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1. O TRANSPORTE ESCOLAR COMO
DEVER DO ESTADO E COMO GARANTIA
DE ACESSO DO EDUCANDO AO AMBIENTE
ESCOLAR E DE PERMANÊNCIA NELE
A Constituição Federal1 de 1988 dispôs sobre a educação elevando-a à categoria de princípio e de pilar para o desenvolvimento da sociedade brasileira, indicando, como objetivo precípuo, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Destaca-se, entre os
princípios apontados para o desenvolvimento do
ensino, a promoção de ações que assegurem a
igualdade de condições para o acesso à escola
e para a permanência nela.
Sabe-se que o contexto social brasileiro é
permeado pela desigualdade e pela falta de opor-

tunidade ao exercício de muitos dos direitos fundamentais do cidadão. Essa realidade, por vezes, é tão forte que a simples disponibilização do
ensino público e gratuito não é suficiente para
assegurar o acesso da criança e do jovem à escola e a permanência nela.
O educando, em especial o mais carente,
possui inúmeras dificuldades para manter-se na
escola, tais como alimentação, transporte, vestuário e material didático para uso diário. Por essas razões, o oferecimento do ensino público gratuito, muitas vezes, não é suficiente para permitir
o acesso desse aluno à escola ou mesmo para
assegurar a sua permanência no ensino.
Foi pensando nessa realidade que o legislador constituinte atrelou ao dever de oferecer a
educação outras obrigações que se podem cha-
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1. “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e
sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.”
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No art. 208 da Constituição, encontram-se
as obrigações do Estado2 no que tange ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias
asseguradas aos educandos, cuja finalidade é o
efetivo exercício do direito à educação, estando,
entre estas, o transporte escolar:
“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
II – progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – educação infantil, em creche e préescola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular,
adequado às condições do educando;

VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e
gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental,

fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsáveis, pela freqüência à escola”
(grifado).

Reafirmando o disposto na Carta Magna, a
Constituição Estadual3 consagra o princípio da
universalidade do acesso à escola e da permanência nela (art. 197, I), garantindo, da mesma
forma, o transporte escolar como um direito do
educando e uma obrigação do Estado:
“Art. 198. O Estado complementará o ensino público com programas permanentes e
gratuitos de material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde e de atividades culturais e esportivas.

§ 1º Os programas de que trata este artigo serão mantidos, nas escolas, com recursos financeiros específicos que não os destinados à manutenção e ao desenvolvimento
do ensino, e serão desenvolvidos com recursos humanos dos respectivos órgãos da administração pública estadual”.
2. A ÁREA DE COMPETÊNCIA DOS
ENTES FEDERATIVOS NA OFERTA DO
ENSINO PÚBLICO

A Constituição Federal define, ainda, o nível
de ensino em que cada ente da Federação deve
atuar prioritariamente:

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará
as instituições de ensino públicas federais e
exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

2. Entenda-se como Estado, obviamente, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
3. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
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mar de “acessórias”, mas que, na verdade, complementam o direito ao ensino público e por meio
das quais se possibilita o acesso e a permanência do educando no ambiente escolar.

