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POLÍTICA DE COTAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO ENSINO BÁSICO: desafios 

presentes 

 

Simone Eliza do Carmo Lessa1 
 
 

RESUMO 
 
Discutimos a política de cotas e a assistência estudantil na 
experiência de uma escola pública de Ensino Básico. Neste 
percurso traçamos breve debate sobre a educação 
contemporânea, saudando a ampliação do acesso a essa 
política, mas problematizando a ausência de melhorias efetivas 
em sua organização, equipamentos e condições de trabalho. 
Por fim, detalhamos a experiência da construção da política de 
cotas e da assistência estudantil em escola pública, 
apresentado dados sobre os alunos, analisando o que já foi 
alcançado e o que deve ser organizado. 
 
Palavras-chave: Educação. Assistência Estudantil. Pobreza. 
 
ABSTRACT 
 
We discuss the social affirmative action and student assistance 
in the experience of a public school in Basic Education. In this 
article we draw a short debate on contemporary education, 
welcoming the expansion of access to this policy, but 
questioning the absence of effective improvements in its 
organization, equipment and working conditions. Finally, we 
detail the experience of the construction of the Social 
Affirmative Action and student assistance in public schools, 
presenting data on students, analyzing what has been achieved 
and what should be organized. 
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1- INTRODUÇÃO 

A apresentação e abordagem do nosso objeto nos impõe a problematização, ainda 

que breve, da educação contemporânea frente ao desenrolar da crise capitalista. Neste 

marco, destacaremos o crescimento do trabalho do assistente social no campo educacional 

como um elemento decorrente da complexificação da sociedade, enfatizando o 

crescimento das expressões da questão social2 neste ambiente. Em particular, 

analisaremos a construção de Programas de Bolsa Auxílio Permanência que se 

convenciou denominar de assistência estudantil no Ensino Básico, incluída aí, a 

experiência das cotas, em recente materialização (desde 2014)  na escola analisada. 

Trata-se da construção de uma política pública prevista em Lei Estadual 6434/2013, na 

qual o Serviço Social tem papel de destaque na implementação, acompanhamento e 

avaliação da ação. Portanto, trata-se de um campo de estudo e de prática profissional 

importante, em especial por se realizar junto a um público em desenvolvimento – crianças 

e adolescentes – que permanecerá vinculado à escola por longos anos (12 anos, no 

mínimo para os que ingressam no primeiro ano e 7 anos, no mínimo, para os que 

ingressam no sexto ano), filhos de trabalhadores que historicamente não conseguem 

acessar uma escola pública de qualidade, com renda abaixo do perfil tradicional da escola, 

não residentes nos bairros do entorno da mesma3.  

Podem ser cotistas estudantes oriundos de escola pública, negros, pardos, indígenas 

e deficientes, tendo como primeiro critério de corte, o socioeconômico4. Seu acesso 

acontece no primeiro e no sexto ano de escolaridade, que são os únicos momentos de 

ingresso na referida escola, Podem ser bolsistas estudantes em dificuldades de ordem 

socioeconômica, a qualquer tempo de sua trajetória escolar. Para tanto, é preciso participar 

de estudo realizado pelo Serviço Social que atua na escola. Pretendemos apontar avanços 

e contradições que marcam estas experiências em construção, entendendo que chegada 

destes grupos tem trazido impactos à dinâmica escolar que precisam ser conhecidos, 

problematizados e pensados, no caminho da permanência de qualidade destas crianças e 

adolescentes. 

 

2- DESENVOLVIMENTO: a crise capitalista, a educação e o Serviço Social 

                                            
2
 Entendemos que ―questão social‖ e suas múltiplas expressões — falta ou precário acesso a bens e 

serviços de qualidade, desinformação, violência, abandono, por exemplo — têm seu sentido e origem 
compreendidos através na análise da produção e distribuição desigual de bens socialmente 
produzidos no capitalismo maduro (IAMAMOTO, 2008).  Em outras palavras, a ―questão social‖ é 
gerada pela extrema desigualdade entre os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores. 
3
 Fazemos esta afirmação baseados no perfil das famílias dos estudantes ingressantes na escola, realizado 

