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PARA COMEÇO DE CONVERSA 

A oferta do Transporte Escolar Rural (TER) nasce, praticamente, de maneira 

descentralizada, O mote do novo federalismo inaugurado com a CF de 1988 foi a 

descentralização, e esta tinha como palavra de ordem a ‘municipalização’, tanto é que o Brasil 

é um dos pouquíssimos países a dar o status de ente federativo aos municípios 

(ABRUCIO,2010).  O TER passa a ser ofertado pelos municípios, principalmente a partir da 

década de 1990, quando inicia um processo de fechamento ou nucleação de escolas do campo. 

O ente municipal, deste então, inicia uma procura por colaboração dos demais entes – em 

relação aos estados, busca compartilhar as despesas, e, em relação à União, busca a 

suplementação de necessidade e de direito. Essa busca nem sempre foi pacífica. No Rio 

Grande do Sul, por vários momentos, municípios se negaram e tem se negado a realizar este 

serviço para a rede estadual, justificando a falta de recursos ou de repasse insuficiente, 

principalmente da parte do governo estadual. 

A pesquisa realizada discute, por meio dessa política, as relações intergovenamentais 

que foram sendo constituídas e materializadas entre municípios e Estado, primeiramente 

observando a adesão, por parte dos munícipios, aos termos de convênio, (1999 - 2007), e 

posteriormente, através da adesão ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar 

(Peate3), criado no ano de 2008 e em vigência no ano de 2017. Foi observado, no tempo 

histórico de 18 anos, o número de munícipios que assinaram os termos de convênio e termos 

de adesão; o quantitativo de alunos da rede estadual transportados e o montante de recursos 

repassados pelo Estado aos municípios.   

Na investigação efetivada, de cunho qualitativo, a coleta dos dados em sua grande 

maioria foi junto ao site da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa de cunho 

qualitativo é aquela que responde a questões muito particulares, todavia, não significa que ela 
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não levará em conta os dados quantitativos, esses em conjunto com os dados qualitativos 

complementar-se-ão, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia. (MINAYO, 2001). 

 

O TER no Rio Grande do Sul e a busca pela construção de consensos  

A tomada de consciência no Rio Grande do Sul, por parte dos formuladores das 

políticas, de que o transporte escolar rural era um problema público e merecia uma ação 

pública veio a ocorrer no final da década de 1990. Em 1999, foi elaborado o primeiro termo 

de convênio de repasse de recursos aos municípios para custear o transporte escolar. O 

transporte escolar entra na agenda como um problema desencadeado pela falta de recursos e 

pela falta de responsabilização do estado e da União4. Municípios, capitaneados 

principalmente pela sua Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul  

(Famurs), reivindicam e, por vário momentos, se negam a realizar a oferta do TER, alegando 

a que a União e principalmente o estado necessita colaborar com maior aporte de recursos 

para o transporte do alunos da rede estadual, pois o valor aluno pago não condiz com o valor 

aluno gasto. 

Os convênios firmados ao longo do período de nove anos perpassaram três governos 

diferentes, até serem substituídos pelo Peate em 2008. A implementação do Peate foi 

tranquila, se comparada ao período anterior, mas o programa não resolveu o maior impasse, a 

questão financeira. Torna-se oportuno destacar que a construção da lei levou em consideração 

os termos de convênios e ela foi, portanto, resultado do acúmulo de debates e propostas 

oriundos desses termos, com algumas mudanças.  

O programa foi instituído pela Lei Estadual nº 12.882, de 3 de janeiro de 2008, e 

regulamentado pelos decretos nº 45.465, de 30 de janeiro de 2008, e nº 49.253, de 21 de junho 

de 2012. O Peate apresenta o objetivo de transferir recursos financeiros diretamente aos 

municípios que realizem, nas suas áreas de circunscrição, o transporte escolar de alunos da 

educação básica da rede pública estadual, residentes no meio rural. O decreto estabelece que o 

programa seja desenvolvido em parceria com a Famurs e executado pela SEC.  

A execução do programa ocorre a partir da transferência dos valores determinados 

pelo estado aos municípios, para conta corrente específica, em 10 parcelas mensais, 

correspondentes ao respectivo ano letivo. Os critérios para composição dos recursos do 

Peate/RS a serem repassados a cada município são os seguintes: a área total do município e o 
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número de alunos constantes no Censo Escolar do Inep/MEC relativo ao ano anterior ao 

atendimento. 

 

Apresentação e análise dos dados 

Os dados apresentado estão divididos em dois momentos. O primeiro momento trata 

dos valores expressos através de termos de convênio firmados entre o governo do estado com 

os municípios, quando ainda não existia o programa estadual e, no segundo momento, são 

apresentados os dados do Peate. Os convênios firmados ao longo do período de nove anos 

perpassaram três governos diferentes, até serem substituídos pelo Peate em 2008.  

O primeiro impacto que se tem ao observar os dados do quadro 01 é: os recursos quase 

quadruplicaram! Há oscilações nos repasses, em 1999 há um valor maior do que o dos anos 

de 2000, 2001 e 2002, porém cabe observar que nesses anos há menos municípios 

conveniados. Em 2005, houve aumento considerável de recursos e, no ano seguinte, 2006, o 

valor é reduzido drasticamente, voltando a subir em 2007, porque os restos a pagar de 2006 

são incluídos no valor do ano de 2007. Mas é fato, o recurso foi gradativamente aumentando. 

