2012). 

2.3 BICICLETA ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 

Dentro dos veículos padronizados fornecidos pelo Programa Caminho da Escola, a 

bicicleta surgiu somente em 2010 como uma nova alternativa de deslocamento para os alunos 

que enfrentavam longas caminhadas a pé, de até 15 km, para chegar à escola ou ao ponto de 

embarque de outros veículos escolares (como ônibus e lanchas). Esse meio de transporte 

diminui o esforço dos alunos e ainda promove de maneira direta a atividade física (FNDE, 

2019). 

Para incluir esse transporte não motorizado como uma alternativa dentro do programa foi 

necessário um levantamento para identificar as características e as necessidades dos alunos 

enquanto usuários. Em 2010, foi realizada pelo FNDE em parceria com o CEFTRU a “Pesquisa 

Bicicleta Escolar do Brasil”. A mesma tinha como objetivo caracterizar o uso da bicicleta pelos 

alunos da rede pública de ensino, avaliar a aceitabilidade da inserção do uso da bicicleta como 

opção de veículo de transporte escolar, e ainda a realização de teste com um protótipo de 

bicicleta (FNDE/CEFTRU, 2010). 

Foram entrevistados 1.234 atores diretamente ligados com o transporte escolar: alunos, 

pais/responsáveis, professores, diretores e os gestores. Por meio da pesquisa, identificaram que 

o meio de transporte mais utilizado pelos estudantes era a caminhada, sendo que 77,61% dos 

entrevistados iam a pé até o ponto de embarque de outro modo de transporte, 1,10% usavam 

ônibus e 0,85% a bicicleta. Os demais iam de motocicleta ou automóvel (0,64%) e o restante 

não respondeu. A mesma foi aplicada em 21 municípios brasileiros das cinco regiões do país. 

E concluíram que havia a necessidade de criar um veículo que fosse resistente às adversidades 

do meio rural, mas que também atendesse a área urbana e fosse confortável.  

 Por meio do Caminho da Escola, entre os anos de 2010 até 2015 através dos pregões N° 

40/2010 e 65/2011, foram distribuídas um total de 176.988 bicicletas em 373 municípios de 

todo o Brasil. Mediante um banco de dados fornecido pelo FNDE (2018), é possível extrair 

algumas informações relevantes como número de bicicletas escolares distribuídas ao longo 
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desses seis anos citados (Figura 2.6), bem como a quantidade obtida por cada estado (Figura 

2.5), preço, tipo de aquisição (Tabela 2.1). 

Figura 2.5 Gráfico sobre a quantidade total de bicicletas escolares distribuídas em cada estado do 
Brasil entre os anos de 2010 e 2015 

 
Fonte: FNDE (2018) 
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Figura 2.6 Gráfico sobre a quantidade total de bicicletas escolares distribuídas no Brasil entre os anos 
de 2010 e 2015 

 
Fonte: FNDE (2018) 

 

Do total de bicicletas escolares adquiridas 60,32% foram por recursos do FNDE e apenas 

39,68% por meio de recursos próprios do município; e 35,02% são do tipo Aro 20 e os outros 

64,98% Aro 26, como explicitado na Tabela a seguir. 

 
Tabela 2.1 Quantidade de Bicicletas Escolares adquiridas conforme o recurso entre os anos de 2010 e 

2015 
Ano Recursos do FNDE Recursos próprios 
2010 35.002 0 
2011 46.344 18.931 
2012 10.120 50.295 
2013 5.839 850 
2014 9.028 0 
2015 431 148 
Total 106.764 70.224 

Fonte: FNDE (2018) 
 

Considerando apenas o montante do valor do total de bicicletas escolares e a quantidade, 

o valor médio dos veículos varia de R$ 229,89 reais até R$ 300,90 reais na época. Corrigindo 

esses valores para 2020, pelo Índice Geral de Preços (IGP) no site do Banco Central do Brasil 

(BCB, 2020), os valores passam a ser aproximadamente R$ 433,65 até R$ 567,60 reais. O 

último pregão realizado foi o de N° 07/2019 em que o objeto da licitação além da aquisição de 

bicicleta é também o capacete escolar (FNDE, 2018). 
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O Decreto nº 40/2010, de 29 de dezembro de 2010, foi criado para estabelecer as normas 

de adesão ao Programa Caminho da Escola para pleitear a aquisição de bicicletas escolares. O 

documento é destinado para os municípios, estados, Distrito Federal e órgãos vinculados à 

educação, apresentando a forma de adesão à ata de registros de preços, um modelo de ofício, 

tipos de bicicletas e cita como deve ser a gestão em caso de uso de recursos próprios (BRASIL, 

2010).  

Em agosto de 2017, ocorreu a Audiência Pública nº 08/2017 com o objetivo de levantar 

subsídios e determinar todas as especificações técnicas referentes a “Bicicletas e Capacetes 

Escolares”. Conforme relatório citado e, também, o Caderno de Informações Técnicas (CIT) 

sobre Bicicleta e Capacete Escolar (2018), os veículos utilizados, são fabricados em aço 

carbono, também seguem um padrão de tamanho de roda tendo opções aro 20 e aro 26, além 

de uma série de configurações: 

• Selim anatômico,  

• Paralamas,  

• Guidão, 

• Caixa de direção, 

• Descanso lateral,  

• Espelho retrovisor,  

• Campainha, 

• Refletores dianteiro, traseiro: nas rodas e pedais, entre outros.  

 São determinados para todos os itens as medidas e o material com o qual são fabricados. 