anualmente pelo Serviço Social. 
4
 No concurso de 2014, para ingresso em 2015, foi praticada a renda per capita de R$1.086. 
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O capitalismo é um modo de produção em que as crises são elementos inerentes e 

cíclicos, em função da necessidade permanente de expansão econômica e de manutenção 

de altíssimas taxas de lucro (MANDEL, 1995). No século XX a crise de 1929 – marcada 

pelo imperialismo, pela quebra de inúmeras empresas e pelo acirramento do desemprego – 

e aquela iniciada nos anos de 1970, relacionada ao ocaso do padrão fordista-keynesiano -- 

que permanece em curso e em aprofundamento, a despeito das iniciativas de minimizá-la, 

são exemplos deste processo. A crise atual é marcada pela desproteção social de longas 

faixas da população, por sua superexploração, pela piora das condições de trabalho, pelo 

endividamento de pessoas físicas, empresas e Estados e pela financeirização da economia 

(GONÇALVES, 2008).  

Seus impactos são inúmeros, não somente na materialidade econômica e produtiva, 

mas também, como não poderia deixar de ser, no âmbito da cultura e da política. 

Ressaltamos os desdobramentos deste quadro sobre nosso objeto de análise: a educação. 

Educar é um ato político e pensar a educação demanda reconhecê-la como processo 

influenciado intensamente pela vida social e pelas formas de organização da produção, já 

que educamos para a vida em sociedade e para o trabalho. Nas palavras de Saviani (1995) 

somente o homem educa e trabalha. 

A educação é um campo de grande visibilidade social, sendo aqui compreendida 

como relação social dotada de historicidade e complexidade, recortada pela dinâmica de 

classes (CIAVATTA, 1998) e, portanto, por interesses contraditórios dos atores envolvidos 

neste processo. É contraditoriamente, atravessada pela dinâmica entre capital e trabalho, 

pelas formas de gestão da produção, pela capacidade de organização e de reivindicação 

da classe trabalhadora. O Estado é um normatizador destas relações – respondendo aos 

embates entre projetos educacionais conservadores e avançados, segundo as lutas por 

hegemonia presentes na sociedade. Cabe ao Estado estruturar e executar políticas sociais 

específicas no campo educacional, a partir de legislações construídas por representantes 

do capital o do trabalho. A educação, portanto, é materializada através de políticas e de 

práticas sociais.  

Os processos relacionados à crise capitalista acima brevemente citada impactam na 

educação como política pública e na formação que se pretende oferecer ao trabalhador. 

Através da educação contemporânea busca-se formar uma mão-de-obra treinável e 

adaptável às mais diversas (e, por vezes) precárias condições da produção e do trabalho. 

A atual realidade solicita uma instituição escolar que absorva longas faixas populacionais e 

que lhes proporcione acesso aos conhecimentos essenciais para lidar com postos de 

trabalho simples, que não exigem, em sua maioria, fundamentação científica complexa, tais 



 
 

 
. 

 

                  

como aqueles que marcam as periferias do capitalismo. A escola deve também formar para 

o emprego simples e o subemprego (FRIGOTTO, 1993) o que termina por produzir em um 

contexto de precariedades, uma educação empobrecida para os pobres. Certamente, 

existem tensões e disputas em torno deste processo de formação e a escola analisada 

representa um modelo que não se adequa a essa aprendizagem simplificada. Além disso, 

a educação pública e de qualidade é bandeira de luta de diversos movimentos sociais de 

esquerda, dentre os quais destacamos sindicatos como o SEPE/RJ e o ANDES Nacional, 

além de movimentos como o MST. No entanto, a hegemonia de uma educação 

produtivista, aligeirada e empobrecida, oferecida aos filhos da classe trabalhadora, nos 

parece inegável.  

Neste sentido e não por acaso, no marco da década de 1990, em momento pleno de 

crise capitalista e de ajuste para combatê-la, de retração das ações públicas estatais, 

expressões do neoliberalismo, haverá contraditoriamente, uma ampliação das matrículas 

na escola pública. Algebaile (2009) dirá que esta ampliação do acesso, desacompanhada 

da valorização da escola como instituição pública formadora e do trabalho docente como 

elemento fundamental do processo de aprendizagem, pode ser chamada de uma 

ampliação para menos e é neste ponto que queremos falar do Serviço Social na Educação.  