 

Quadro 1 – Convênios firmados entre o estado e os municípios, número de municípios conveniados, valores 
repassados e número de alunos da rede estadual transportados, residentes no campo (1999-2007) 

Ano 
Municípios 
conveniados 

Alunos transportados 
Repasses nos anos 

conveniados (em R$) 

1999 442 

A SEC não forneceu 
esses dados 

R$ 26.362.336,00 

2000 397 R$ 23.698.370,50 

2001 403 R$ 21.383.814,90 

2002 440 140.673 R$ 21.380.360,44 

2003 452 169.791 R$ 40.530.961,80 

2004 472 169.472 R$ 60.166.248,00 

2005 475 167.944 R$ 64.910.726,10 

2006 481 178.695 R$ 32.500.643,70 

2007 474 141.563 R$ 74.842.842,24 

Dados fornecidos pela SEC-RS em dezembro de 2011. 
Valores corrigidos pelo INPC, de maio de 2017. Calculadora do Cidadão (30/05/17). 

 

Desde o início dos termos de convênios, do total de 497 municípios gaúchos, sempre 

houve uma grande maioria de municípios que conveniaram com o estado. Mesmo no ano de 

2000, quando houve o menor número de municípios que fizeram a adesão (397), a adesão 
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significou 80%. O ano de 2006 foi o ano com maior adesão (481 municípios), chegando-se ao 

percentual de 97%. 

Analisando, na sequência, os dados relativos ao período de vigência do Peate, Quadro 

2, é possível perceber que o número de municípios conveniados chega ao percentual de 97%, 

e se mantém até o ano de 2015, o que faz com que seja possível afirmar que o programa 

trouxe por oito anos estabilidade à política e deve ter passado maior segurança aos 

municípios, no sentido de que o estado cumpriria sua palavra. 

 

Quadro 2 – Municípios que aderiram ao Peate, através de termo de adesão, firmado entre o Estado e os 
municípios, número de municípios conveniados, valores repassados e número de alunos da rede estadual 
transportados, residentes no campo – Rio Grande do Sul – 2008-2017 

Ano Municípios conveniados Alunos transportados 
Repasses do Peate 

(em R$)  

2008 482 151.948 R$ 85.376.698,69 

2009 484 134.210 R$ 100.906.990,34 

2010 483 129.871 R$ 100.956.512,39 

2011 483 124.991 R$ 110.809.605,50 

2012 481 117.695 R$ 123.133.409,84 

2013 482 110.108 R$ 122.872.073,38 

2014 481 107.498 R$ 131.962.180,24 

2015 481 100.892 R$ 125.122.725,42 

2016 464 89.457 R$ 126.803.205,66 

2017 467 87.587 R$ 162.900.000,00 

Fonte: Site da secretaria estadual de educação do Rio Grande do Sul, 2012, 2013 e 2017. 
Nota: valores dos anos de 2008 a 2017, corrigidos pelo INPC de abril de 2017. Calculador do Cidadão 

(30/05/17). 
 

O número de alunos transportados, por sua vez, tem diminuído paulatinamente, dado 

que corrobora com a redução das matrículas e fechamento de escolas do campo na rede 

estadual. Os recursos repassados se mantinham num movimento crescente até o ano de 2014, 

demonstrando que a política estava avançando na redução da grande queixa, de que o valor 

repassado não é o valor gasto. Entretendo, ainda não foi resolvida plenamente essa questão, 

mas fica claro, a partir dos dados, que havia um maior aporte de recursos do estado ao 

programa, havendo, portanto, um maior comprometimento seu com a oferta do transporte 

escolar.  
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Todavia, quando se pensa que as relações entre os entes, nessa política, estaria 

melhorando, no ano de 2015, o repasse de recursos do estado ao programa é reduzido. Em 

2016 o quantitativo de 17 municípios não adere ao programa, devolvendo ao estado a 

incumbência, através, das Coordenarias Regionais de Educação (CRE) de realizarem o TER 

dos alunos da rede estadual, consequentemente, a diminuição do número de alunos atendidos 

pelo programa cai nos anos de 2016, situação que se mantem em 2017. 

 

ENCERRANDO, CONTUDO, NÃO CONCLUINDO 

A força do debate do transporte escolar no estado está atrelada diretamente à disputa 

de poder, a um jogo de forças histórico, que, de tempos em tempos, ressurge com novas issues 

para a agenda rio-grandense, pondo de manifesto o caráter iterativo e sempre inacabado das 

relações entre os entes federados na oferta e no financiamento do transporte escolar. Os 

termos de convênio e a lei foram sendo moldados levando em conta mecanismos que 

garantissem, por um lado, que os municípios mantivessem o serviço e, por outro, que o estado 

melhorasse sua participação financeira nessa parceria. 

A política do transporte escolar no Rio Grande do Sul chega, nesta investigação, à sua 

parada final, todavia seu percurso não pode ser dado como concluído, visto que há novos 

caminhos surgindo de tempos em tempos, cada política pública frequentemente emerge para 

transformar ou adaptar determinada realidade, de determinado setor da sociedade (MULLER, 

2010). A política pública em questão – do transporte escolar rural, que está ‘casada’ com as 

políticas públicas para a educação ‘do’ e ‘no’ campo e a nucleação das escolas rurais – deve 

ser lida num contexto complexo de mudança de ‘referencial’. 
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