A bicicleta ainda acompanha uma bomba manual para encher os pneus, kit de ferramentas 

manual de montagem/manutenção e a relação da rede de Oficinas Autorizadas. As 

configurações de cada item componente do veículo, devem estar de acordo com as portarias do 

INMETRO e normas da ABNT pré-estabelecidas (FNDE, 2017). Segundo as especificações, 

existem dois tipos de bicicletas: Aro 20 E, que devem atender estudantes entre seis e onze anos 

e a Aro 26 E aqueles a partir de doze anos de idade.  As imagens abaixo são um exemplo das 

bicicletas que circulam como parte do TER (FNDE, 2019). 
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Figura 2.7 Bicicleta Escolar Aro 20 e Aro 26, respectivamente 

 
Fonte: FNDE (2012) 

Além da cor amarelo escolar, as bicicletas escolares devem ter identificação como número 

de série, e visual, padronizada de acordo com o programa. As informações podem ser grafadas 

diretamente ou ainda adesivadas, fica a critério do fornecedor. Devem estar identificados os 

símbolos das instituições envolvidas: FNDE, INMETRO, Empresa fabricante, Ministério da 

Educação e Governo Federal, Caminho da Escola. A imagem a seguir, mostra o local da 

identificação de cada instituição. 

 

Figura 2.8 Identificação visual da Bicicleta Escolar 

 
Fonte: FNDE (2017) 
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Os capacetes também apresentam configurações definidas. Os mesmos devem ser 

fabricados em duas dimensões: Tipo A, que vai de 50 a 54 cm, e Tipo B, de 56 a 62 cm. 

Internamente o material deve ser de Poliestireno Expandido (EPS) e externamente de 

Policloreto de Vinila (PVC). Deve conter cintas jugulares e fivelas de ajuste lateral e orifícios 

de ventilação. Também devem ser da cor amarelo escolar, um adesivo escrito “Escolar” do lado 

esquerdo e etiqueta com ano de fabricação, dados do fornecedor e detalhes técnicos (FNDE, 

2017). Segue abaixo o exemplo de capacete. 

Figura 2.9 Capacete Escolar 

 
Fonte: FNDE (2012) 

 

2.4 GESTÃO E NORMAS DE USO DAS BICICLETAS ESCOLARES 

DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 

O FNDE como executor das políticas educacionais do MEC, recomenda que as normas 

relacionadas ao uso das bicicletas, quanto à distribuição aos alunos, devem ser regularizadas 

por portarias e decretos. De acordo com o Artigo 5° da Resolução nº 40/2010, de 29 de 

dezembro de 2010, o Ministério da Educação apresenta orientações para a gestão e uso das 

bicicletas. São sugeridos dois modelos de gestão: 
Cessão para uso temporário: a bicicleta e o capacete são cedidos para o aluno, 

ficando sob a sua responsabilidade, sendo que, no final de cada período letivo, o termo 

de cessão pode ser renovado ou os equipamentos serem devolvidos à prefeitura e 

cedidos a outro aluno. 

Cessão com doação condicionada: a bicicleta e o capacete são cedidos ao aluno 

que, caso atenda as condições previstas nos termos de cessão, poderá, após 2 (dois) 

anos, ser beneficiado com a doação definitiva da bicicleta e do capacete (FNDE, 

2010). 

 

No mesmo artigo, diz que para poder continuar usufruindo do benefício, recomenda-se 

que: 
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• Com o consentimento dos pais ou responsáveis do discente, devem zelar pela 

conservação dos equipamentos utilizados e,  

• O discente tenha boa frequência e rendimento escolar. 

Nos casos em que esse tipo de veículo for adquirido pela adesão ao pregão eletrônico e 

comprado com recursos próprios do município ou estado, cabe ao ente federado definir as 

normas para gestão, conforme consta no Artigo 6° da resolução apresentada. 

Quanto ao aspecto de gestão e uso, o executor do Programa também apresenta o item 

“Trajetos definidos com o conhecimento dos pais/responsáveis” no Guia de Orientação 

conforme dito no Artigo 5º da Resolução citada anteriormente. Segundo o apresentado em tal, 

para garantir a segurança dos alunos os trajetos casa-escola-casa devem ser definidos com o 

conhecimento dos responsáveis (FNDE, 2010).  

Além disso, foi definido que as bicicletas são recomendadas para trajetos onde o relevo, 

tráfego e condições da via não coloquem em risco a integridade física do aluno. E caso a 

circulação ocorra em área urbana, o uso desse tipo de transporte deve ser planejado, o que inclui 

ciclovias ou ciclofaixas. A escola e/ou prefeitura também deve disponibilizar local adequado 

para a guarda das bicicletas enquanto o discente estiver em aula. Nos casos em que a bicicleta 

for utilizada para o deslocamento até o ponto de embarque de outro tipo de veículo (ônibus, 

embarcações) a gestão municipal é a responsável pelo local de guarda (FNDE, 2010). 

2.4.1 Manutenção das Bicicletas Escolares 

A manutenção é um item integrante da chamada Gestão da Frota. Quanto à manutenção 

dos veículos, o FNDE elaborou cartilhas em 2019 para orientar os gestores, diretores e demais 

envolvidos. Cuidar do funcionamento da frota é importante, uma vez que se o veículo apresenta 

algum defeito ou problema, o transporte e o desempenho escolar dos alunos podem ser 

comprometidos. Assim, é necessário que os veículos sejam monitorados, zelados e passem por 

manutenção da forma adequada e no tempo necessário para cada tipo. 

A manutenção das bicicletas escolares, e dos equipamentos que as acompanham, são de 

responsabilidade do ente federativo que as detém podendo ser compartilhada com os estudantes 

e/ou pais e responsáveis (FNDE/CECATE – UFG, 2018). 