A partir daquela mesma década de 19905 o trabalho do Serviço Social na educação 

crescerá significativamente.  Antes disso, no final da década de 1980, é importante 

lembrar, a atuação do Serviço Social no campo das políticas educacionais começa a se 

tornar mais expressiva (ALMEIDA, 2003), em especial em ações de escopo da garantia do 

acesso, na permanência na escola e nas ações de estímulo às práticas democráticas de 

participação da família e comunidade neste ambiente. Este é o momento de retomada da 

democracia, dos debates em torno dos direitos humanos, da participação e do 

fortalecimento dos movimentos populares, o que traz uma nova vitalidade ao debate em 

torno do acesso à educação e à instituição escolar.  

Voltando à década de 1990, em uma conjuntura marcada pelo neoliberalismo, a 

profissão será chamada a integrar mais efetivamente os espaços educacionais — a escola 

pública em particular e mais tarde também as chamadas instituições educacionais privadas 

filantrópicas6. Atuaremos em ações educativas no contra-turno, em resposta a um contexto 

de lutas por atenção à infância e juventude e, ao mesmo tempo, frente à necessidade de 

abordagem focal na pobreza absoluta, conforme determinação de organismos 

                                            
5
 Sem desconsiderar as experiências de Serviço Social na Educação datadas dos anos de 1950, em especial, no 

Sistema ―S‖. 
6
 Ver a Lei 12 101/2009 que versa sobre a obrigatoriedade das chamadas instituições filantrópicas, 

disponibilizarem bolsas de estudo e de contarem em seus quadros com assistentes sociais para o 
acompanhamento deste processo de seleção e acompanhamento. 
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internacionais de financiamento como o Banco Mundial (SHIROMA et al., 2000). Falamos, 

portanto, de abordagem focalizada e emergencial na pobreza absoluta, acompanhado e 

combinado à ampliação do acesso à escola. Expressão deste processo são os programas 

que aliam a transferência de renda e/ou recursos à permanência no sistema educacional – 

tal como o Bolsa Escola iniciado na década de 19907. Este será um fenômeno novo: a 

entrada e permanência dos mais pobres no ambiente escolar. 

Além destes processos mais amplos, relacionamos a maior vinculação de assistentes 

sociais no campo educacional, como resultado de mudanças que estão em curso na 

sociedade brasileira. Dentre estas, destacamos as transformações no perfil da família 

contemporânea — menor fecundidade, monoparentalidade, maiores jornadas de trabalho 

dos responsáveis, novos arranjos familiares (NASCIMENTO, 2006), trazendo para o 

interior dos espaços educativos novas responsabilidades quanto aos alunos e temas antes 

tratados privadamente (separações, adoecimentos, violência doméstica, debates sobre 

gênero, questão financeira, abusos de diversas ordens, negligências. Este quadro 

demandará novos profissionais para os espaços escolares. Além disso, essas crianças 

oriundas de famílias pauperizadas que agora, diferentemente do passado, ingressam e 

permanecem no ambiente escolar, trazem o desafio de lidar com as ausências e 

fragilidades que costumam acompanhar o fenômeno do pauperismo. 

Como elementos deste mesmo processo, destacamos o crescimento da 

escolarização de longas faixas populacionais, especialmente os mais pobres, como um 

fenômeno novo8, complexo, positivo, ainda que influenciado por organismos internacionais 

de financiamento, mobilizados pela elevação dos níveis de escolaridade para tornar a mão 

de obra mais ―treinável‖ à dinâmica do trabalho e competitiva internacionalmente 

(SHIROMA et. al, op cit). O ingresso maciço de crianças e adolescentes na escola pública 

é desafiador9 e demanda atenção especial dos propositores e executores de políticas 

sociais. O censo escolar de 2012 aponta que a quase totalidade de crianças brasileiras 

entre 07 e 14 anos estão matriculadas na escola. Trata-se de fenômeno novíssimo e em 

construção que precisa ser acompanhado e problematizado, a partir do pressuposto de que 

a ampliação do acesso é uma conquista a ser ampliada, mas não é garantia de qualidade. 

