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Na terra ou no transporte, trabalho de protagonismo

Douglas mora no campo e nutre paixão pela piscicultura Joseane se diz realizada em trabalhar com o transporte escolar
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Família do interior de Santa Cruz do Sul dá exemplo ao buscar alternativa para permanecer no campo e ex-professora mantém envolvimento com a educação ao dirigir van que leva crianças às escolas
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Para quem lecionou du-
rante oito anos a turmas da 
Educação Infantil e dos anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental, a ideia de transpor-
tar os alunos até a escola não 
podia ser mais inspiradora. 
Em 2017, Joseane Raquel 
Petry trocou as salas de aula 
pela van escolar, mas o cari-
nho e o contato diário com 
os estudantes permaneceram 
na nova profissão. “A gente 
se apega bastante às crianças 
e se sente como mãe deles. 
Eles pedem abraço e dão pre-
sente nas datas especias. Nós 
conhecemos o jeitinho de 
cada um”, conta a motorista. 

Foi a partir do incentivo 
do marido, Josué Marques, 
que dirige o transporte esco-
lar desde 2012, que Joseane 
iniciou a preparação para ser 

motorista de van. O primeiro 
passo foi tirar a carteira de 
habilitação categoria D e 
realizar o curso de transpor-
te escolar e de passageiros. 
Depois, ela passou a acom-
panhar um colega de profis-
são na rotina diária. “Nesse 
período, fui conhecendo o 
roteiro de ida e volta e me 
apresentando às crianças 
também, para que elas fos-
sem pegando confiança em 
mim”, relembra. 

ENTRE IDAS E VINDAS
Sua jornada inicia cedo. 

Às 6 horas busca a moni-
tora que a acompanha no 
trajeto com os alunos. Às 
6h02min, já está pegando o 
primeiro passageiro. O úl-
timo desembarca por volta 
das 18h30min. Segundo a 
motorista, a pontualidade é 

um fator importante. “Preci-
so cumprir os horários para 
que eles não se atrasem para 
a aula e nem os pais saiam 
tarde de casa para traba-
lhar”, explica. Além disso, 
Joseane conta que a confian-
ça dos pais no seu trabalho 
é imprescindível, pois é ela 
quem vai levar os pequenos, 
com idade entre um e 10 
anos, de forma segura até 
a escola e depois para casa.  

Joseane é aquela que dá 
o “bom dia”, deseja o “boa 
aula” e se despede com o 
“até amanhã”. Nessa pro-
fissão, na qual se constrói 
uma relação de carinho com 
os pequenos todos os dias, 
o amor pelo trabalho é sua 
maior motivação. “Me sinto 
realizada com o que faço”, 
completa.

Moradora de Linha Andra-
de Neves, no interior de Santa 
Cruz do Sul, a família Frantz 
se orgulha do trabalho no 
campo, das lidas na lavoura 
e do consumo saudável dos 
produtos. Em meio à terra 
de cerro, o trabalho é só com 
tração animal. São os burros 
que puxam a carroça carrega-
da, seja com tabaco, milho ou 
outra produção. No meio des-
sa realidade, muitos jovens, 
talvez, desistiriam de seguir 
a profissão dos pais. Mas não. 
Douglas Frantz, hoje com 20 
anos, viu oportunidade para 
empreender.

Foi na Escola Família Agrí-
cola (Efasc) que pôde conciliar 
seu apreço pela agricultura 
com a educação. Completou o 
Ensino Médio e ainda foi cer-
tificado como técnico agrícola. 

Seu projeto de conclusão foi 
sobre piscicultura, pela qual 
nutre paixão. São cinco açudes 
atualmente que possibilitam a 
despesca em dois momentos 
do ano: Semana Santa e no 
mês de outubro. “Na escola 
aprendi técnicas, implementei 
e consegui dobrar a receita da 
propriedade com a criação de 
peixe”, conta ele, que incenti-
vou a irmã Lidiane a ingressar 
no educandário neste ano.

Os pais aprovam a perma-
nência dos filhos no campo, já 
que todos trabalham unidos 
na propriedade que é plural. 
A carne, as verduras, as frutas, 
o leite, tudo vem da produção 
da família. “É uma certeza 
de que estamos consumindo 
aquilo que sabemos a ori-
gem”, frisam Albino e Nair, 
pais de Douglas. “Ir para a 

cidade só para comprar arroz, 
açúcar, sal e erva”, acrescenta 
a cunhada Martina, casada 
com o irmão mais velho de 
Douglas, Ronaldo.

O FUTURO
Douglas é jovem. Tem uma 

irmã mais nova e projeta um 
futuro junto da família. “A 
lógica é permanecer na agri-
cultura. A gente tem espaço 
aqui e não tem motivos para 
sair. É um trabalho diferente 
do da cidade. Aqui temos 
coisas novas a cada dia. Não 
é aquele mesmo serviço, a 
mesma coisa sempre”, pontua 
ele, que não deixa de elencar 
as dificuldades como o ex-
cessivo calor, a chuva, entre 
outras coisas, mas que não o 
impedem de se tornar prota-
gonista daquilo que escolheu 
ser sua profissão.