Tratando-se desse tipo de veículo o FNDE considera ser de fácil manutenção. Tal poderia 

ser realizada pelos próprios alunos em casa ou em uma oficina especializada. Realizar revisões 

de maneira regular mantendo freios bem ajustados e pneus bem conservados aumenta a 

segurança dos alunos nos deslocamentos até à escola. O FNDE ainda sugere os principais itens 
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que devem ser verificados nesse processo, como: lubrificação de rolamentos, rodas uniformes, 

guidão alinhado, o estado dos capacetes etc. (FNDE/CECATE – UFG, 2019). 

 

3 METODOLOGIA 

Neste capítulo inicialmente é classificada a metodologia da pesquisa para melhor 

compreensão dos procedimentos que foram realizados. Na sequência é apresentado fluxo de 

atividades desenvolvidas, os métodos utilizados para desenvolver o estudo e as técnicas usadas 

para analisar os resultados obtidos por meio de pesquisa aplicada.  

Faz-se necessário classificar a pesquisa científica quanto à abordagem, natureza, 

objetivos e procedimentos; para melhor esclarecimento dos passos a serem realizados 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009). As classificações serão explanadas logo em seguida.  

 Quanto à abordagem, a metodologia utilizada é quantitativa e também qualitativa. 

Quantitativa uma vez que os resultados podem ser quantificados, a pesquisa centra-se na 

objetividade e apresenta uma pequena quantidade de conceitos já existentes. A metodologia 

também se faz qualitativa, pois busca o aprofundamento da compreensão de certo grupo social, 

recolher informações da realidade que não podem ser quantificados e salienta aspectos 

individuais da experiência humana.  

Quanto à natureza a pesquisa é dita como aplicada e quanto aos objetivos, a pesquisa 

classifica-se como exploratória, já que procura-se tornar o problema mais explícito o que 

envolve um levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiência com 

o assunto. Quanto aos procedimentos utilizados a pesquisa pode ser dita como uma pesquisa de 

campo, uma vez que além da revisão bibliográfica levantada inicialmente foi realizada a coleta 

de dados. 

Após a compreensão da metodologia utilizada foi elaborado um fluxograma para exibir a 

estrutura o fluxo de atividades realizadas ao longo do trabalho desenvolvido. 
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Figura 3.1 Fluxograma metodológico do trabalho 

 
Fonte: Elabarado pelo autor (2019) 

 

A metodologia aplicada no presente trabalho foi estabelecida em etapas. A primeira 

consistiu no desenvolvimento de uma revisão bibliográfica com foco em dois temas principais: 

Transporte Escolar e a Bicicleta como Transporte Escolar. Dentro do primeiro item são 

abordados o panorama do TE no mundo e no Brasil a respeito dos modos mais e as políticas 

públicas utilizados. Tratando-se do Brasil, destaca-se o Caminho da Escola, uma vez que o 

presente trabalho está voltado para a gestão das bicicletas adquiridas por meio deste programa.  

O segundo item da revisão abordou a Bicicleta como Transporte Escolar, focando em a 

sua realidade no Brasil, as políticas públicas existentes, gestão do uso, distribuição e critérios 

estabelecidos a partir do Caminho da Escola. A revisão bibliográfica foi feita para apresentar 

melhor o estudo de caso e fazer um levantamento e definição das variáveis relacionadas a 
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bicicleta escolar, de acordo com o objetivo do trabalho. Assim, as variáveis foram apresentadas 

no questionário. Por conseguinte, a segunda etapa foi elaboração e aplicação de um questionário 

Web destinado aos gestores, responsáveis pelo gerenciamento das bicicletas e diretores de 

escolas. As questões presentes na coleta de dados foram baseadas em decretos, estudos e dados 

apresentados na revisão bibliográfica. 

 A coleta de dados foi realizada por questionário aplicado via Web e enviado a todos os 

gestores dos municípios e diretores que adquiriram bicicletas do Caminho da Escola durante os 

anos de 2010 e 2015. E para garantir um maior número de respostas e dar uma maior 

confiabilidade à pesquisa, houve uma parceria com o FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), que ficou responsável por disponibilizar o questionário. 

  

3.1 PESQUISA WEB 

 Para validar o questionário foi aplicado um piloto com o gestor do município de 

Aparecida de Goiânia – GO, a fim de averiguar a clareza e se as perguntas atingem os objetivos 

determinados. As perguntas eram a respeito do uso das bicicletas, dos critérios de distribuição, 

manutenção e utilização. O mesmo teve por objetivo recolher informações que possibilitou 

avaliar a atual situação das bicicletas como meio de Transporte Escolar, bem como se os 

estudantes estão sendo atendidos de forma satisfatória, os itens mais relevantes para a quanto a 

distribuição e uso, e os critérios de maior relevância para a utilização da bicicleta em relação 

aos outros modais. 

O questionário foi elaborado e aplicado de modo totalmente virtual pela plataforma do 

Google Forms (Apêndice A). O mesmo foi dividido em três seções, sendo que a primeira 

solicitava apenas algumas informações pessoais como nome completo do participante, e-mail 

para contato, seu município e estado e o vínculo do entrevistado com o município. De imediato 

foi informado os dados pessoais dos respondentes ficariam guardados sob forma de sigilo, não 

sendo divulgados. A segunda seção tinha perguntas sobre o Transporte Escolar de forma geral 

e a última com foco em gestão do uso, distribuição e controle das Bicicletas Escolares. O 

questionário continha 25 perguntas divididas entre múltipla escolha, resposta aberta, resposta 

única e escala likert. 

A pesquisa teve por objetivo recolher informações para o conhecimento a respeito da 

distribuição das bicicletas aos alunos, o controle das mesmas e como estava sendo a utilização 

desse meio de transporte. Além disso, algumas perguntas foram anexadas com o intuito de 
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buscar mais informações acerca da bicicleta como meio de transporte escolar de modo a 

fornecer algumas informações contribuintes para o FNDE. 