                                            
7
 Nos de 1990 destacamos as experiências de Campinas (no governo do PSDB) e de Brasilia (em governo 

petista), precisamente em 1995. Em 2001 foi transformado em Programa de caráter nacional em presidência do 
PSDB. 
8
 Cunha (op.cit) destaca que a economia brasileira tem prescindido, historicamente, da ampliação da educação da 

força-de-trabalho. Para este autor, a industrialização (e incluímos) o contato com as novas tecnologias, têm sido 

feito fora da escola e sem a melhoria da qualidade educacional. 
9
 Nos 192.676 estabelecimentos de educação básica do País, estão matriculados 50.545.050 alunos, sendo 

42.222.831 (83,5%) em escolas públicas. As redes municipais são responsáveis por quase metade das 
matrículas (45,9%), o equivalente a 23.224.479 alunos, seguida pela rede estadual (MEC, 2012) 
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Em outras palavras, não há como negar a importância da estratégia de transferência de 

renda e de enfretamento da pobreza absoluta, na permanência na escola, mas há muito 

que aperfeiçoar, ou seja, há que prover qualidade – infraestrutura material, humana e 

salarial -- à escola pública que recebe estas crianças e adolescentes. 

Da mesma forma, contribuem para este quadro de complexificação dos processos 

formativos: a ampliação de sociedade urbana, desigual, diversa e industrializada que tem 

na tecnologia um importante instrumento de comunicação e de aprendizagem, a inclusão 

de crianças e adolescentes que precisam de atenção diferenciada em seu desenvolvimento 

(deficientes e portadores do que convencionou chamar em termos médicos de 

―transtornos‖ diversos, ou, simplesmente, estudantes que solicitam acompanhamento mais 

próximo e efetivo em sua caminhada de aprendizagem em função de suas condições de 

vida). Portanto, novas tecnologias, práticas pedagógicas e novos profissionais são 

incorporados á instituição escolar, podendo gerar ações multidisciplinares e leituras 

múltiplas em seu cotidiano.  

O contexto brevemente destacado nos dá fundamentos iniciais para pensarmos na 

implementação de programas de suporte socioeconômico no Ensino Básico. 

 

1- DESENVOLVIMENTO: a construção de Programas de assistência estudantil no 

Ensino Básico 

Neste item falaremos especificamente da nossa experiência profissional como 

assistente social de uma escola de Educação Básica, vinculada a uma universidade 

pública. Trata-se de instituição  com características específicas, marcada por ações 

educativas de amplo espectro, visto que atua desde o momento da alfabetização até a 

experiência de estágio na graduação, além de desenvolver atividades na pós-graduação. 

Tal instituição iniciou proposta informal de atenção aos discentes que viviam dificuldades 

de permanência de qualidade na escola, em função de fragilidades de ordem 

socioeconômica há alguns anos. A partir de 2008 a iniciativa de apoio e de 

acompanhamento destes estudantes foi assumida pela Universidade.  Foi organizada, 

então, assistência estudantil no formato de Programa de Bolsa Auxílio Permanência, a 

partir do aporte de recursos públicos. A parir de 2014 passamos a receber cotistas, 

aumentando consideravelmente, o número de estudantes assistidos.  
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A instituição conta com equipe multidisciplinar e conta com psicólogos e assistentes 

sociais há uma década10. Esta multidisciplinaridade é um elemento em crescimento, pois 

expressa a complexificação daquele ambiente escolar, das demandas de estudantes e de 

suas famílias, assim como da própria educação frente a uma sociedade que também se 

torna cada vez mais complexa -- como sinalizamos anteriormente. Este quadro apresenta 

desafios e possibilidades na articulação de práticas, saberes e posturas, frente a crianças, 

adolescentes, suas famílias e graduandos.  