A amostra da pesquisa foi selecionada conforme base de dados fornecida pelo FNDE: 

373 municípios que receberam bicicletas pelo Programa Caminho da Escola entre 2010 e 2015. 

O link do questionário foi enviado para cerca de 7500 e-mails dos atores envolvidos nesse 

Programa (agentes da Secretaria de Educação, Diretores Escolares, Coordenadores de Projetos 

Escolares e de Projetos de Transportes, Assistentes e Representantes das Prefeituras). A maioria 

desses e-mails foram fornecidos de um banco de dados do FNDE (por volta de 7000 e-mails). 

No entanto, para ampliar o alcance do e-mail, também foi pesquisado o site da prefeitura dos 

373 municípios desejados na amostra na tentativa de localizar mais correios eletrônicos. Assim 

foram coletados mais alguns e-mails da prefeitura, da Secretaria de Educação e Secretaria de 

Transporte dos municípios. 

Assim, foram obtidas respostas em sua maioria de agentes da Secretaria de Transportes 

dos Municípios, Assistentes Administrativos e Diretores Escolares. O questionário ficou 

disponível para ser respondido entre o início de março de 2020 até o final do mês de abril de 

2020. Os meses subsequentes foram utilizados para a discussão dos resultados e análise dos 

dados. 

Posteriormente a coleta, foi realizado de imediato um tratamento prévio para avaliar a 

consistência das respostas para, assim, excluir dados inúteis a pesquisa como questionários que 

estão com respostas incompletas ou respostas incoerentes. 

A visualização de todo o questionário está disponível no apêndice A deste trabalho. 

 

3.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

PELO QUESTIONÁRIO 

Os resultados úteis obtidos foram analisados de duas maneiras. Os dados quantitativos 

foram analisados e expostos por meio de gráficos, tabelas.   

Já os dados qualitativos obtidos por meio de resposta aberta, foram analisados por meio 

de análise de conteúdo, escala likert e expostos em tabelas. A Análise de Conteúdo é uma 

técnica que analisa quantitativa e qualitativamente o conteúdo de mensagens, textos, entrevistas 

entre outros. Tem por objetivo o entendimento dos discursos do indivíduo por meio dos fatos 

vivenciados, classificando dados em temas ou categorias para auxiliar no entendimento do 

discurso (CÂMARA, 2013). Assim, a análise de conteúdo permite analisar perguntas de reposta 
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escrita aberta, permitindo categorizar melhor os resultados obtidos e avaliar a opinião dos 

entrevistados. 

O questionário apresentou uma questão em formato escala likert. As variáveis 

apresentadas nessa escala são não-métricas do tipo ordinal, pois os números estavam em uma 

ordem crescente conforme o grau de importância (ANTONIALLI, 2016). Assim, as respostas 

obtidas foram analisadas estatisticamente por meio de média e desvio padrão. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Neste capítulo serão apresentados os dados e resultados obtidos por meio da pesquisa, 

acompanhados de análises. 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISES 

Antes de iniciar a análise das respostas obtidas, foi necessário primeiramente excluir as 

respostas repetidas. Além disso, é importante salientar que apesar do questionário ter sido 

enviado apenas aos atores da lista de municípios que efetivamente receberam bicicleta do 

Programa Caminho da Escola do FNDE, pessoas de outros municípios também responderam à 

pesquisa. Dessa forma, houve a necessidade de eliminar, da base de dados coletada, os 

municípios que preencheram o questionário e não constavam da relação do FNDE como tendo 

recebido bicicletas do Programa Caminho da Escola. 

No total, a pesquisa obteve 786 respostas. Porém, os dados válidos para o trabalho 

científico em questão são somente daqueles que alegaram terem recebido bicicletas escolares 

do Programa em seus municípios, sendo esses os listados pelo FNDE. Essa informação foi 

obtida através da primeira pergunta da Seção 2: “Desde o início da participação do seu 

município no Programa Caminho da Escola até a data atual, quantas bicicletas escolares foram 

adquiridas pelo município? ”. Mediante aos fatores expostos, foram obtidas 36 respostas válidas 

do total de 373 desejadas, sendo assim, a pesquisa apresentou um nível de confiança de 90% e 

±13% de erro amostral. 

Das 36 respostas válidas, 52,8% foram feitas pelos Diretores/Representantes e Gestores 

Escolares, 33,3% pelos representantes da Secretaria de Transportes dos municípios, 5,3% pelos 

Coordenadores de Projetos Escolares, 2,8% por Técnico do Plano de Ações Articuladas – PAR  

e 5,6% correspondeu a outros servidores e técnicos dos municípios. 

A segunda pergunta questiona quantos alunos utilizavam a bicicleta como um modo de 

deslocamento até a escola, sem especificar como sendo o veículo do programa Caminho da 

Escola. Assim, o objetivo era saber de modo geral quantos alunos estavam utilizando as 
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bicicletas para acessar as escolas. Nessa questão, a maioria dos representantes (43%) alegaram 

que, atualmente, os alunos não utilizam esse tipo de veículo, como exibido na figura 4.1. 

Provavelmente por terem sido fornecidas há muito tempo aos municípios, sendo a última vez 

em 2015 (FNDE, 2018). 

Figura 4.1 Gráfico correspondente a pergunta “De janeiro de 2019 até a data atual (março/2020), 
quantos alunos utilizam a bicicleta como meio de Transporte Escolar?) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

A terceira pergunta sobre Transporte Escolar questiona em qual zona residiam os alunos 

que receberam as bicicletas, e as respostas exibidas no gráfico da Figura 4.2. Tal informação se 

faz necessária, uma vez que no Brasil grande parte dos municípios apresentam alguma zona 

rural, que é onde moram a maioria dos discentes que utilizam as bicicletas escolares.  
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Figura 4.2 Gráfico informando em qual zona residem os alunos que receberam as bicicletas escolares 
 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

A terceira seção aborda assuntos sobre a gestão do uso, distribuição e controle das 

bicicletas escolares do Programa. Exclusivamente para esse tipo de transporte o FNDE 

determinou dois tipos de recomendações quanto ao uso: Cessão para uso temporário e Cessão 

com doação condicionada. “Quanto ao uso, como foram distribuídas as bicicletas escolares aos 

alunos? ” foi uma pergunta relacionada ao tema citado, apresentando três alternativas de 

respostas: com as duas recomendações e a opção “Outros”. As respostas obtidas estão dispostas 

na Tabela 4.1. Cinco pessoas disseram que em seu município utilizavam outro tipo de modelo, 

porém apenas três informaram e os outros dois não. O outro tipo informado foi o a doação 

definitiva. 

Tabela 4.1 Como foram distribuídas as Bicicletas Escolares em relação ao uso 

Distribuição das Bicicletas Escolares quanto ao uso Quantidade de 
respostas 

Cessão com doação condicionada 25 
Cessão para uso temporário 5 
Cessão para uso temporário e com doação condicionada 1 
Cessão definitiva aos alunos 3 
Não informaram 2 

Total 36 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

 

 Na sequência, a próxima questão procurou levantar quais critérios são utilizados para 

tornar um aluno apto para utilizar a bicicleta como meio de TE, sendo que todos os critérios 

42%

50%

8%

Os alunos que receberam as bicicletas são residentes 
de qual(is) zona(s)?

Das duas Rural Urbana



               Bicicletas Escolares do Programa Caminho da Escola: formas de distribuição, uso e controle por parte dos municípios 
brasileiros 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 42 
 

apresentados como opções nas perguntas tiveram base teórica. A distância até o ponto de 

embarque de outros modos de transporte e a da casa até a escola foram dois pontos para inserir 

a bicicleta no TE. Idade mínima, frequência escolar e notas escolares, o que reflete no 

desempenho do aluno, estão nas recomendações descritas pelo FNDE. O gráfico da Figura 4.3 

exibe os resultados quanto aos critérios citados. 

 Figura 4.3 Gráfico sobre quais os critérios foram elencados para que os alunos pudessem utilizam a 
bicicleta como Transporte Escolar 

  
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

 

O FNDE considerou alguns critérios para incluir a bicicleta como meio de transporte 

dentro do Caminho da Escola. A distância até o ponto de embarque de outros veículos e as 

longas distâncias enfrentadas a pé pelos alunos foram alguns pontos considerados (FNDE, 

2019). Baseando-se em tal, que o questionário apresentou a questão: “Qual a distância máxima 

entre a escola e a residência do aluno para que ele seja contemplado com o uso da bicicleta e 

não com outros tipos de Transporte Escolar Rural? ”. Os resultados obtidos (Tabela 4.2) 

mostraram que a distâncias de até 3 km, o aluno foi contemplado exclusivamente com o 

Transporte Escolar. 
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Tabela 4.2 Distância máxima entre a escola e a casa do aluno para que use exclusivamente a Bicicleta 
Escolar 

Distância Quantidade de respostas 
até 1 km 5 
1 a 2 km 10 
2 a 3 km 13 
3 a 4 km 4 
4 ou mais 4 

Total 36 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

 

Tratando-se do controle em relação ao uso, foi abordado o assunto em relação a 

manutenção. A manutenção é de responsabilidade do município, podendo ser compartilhada 

com os pais/responsáveis (FNDE/CECATE – UFG, 2018). As alternativas relacionavam todas 

as possibilidades de cessão das bicicletas com os possíveis atores incumbidos pela manutenção. 

Os resultados obtidos indicam que os tutores dos alunos são os que mais tem responsabilidade 

por tal ação, como descrito na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 Quem são os responsáveis pela manutenção das bicicletas escolares de acordo com o tipo 
de distribuição quanto ao uso 

Responsáveis pela manutenção das bicicletas escolares                  Quantidade de 
respostas 

Cessão com doação condicionada  
Município 4 
Pais/responsáveis 21 
Compartilhado município e pais/responsáveis 1 
Cessão para uso temporário  
Município 1 
Pais/responsáveis 6 
Cessão definitiva  
Pais/responsáveis 1 
Cessão para uso temporário ou Cessão com doação condicionada  
Pais/responsáveis 1 

Total 36 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

 

 Em seguida, a próxima informação coleta foi sobre as normas de uso utilizadas pelos 

municípios. Apesar do FNDE lista um série de recomedações, os municípios tem autonomia de 

impor algumas regras próprias. Deste modo, 50% dos correspondentes disseram ter normas e 

os outros 50% disseram não ter ao responder a questão “Existem normas (regras) de uso em 

relação as bicicletas?” . Abaixo da questão, existe uma caixa de texto que permita resposta livre 
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caso quisessem relatar as normas utilizadas. Para quantificar os resultados, foram apresentados 

no gráfico da Figura 4.4 aqueles mais relevantes, que tiveram maior frequência, como uso 

exclusivo apenas para atividades de cunho escolar e o zelo pelo bem utilizado. No item ‘outros’ 

foram agrupadas respostas como: não emprestar o veículo a terceiros, boa frequência escolar e 

alunos da zona rural que residem a menos de 1 km do ponto de ônibus mais próximo. 