Atualmente, a maior demanda de trabalho do Serviço Social, mas não a única, é a 

consolidação de um Programa de Bolsa Auxílio Permanência, através de um Ato Executivo 

do Reitor11, para estudantes com demandas de ordem socioeconômica.  A entrada dos 

cotistas12 aprofunda tal necessidade.  Através da Lei Estadual 6434/2013, algumas escolas 

da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, notadamente, aquelas ligadas à Secretaria de 

Ciência e Tecnologia – dotadas de concurso público para acesso – passaram a 

desenvolver a política de cotas (já praticadas na Universidade Estadual há dez anos). 

Recebemos em 2014 quarenta novos estudantes cotistas, de idades entre 05 e 07 anos, no 

primeiro ano de escolaridade e entre 10 e 12 anos no sexto ano de escolaridade. Em 2015 

recebemos 60 novos estudantes cotistas: 30 para o primeiro ano e 30 para o sexto ano de 

escolaridade. Somando aos estudantes denominados bolsistas, que já recebiam ajuda 

material para permanência na escola, à iniciativa das cotas, temos hoje cerca de 25% do 

total de estudantes que necessitam de suporte para sua permanência de qualidade no 

ambiente da escola. Este índice é bastante importante e tende a crescer com o ingresso 

anual de 60 novos cotistas, somado ao de bolsistas que também cresce em quantidade, 

anualmente. 

Vale ressaltar que estas crianças e adolescentes demandam muito mais do que o 

acesso a uma escola pública de qualidade. Eles passarão por fases em seu processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem escolar que já foram ultrapassadas pelos cotistas 

jovens e adultos que integram a universidade há dez anos. Entendemos, assim, que um 

programa de assistência estudantil no Ensino Básico, reúne complexidade, talvez, maior, 

do que aqueles dirigidos a estudantes mais velhos. Como sujeitos de direitos e pessoas em 

                                            
10

 Vale ressaltar que a experiência de inserção de assistentes sociais em escolas Colégio de Aplicação é nova, 
segundo levantamento informal feito por nós em eventos acadêmicos da área. Recentemente a UFRJ incorporou 
também um profissional em seu colégio, assim como a UFJF. Ainda e 
m Minas Gerais contam com assistentes sociais os CAp, de Viçosa e Uberlândia. 
11

 Normatização legal usual da universidade, capaz de transformar o programa em ação permanente, dotada de 
orçamento, efetivamente integrada à estrutura docente e assistencial da instituição. 
12

 Somos favoráveis às cotas. Neste sentido, a implementação da assistência estudantil através de Programa de 
Bolsas permitirá que estas crianças e adolescentes possam ir além do acesso a uma escola pública de 
qualidade, chegando à permanência de mesmo tipo. 
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desenvolvimento, crianças e adolescentes, segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8069/90), demandam atenção especial. 

A chegada destes alunos traz à tona, assim, a urgência de dar respostas sobre a 

criação de infraestrutura para sua permanência de qualidade. Detalhando as demandas 

dos cotistas trazidas por seus familiares nas entrevistas iniciais e em atendimentos com o 

Serviço Social, observamos que estas são bem semelhantes àquelas já apresentadas 

pelos bolsistas. Dizem respeito, segundo pudemos verificar, especialmente, aos custos 

com a alimentação na escola, ao transporte, já que a gratuidade viabilizada para 

estudantes no município do Rio de Janeiro, não atinge aos responsáveis que precisam 

acompanhar seus filhos pequenos e tão pouco se estende àqueles residentes em outros 

municípios.  Entre os cotistas encontramos crianças que enfrentam longuíssima jornada de 

deslocamento casa-escola, realizada em diversos meios de transporte, com o 

acompanhamento dos pais. Neste sentido, o debate sobre o transporte escolar se coloca 

como tema essencial para estas famílias. Outra demanda, consiste nos gastos com 

atividades curriculares realizadas fora do espaço escolar — como expedições e visitas — 

que integram o calendário letivo da instituição.   

Planejar, executar e avaliar respostas para este quadro é uma responsabilidade 

histórica do gestor público em sentido amplo e da escola em particular, no sentido do 

acolhimento e acompanhamento da formação de todos os seus alunos, especialmente 

aqueles que, por limitações de ordem econômica, não podem usufruir adequadamente do 

cotidiano da escola, em todas as potencialidades que este pode oferecer.   

 

4- CONCLUSÃO: problematizando demandas na construção de um Programa 

Em busca de conclusões apresentaremos alguns dados sobre os estudantes 

cotistas e bolsistas da instituição de ensino ora analisada, na intenção de que, a partir 

destes, possamos problematizar as demandas de apoio socioeconômico e educativo, 

necessárias à efetivação de um programa que busque a permanência de qualidade.  

Comecemos pelos bolsistas  que são estudantes que a qualquer tempo de seu 

processo formativo, podem apresentar dificuldades de ordem socioeconômica, que 

impeçam sua adequada inserção ao ambiente da escola, podendo limitar sua experiência 

de aprendizagem. Estes estudantes e suas famílias pleiteiam acesso à condição de 

bolsistas, a partir da apresentação de documentos que comprovem a situação econômica 

alegada. Sua renda per capita média em 2014 está na faixa de setecentos reais.  

Para ser cotista é preciso apresentar renda per capita familiar de até R$1.086 reais 

(conforme UERJ, Edital de Acesso ao CAp/2015), somada ao fato de se auto declarar 
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negro, pardo, indígena ou de comprovar através de laudo médico ser deficiente ou, a partir 

de documentação oficial, comprovar ser oriundo da escola pública no primeiro segmento do 

Ensino Fundamental. O primeiro e excludente critério é o socioeconômico. 

As formas de acesso à escola são o sorteio para o primeiro ano de escolaridade e a 

seleção pública através de concurso, no sexto ano do Ensino Fundamental. De modo 

especial, na primeira forma de acesso (sorteio no primeiro ano do Ensino Fundamental), 

através de ampla concorrência, observamos que ingressam na instituição crianças 

provenientes de famílias residentes em bairros da grande Tijuca e áreas adjacências, ou 

seja, em bairros do entorno escolar13. Com o advento das cotas, verificamos que este perfil 

de estudantes do primeiro ano de escolaridade sofreu impactos: as famílias residem mais 

distante, em bairros do subúrbio e em cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

No concurso de 2014 somente 10% residiam no entorno escolar. No de 2015, a coleta de 

dados está em processo. 

Outro aspecto a ser destacado é que quase a metade deste grupo cotista do 

primeiro ano de escolaridade, em 2014, é formado por usuários do Programa Bolsa 

Família, ou seja, por crianças possuidoras de renda per capita bastante baixa (de 77 a 154 

reais, segundo o MDS, 2015). Além disso, seus responsáveis possuem escolaridades 

médias na faixa do segundo segmento do Ensino Fundamental e vivenciam ocupações de 

baixa remuneração, algumas informais, em especial no campo dos serviços (diaristas, 

pintores, vendedores, entregadores por exemplo).  

Já no sexto ano de escolaridade, nas vagas de ampla concorrência, recebemos 

público mais homogêneo do ponto de vista socioeconômico. Entendemos que isso se deve 

ao acesso pela via de um concurso público cuja divulgação não se dá através dos veículos 

de comunicação mais populares (jornais, rádios comunitárias). Este concurso é dotado de 

inscrição pela internet, exclusivamente, o que segundo nosso entendimento limita o acesso 

de famílias que não dominam o uso da rede.  

Além disso, no sexto ano, o acesso se dá através da modalidade prova – muitíssimo 

disputada, de altíssima relação candidato/vaga, que acaba por se constituir em um 

―vestibular‖ para crianças -- o que termina por excluir aqueles que vêm de experiências de 

formação escolar mais frágil, que terão muitas dificuldades em conquistar uma vaga em 

situação de disputa acirrada. Comprovando este fato verificamos que, anualmente, a 

totalidade das vagas destinadas à ampla concorrência de candidatos, são conquistadas por 
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 Nas entrevistas com Pais e Responsáveis verificamos que os perfis de novos estudantes indicam, que no 
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tiveram acesso à formação específica para concorrerem ao concurso. Já no acesso pela via do sorteio (primeiro 
ano de escolaridade), encontramos público um pouco mais heterogêneo. 