Figura 4.4 Gráfico indicando os principais itens considerados como normas de uso das bicicletas 
escolares 

 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

Foi permitido também ao gestor a opção de anexar algum arquivo que mostrasse algum 

documento com as regras utilizadas em sua localidade. Um município compartilhou algumas 

cláusulas de um contrato de doação, com algumas as seguintes condições: bicicleta e também 

capacete devem ser de uso exclusivo do aluno para o transporte até a escola, as manutenções 

compartilhadas entre os responsáveis do aluno e a gestão pública. A Secretaria de Educação 

deve avaliar se as condições estão sendo cumpridas e as mesma devem ser cumpridas por um 

período de dois anos. 

Ainda na linha de normas e condições sobre o uso das bicicletas, foi elaborada uma 

pergunta que questiona se existiram motivos que fizessem com que o aluno perca o direito de 

utilizar esse transporte escolar. Assim, 56% (20) dos atores informaram que sim e 44% (16) 

disseram não. Na sequência foi questionado quais seriam esses motivos que poderiam fazer o 

aluno perder o direito de utilizar esse tipo de TE. A Figura 4.5 mostra quais os principais 

motivos citados pelos gestores. 
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Assim, avaliando as respostas da Figura 4.4 e da Figura 4.5, percebe-se que deixar de 

seguir algumas normas, como o zelo pela bicicleta, utilizar para atividades não educacionais e 

não manter boa frequência escolar, podem fazer com que o aluno perca o benefício desse TE.  

Figura 4.5 Gráfico relacionado a pergunta “Existe algum motivo que possa fazer com que o aluno 
perca o direito de utilizar a bicicleta escolar?” 

Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

 

Dentro do item ‘Outros’ estão inclusos: mudança de endereço (residência), roubo e 

resposta incoerente. Ainda foi questionado se outra pessoa além do aluno poderia utilizar a 

bicicleta, sendo que a maioria (67%) disse que não era permitido, enquanto os demais (33%) 

alegaram que sim.   

Para compreender se os gestores possuem algum tipo de controle administrativo, em 

relação as bicicletas, foi elaborada a pergunta: Existe algum tipo de cadastro/registro com 

informações (atualizadas diária, semanal ou mensalmente) para o controle das bicicletas?”. A 

maioria (72%) alegaram que não, enquanto os demais disseram que sim (28%). O intuito não 

era questionar qual o tipo de controle feito, apenas ter a percepção se havia algum tipo de banco 

de dados. 

Com base no apresentado na Resolução N° 40/2010 do FNDE foram elaboradas outras 

três perguntas do questionário. Tal norma estabelece que em zona urbana, os alunos devem 

circular por ciclovias ou área compartilhada e devidamente sinalizada visando à segurança dos 

usuários. Tanto nas escolas quanto nos pontos de embarque dos outros meios de transporte, 

devem ser disponibilizadas bicicletários ou outro local para a guarda das bicicletas. 
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A primeira pergunta ligada ao tema, questiona a existência de infraestrutura viária nos 

municípios. O gráfico abaixo mostra que apenas quatro deles apresentam infraestrutura, mesmo 

que 42% (15) alegaram que os alunos são residentes de zona rural e urbana. Ou seja, menos da 

metade tem as áreas adequadas necessárias. 

Figura 4.6 Gráfico relacionado a questão sobre qual tipo de infraestrutura viária existe no município 

 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

O gráfico da Figura 4.7 relaciona as outras duas perguntas: existência de bicicletários ou 

paraciclos nas escolas e nos pontos de paradas dos ônibus ou lanchas escolares. Nos dois locais, 

foi dito que não há essas estruturas na maioria das cidades.  

Figura 4.7 Gráfico relacionando a existência de bicicletários ou paraciclos nas escolas e em pontos de 
paradas de ônibus ou Lanchas Escolares 

 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 
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Conforme a Resolução nº 40/2010 (FNDE, 2010), os trajetos utilizados pelos estudantes 

devem ser definidos com o conhecimento dos pais/responsáveis, na garantia de buscar maior 

segurança durante o deslocamento casa-escola-casa. Então, para ter conhecimento sobre tal 

assunto, foi questionado com eram as rotas durante o trajeto casa-escola ou até o ponto de 

embarque de outro tipo de TE, para saber se eram definidos, conforme Resolução, ou ao menos 

monitorados para que saibam por onde os alunos passam. As respostas obtidas foram 

quantificadas na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 Sobre as rotas que o aluno faz no trajeto casa-escola ou casa até o ponto de embarque de 
outro meio de Transporte Escolar 

Sobre o trajeto do aluno que utiliza a bicicleta escolar Quantidade de 
respostas 

Definidos previamente 10 
Monitorados 2 
Definidos previamente e Monitorados 3 
Não são definidos 21 

Total 36 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

 Foi perguntado se os quais eram as dificuldades e as facilidades que os atores 

encontravam na gestão do uso, de modo geral, das bicicletas do TE. Assim, foi necessário 

realizar uma análise de conteúdo para categorizar as repostas obtidas. As dificuldades foram 

expostas na Tabela 4.5 e as facilidades na Tabela 4.6. 

Tabela 4.5 Dificuldades encontradas na gestão do uso das bicicletas escolares 

Itens listados como dificuldades % 
Apoio do programa aos municípios 4% 
Ausência de administração/banco de dados 7% 
Controle do uso para atividades escolares 7% 
Controle dos pais quanto ao zelo e uso 11% 
Critérios de distribuição 4% 
Dificuldade dos pais em custear manutenções 4% 
Falta de cuidado/controle dos alunos 11% 
Falta de fiscalização/controle 15% 
Falta de manutenção 11% 
Nenhuma 7% 
Relevo e clima interferem no uso da bicicleta 4% 
Qualidade das bicicletas 4% 
Quantidade insuficiente de bicicletas 11% 

Total 100% 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 
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 O item mais citado como uma dificuldade quanto a gestão do uso foi a falta de 

fiscalização e/ou controle quanto ao real uso das bicicletas. Ou seja, os atores envolvidos têm 

problemas em controlar de modo geral como os alunos estão utilizando o veículo. 