 
 

 
. 

 

                  

crianças que, além de serem oriundas de instituições de formação de qualidade, em geral 

privadas, são participantes dos chamados ―cursinhos preparatórios‖ para concursos. 

Através destes, estas crianças estudam por cerca de um ano, se preparando 

especialmente para a prova do sexto ano. 

A chegada dos cotistas traz uma imensa novidade: a redução no número de 

estudantes provenientes dos cursinhos. Em 2014 recebemos 16 estudantes cotistas no 

sexto ano. A participação nos cursinhos preparatórios era inexistente, apesar de um terço 

do grupo, ter contado com professores particulares para estudar para a prova (o que tem 

um custo menor). A renda per capita média deste grupo está na faixa dos setecentos reais.  

Observando, especialmente os cotistas do sexto ano, verificamos que assim como 

os do primeiro ano, eles também não residem no entorno da escola. A escolaridade média 

de seus pais é mais alta do que a dos responsáveis pelos estudantes do primeiro ano, 

estando situada na faixa do Ensino Médio. Em comum eles têm o fato de que suas 

ocupações estarem no campo da prestação de serviços. Vale ressaltar, por fim, que muitos 

estudantes cotistas tomaram conhecimento das cotas da escola analisada, através de 

outros estudantes cotistas da graduação, de sua relação familiar ou de amizade, o que nos 

dá mostras de que a informação sobre as cotas circularam na universidade, mas precisam 

ir além desta.  

Por fim e resumidamente, ao observarmos este breve perfil, podemos afirmar que a 

chegada dos cotistas inaugura o aprofundamento de demandas por permanência de 

qualidade, já demonstradas pelos bolsistas e ainda não respondidas satisfatoriamente, pois 

não foram assumidas efetivamente, pela universidade. Há muito por fazer, portanto. Neste 

sentido, faremos algumas proposições para estruturação de uma política de permanência 

com qualidade, na intenção de que os estudantes da referida escola – todos eles – possam 

ter afirmados seus direitos. 

Partimos da verificação junto às famílias de que o transporte e a construção de um 

restaurante escolar público – destinado a todos os estudantes e não somente aos cotistas 

e bolsistas, são demandas emergenciais. Não queremos pensar estas ações, porém, do 

ponto de vista da focalização, somente para alunos com necessidades econômicas. 

Pensamos em ações universais de proteção às crianças e adolescentes neste ambiente 

escolar. Ressaltamos que o direito à alimentação está previsto no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (datado dos anos de 1950), sendo consolidado através do artigo 208, 

inciso VII da Constituição Federal (CF, 1988). Também o transporte está previsto neste 

mesmo artigo e inciso.  
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Do ponto de vista da aprendizagem, precisamos destacar que os cotistas não se 

diferenciaram, neste primeiro ano de experiência, dos demais estudantes da escola. Ou 

seja, este grupo não experimentou dificuldades de aprendizagem ou integração em nível 

diferenciado dos demais alunos. Além disso, nenhum cotista ficou reprovado. No entanto, 

pensando para além desta primeira experiência e buscando ações que não sejam 

focalizadas, como proposição de política, consideramos fundamental a criação de novas 

oficinas culturais que funcionem como apoio ao aprendizado. Estas estariam disponíveis 

para todos e enriqueceriam a bagagem de estudantes que porventura, precisassem 

dinamizar sua formação. Além destas, como as cotas também destinam-se a estudantes 

deficientes, é preciso propor a dinamização de uma ação já existente: o Ações Inclusivas, 

que oferece suporte docente a estudantes com necessidades específicas de 

aprendizagem, no ambiente escolar. 

Da mesma foram, espaços de interlocução com essas famílias, como fundamento 

da organização de uma política social de viés democrático, precisam ser ampliados. A 

escola já conta com uma Associação de Pais, mas este grupo novo de responsáveis 

precisa ser ouvido e participar da gestão da assistência estudantil, entendendo e fazendo 

proposições sobre a chegada de recursos, sua organização e/ou a ausência destes. Esta é 

uma forma de democratizar a gestão escolar e de trabalhar pela melhoria da política.  