Tabela 4.6 Facilidades encontradas na gestão do uso das bicicletas escolares 
Itens listados como facilidades % 
Acesso  19% 
Agilidade no deslocamento até a escola 19% 
Autonomia aos alunos no deslocamento 4% 
Bicicletas permitem o acesso aos pontos de ônibus escolares 4% 
Boa aceitação das bicicletas como TE 4% 
Estabelecer os critérios na doação das bicicletas 4% 
Nenhuma 7% 
Permanência do aluno na escola 11% 
Permite o acesso à escola de alunos que moram em locais pouco acessíveis 11% 
Promove atividade física 7% 
Transporte de baixo custo 11% 

Total 100% 
Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

 Como facilidade, o item mais citado foi o acesso à escola e a agilidade no deslocamento. 

Muitos alunos da zona rural enfrentavam longas caminhadas, o que demandava tempo e 

desgaste, antes da chegada das bicicletas em suas localidades. Tanto falando de dificuldade e 

facilidade, foi citado o item “nenhuma” como resposta. Essas respostas não foram descartadas, 

pois deve-se levar em conta essa percepção dos gestores. 

 Quanto a quantidade de bicicletas foi elaborada uma pergunta: se de acordo com a 

opinião de quem respondia o questionário a quantidade de bicicletas em circulação eram o 

suficiente para atender a demanda dos alunos. A maioria das respostas foi negativa (81%) e 

apenas 19% alegaram que sim, a quantidade seria o suficiente. Este item obteve tal resposta 

provavelmente porque as bicicletas foram distribuídas a um bom tempo (última vez em 2015).  

O questionário continha também uma pergunta no formato escala likert. Foi questionado 

o quanto a bicicleta escolar é o meio de transporte mais favorável em relação aos outros (micro-

ônibus, lanchas, ônibus escolar), de acordo com alguns critérios, segundo a percepção dos 

atores. Com base nos levantamentos feitos na revisão bibliográfica sobre a bicicleta como um 

transporte ativo e um transporte escolar é que foram escolhidos os cinco critérios que foram 

avaliados na questão. A avaliação conforme escala likert foi avaliando o grau de importância, 

enumerando os itens de 1 a 5, sendo 1 sem importância e 5 muito importante. A Tabela 4.7 

mostra a escala utilizada conforme os pontos e sua representação. 
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Tabela 4.7 Ordenação da escala likert utilizada 

Escala Conceito 
1 Sem importância 
2 Pouco importante 
3 Razoavelmente importante 
4 Importante 
5 Muito importante 

Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

Foram calculados as médias e o desvio padrão dos itens para uma análise quantitativa. 

A Tabela 4.8 mostra quais foram os cincos critérios apresentados que acabam influenciando, 

favorecendo a bicicleta se comparada a outros modais de transporte. 

Tabela 4.8 Média e desvio padrão das respostas aos critérios  
Perguntas Média Desvio Padrão 

É sustentável, não produz emissão de poluentes 4,56 0,652 
Seu custo de manutenção é baixo 4,22 0,959 
Permite a prática de exercícios físicos 4,69 0,525 
Permite um deslocamento mais seguro 3,58 1,105 
Permite menor tempo de deslocamento 3,53 1,253 
Média Final 4,116 0,8988 

Fonte: Elabarado pelo autor (2021) 

Pode-se observar que os gestores das bicicletas escolares, de acordo com a média geral, 

atribuíram como importante todos os critérios apresentados. Ou seja, de modo geral todos os 

itens apresentados influenciam na escolha da bicicleta diante de outros modais, conforme a 

Tabela 4.8.  

Avaliando os itens de modo individual, o mais escolhido foi o “permite a prática de 

exercícios físicos” (apresentando o menor desvio padrão) e o segundo “é sustentável, não 

produz a emissão de poluentes”. Isso mostra como a bicicleta se destaca diante o ônibus ou 

lancha escolar, pois além de ser o mais barato falando de aquisição ele pode trazer benefícios a 

saúde do aluno e também é sustentável, característica que não pertence aos demais veículos 

utilizados dentro do Programa. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho teve por objetivo identificar as formas de distribuição, uso e controle 

utilizadas pelos municípios brasileiros que receberam as bicicletas escolares por meio do 

Programa Caminho da Escola. Assim, além de buscar respostas para os objetivos específicos, 

o trabalho também buscou levantar dados e informações a respeito da bicicleta como um 

transporte escolar e a visão dos gestores sobre a realidade desse TE. 
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A coleta de dados tinha como alvo as respostas dos 373 municípios que receberam 

bicicletas do Programa. Foram obtidas apenas 36 respostas válidas, mesmo com o apoio do 

FNDE no envio da pesquisa. No entanto, a quantidade de respostas deu um retorno satisfatório 

para atingir o objetivo da pesquisa, visto que a mesmo foi de caráter exploratório. 

A primeira informação que o questionário recolheu chama bastante atenção: a quantidade 

de alunos que utilizam a bicicleta como um TE. A maioria dos municípios (43%) informam que 

nenhum aluno está utilizando mais as bicicletas. Sendo assim, se deduz que a quantidade já não 

é mais suficiente ou ainda as bicicletas já entraram em desuso por conta do tempo, uma vez que 

as mais recentes foram disponibilizadas há quatro anos atrás.  