Como estas proposições para organização de uma política, falamos, portanto, da 

proteção social destas crianças e adolescentes em sentido amplo. Caso contrário, 

corremos o risco de colocar em foco as famílias e seus estudantes, como elementos 

isolados, questionados em sua capacidade de aprendizado, sob suspeição permanentes. 

É preciso, finalmente, destacar que a organização desta política não significa uma 

fantasia de criação de uma escola que resolve todos os problemas. Entendemos que esta 

ou qualquer outra instituição de ensino não têm condições de responder, na totalidade, às 

demandas amplíssimas decorrentes do pauperismo ou das frágeis condições de vida de 

seus estudantes, já que o enfrentamento deste quadro passa pela articulação de diversas 

políticas sociais. O papel da escola é o da socialização, discussão e crítica do 

conhecimento construído. No entanto, em um país com níveis de desigualdade tão altos, 

de pauperismo tão evidente, de políticas sociais de baixa redistributividade, que mantém o 

superávit primário, apesar de seu significativo impacto na proteção social (CASTELO, 

2012) as diversas instituições por onde estes segmentos da classe trabalhadora transitam, 

inclusive a escola pública, precisam pensar em estratégias intersetoriais de ação. Uma 

proposta de assistência estudantil em diálogo com outras políticas sociais tem importante 

papel a cumprir neste sentido. 
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Por fim e em resumo, detalharemos elementos estruturantes da construção desta 

política de assistência estudantil no Ensino Básico, a serem criados e melhorados: ações 

de acesso a recursos (material escolar, uniformes), já praticadas, mas que precisam ser 

melhoradas; transporte (já praticada emergencialmente, mas que demanda ampliação 

imediata); alimentação no ambiente da escola, através de restaurante para todos os 

estudantes (parcialmente praticada, mas que deve ser reformulada, pois o acesso à 

alimentação se dá através da compra de serviços em empresa privada, mas somente para 

bolsistas e cotistas); criação de oficinas culturais, de leitura, melhorias das bibliotecas (para 

todos os estudantes, visando estimular o processo de aprendizagem); ampliação do 

programa de Ações Inclusivas para estudantes com necessidades específicas de 

aprendizagem (já existente, mas que necessita de urgente crescimento); ampliação dos 

espaços de participação para responsáveis; (parcialmente praticada através da associação 

de pais, mas que deve constar das normas da assistência estudantil); melhoria do espaço 

físico da escola, visando a melhor circulação e acessibilidade (demanda emergente, a ser 

realizada). Falamos, ainda, da urgente organização de transferência de recursos através 

de bolsa auxílio para bolsistas e cotistas, tal qual praticado nas cotas da graduação. Vale 

ressaltar que a escola ora analisada está sensibilizada para a atenção a estes estudantes, 

por entender que suas necessidades socioeconômicas, caso não sejam adequadamente 

conhecidas e acompanhadas, podem se se refletir significativamente no seu desempenho 

acadêmico.  

Por fim, ressaltamos que a assistência estudantil não se constitui em privilégio, mas 

em resgate de uma dívida social para com as populações trabalhadoras, que 

historicamente, não acessam a escola pública de qualidade. As demandas ora 

apresentadas são iniciais e estão em movimento, podendo ser aprofundadas e ampliadas, 

segundo as necessidades dos estudantes que comporão a experiência de cotistas e 

bolsistas daqui para frente. A ampliação do acesso à escola vinculada à Universidade 

Pública, onde tem sido construído, historicamente, um projeto de educação de qualidade, é 

um avanço grande.  As cotas minimizam o problema do acesso, mas sem infraestrutura 

para atenção dessas crianças e adolescentes, ou seja, sem a criação de uma política de 

permanência de qualidade, poderá acontecer o que Algebaile (2009), denominou de 

ampliação da escola pública para menos. Em outras palavras, prover acesso às vagas, 

sem permitir a permanência, produz a ilusão de que os possíveis problemas enfrentados 

pelos alunos são de ordem individual. 
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