Por meio dos resultados obtidos foi possível analisar e identificar os principais elementos 

ligados a distribuição e ao uso das bicicletas. As bicicletas em sua maioria (69,4%) foram 

distribuídas por meio de cessão com doação condicionada, que é quando são cedidos a bicicleta 

e o capacete e o aluno por um período de dois anos, e caso cumpra os termos da cessão, o aluno 

pode ficar definitivamente com eles. 

Como critérios para definir como o aluno elegível a receber esse tipo de TE, os principais 

apresentados foram: para acessar outro tipo de Transporte Escolar (27,96%) e a distância da 

residência do aluno até a escola (35,48%). Essas são duas situações nas quais o discente muitas 

vezes percorria longas distâncias a pé. Inclusive tal realidade foi um dos fatores que fizeram o 

FNDE procurar incluir este veículo dentro do seu Programa de TE. A pesquisa mostra que 

distância máxima que deve existir entre a escola e a casa do aluno está na faixa de 1 a 3 km 

para que tal utilize exclusivamente a bicicleta. Essa situação se mostra satisfatória, uma vez que 

atende as recomendações do FNDE. 

Quanto ao uso também foram coletadas informações, outro fator importante, uma vez que 

não basta apenas definir os critérios para eleger os beneficiados e distribuir as bicicletas, 

também é preciso ter um controle durante a utilização desse tipo de TE. Nesse sentido, além do 

zelo, utilização adequada e normas, comportamento do aluno, tem-se a preocupação com o 

bem-estar e segurança do aluno enquanto ele está usando a bicicleta.  

Tratando-se do zelo, foi questionado de quem é a responsabilidade pelas manutenções em 

cada caso de cessão do veículo, quais normas são utilizadas pelos municípios. A principal citada 

é que os alunos e seus pais/responsáveis devem ficar com o dever de realizar as manutenções 

dos veículos. Falando do uso, como um critério definido pelo próprio FNDE: foi dito que as 

bicicletas são utilizadas apenas para o trajeto casa-escola e atividades escolares.  

Quanto a segurança dos alunos sobre a deslocamento até a escola, a existência de 

infraestrutura adequada ao uso desse tipo de transporte e local adequado para guardar as 



               Bicicletas Escolares do Programa Caminho da Escola: formas de distribuição, uso e controle por parte dos municípios 
brasileiros 

 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 51 
 

bicicletas (ação diária que impacta no zelo do bem) foi relatado que: na maioria dos municípios 

não existem algum tipo de infraestrutura viária, bicicletários ou paraciclos e o trajeto dos alunos 

não são monitorados ou previamente definidos. 

A percepção dos gestores, diretores e agentes da Secretaria de Educação, quanto a 

importância da bicicleta também foi analisada. Desta forma, todos os itens positivos que fazem 

a bicicleta se destacar diante de outros modos foram bem avaliados, o que mostra que sua 

relevância dentro do TE. 

Assim, analisando todos as respostas obtidas, percebe-se que os municípios procuram 

seguir muitas das direções dadas pelo FNDE em suas normativas e resoluções: como normas, 

distribuição, alguns tipos de controle, apesar do Órgão deixar algumas normas a critério de cada 

estado/município. Isso é positivo, já que mostra a preocupação em buscar seguir de maneira 

adequada com o funcionamento do Transporte Escolar, para que atinja seu objetivo de levar o 

aluno até a escola.  

No entanto, em alguns pontos foi deixado a desejar já que alguns itens presentes na 

Resolução nº 40/2010, de 29 de dezembro de 2010, não foram seguidos. Ter trajetos 

previamente definidos espacialmente e também quanto as rotas foram ações estipuladas pelo 

FNDE que não são seguidas por esses municípios, e essas ações que interferem na segurança.  

Seguindo essa linha, foi possível notar que o capacete escolar é deixado em segundo 

plano, pois não existem recomendações específicas do FNDE quanto ao uso, normas, 

manutenção ou troca dos mesmos. Sabe-se que as bicicletas podem ser repassadas de um aluno 

para o outro, no entanto capacetes tem uma durabilidade menor, maior desgaste e acaba sendo 

um objeto bastante individual. Então, como fica a situação dos capacetes escolares? Este deve 

ser tratado como parte integrante do uso para a bicicleta e não como apenas um anexo. Na 

literatura não foram encontradas muitas informações sobre normativa para esse item. 

Utilizando a base de dados com todas as repostas conquistadas é possível colocar em 

pauta uma situação interessante sobre o programa. Alguns municípios que estão listados como 

contemplados pela bicicleta escolar disseram não conhecer o programa. Isso causa uma 

divergência de informações. Provavelmente a mudança de gestão nos municípios não faz o 

repasse de informações e dados dos programas executados. Porém, foi verificado um ponto 

positivo. Mais de 600 respostas foram de municípios que não receberam as bicicletas, no 

entanto tiveram muitos comentários positivos dos representantes dizendo que gostariam de 

conhecer mais e participar do Programa Caminho da Escola e também receber as bicicletas 

escolares mencionadas.  
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Por fim, pode ser concluir que a pesquisa atingiu seus objetivos. O Programa Caminho 

da Escola permite várias oportunidades de pesquisa: para conhecimento do transporte e até 

mesmo para buscar pontos de melhoria. Para pesquisas futuras, sugere-se avaliar a segurança 

no Transporte Escolar dentro do Caminho da Escola. O Programa permite algo que era 

impensável anos atrás: dar acesso aos alunos que moram nas mais diferentes condições físicas 

e ambientais no Brasil todo. E assim, o mesmo merece todo reconhecimento pelo trabalho e 

pelas realizações feitas até o momento, pois permitiu o início da realização dos sonhos de 

muitos alunos através dos estudos por “simplesmente” permitir o acesso às escolas. 
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