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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a política de Assistência Estudantil no 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), especificamente o Programa de Atendimento ao 

Estudante em Vulnerabilidade Social (PAEVS). Investigamos, nesse sentido, o eixo norteador 

do programa difundido nos documentos oficiais do IFSC. A pesquisa é fundamentada no 

método histórico dialético. As reflexões desenvolvidas por Frigotto (2003, 2009, 2010, 2011 e 

2012) e Motta (2007, 2008, 2009) foram essenciais para compreender as determinações que 

envolvem os slogans “inclusão social”, “permanência” e “êxito” em nosso objeto de 

investigação. O estudo permitiu mostrar que o programa PAEVS atua em nível estratégico no 

IFSC para solucionar problemas de “permanência” e “êxito” estudantil. O serviço ofertado 

ajuda na harmonização e coesão social, maquiando as contradições sociais em seu contexto de 

atuação. Vislumbramos, assim, forte inclinação no sentido de associar a assistência estudantil 

à lógica de serviço, enfatizando o viés produtivista do trabalho oferecido, pautado na lógica 

de uma gestão administrativa eficiente para a qual a Assistência Estudantil tende a configurar-

se como uma mercadoria com características próprias do capitalismo contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Lógica do serviço. Vulnerabilidade Social. Assistência Estudantil. 

Permanência e êxito. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é resultado de pesquisa realizada no âmbito do Mestrado em Educação, 

cujo objeto de estudo foi o Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social 

(PAEVS) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), 

tomando-o como expressão fenomênica, conforme acepção de Kosik (1989), do trabalho 

realizado pela assistência estudantil na instituição. Nesse sentido, é realizado um mapeamento 

de seus documentos norteadores, editais, atas do Conselho Superior do IFSC, entre outros, na 

busca por pistas sobre as seguintes questões da pesquisa: quais os pressupostos teórico-

metodológicos que fundamentam o Programa de Atendimento ao Estudante em 

Vulnerabilidade Social (PAEVS)? Que questões perpassam as categorias “permanência” e 

“êxito” estudantil enaltecida pelo Programa/serviço? Há contradições em sua 

institucionalização? Qual o direcionamento dado ao programa? 

Importante ressaltar que as análises ocorrem no movimento concreto entre o que 

“aparece” no documento e as referências apresentadas ao longo do artigo. Na análise realizada, 
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os documentos selecionados são tratados metodologicamente segundo sua abrangência e 

temporalidade. Procuramos, por meio do diálogo com os documentos, fazer emergir 

(simultaneamente) aspectos como a materialidade histórica do programa, sua dinâmica 

processual e eixo norteador.  

Com a perspectiva de uma profunda crise estrutural do capital, dado seu caráter 

incontrolável, destrutivo e mundializado (MÉSZÁROS, 2011), é crescente nos países 

capitalistas avançados o desenvolvimento de mecanismos de administração de crises, como 

parte especial de ação do capital e do Estado com o objetivo de descolar e transferir as suas 

maiores contradições atuais, a exemplo das políticas neoliberais que se intensificam (com a 

desregulamentação dos direitos do trabalho e a “privatização” do Estado). Nesse sentido, 

partimos da hipótese que o Programa PAEVS assume características de serviço que vai ao 

encontro do sistema que retroalimenta o capital. 

Importante mencionar que tal inclinação enfatiza o viés produtivista do trabalho 

oferecido, associando-o à lógica de serviço e não de direito. Como consequência, há a 

invisibilidade das contradições sociais que demandam a necessidade de prestação de tal 

serviço pelas instituições. Nessa perspectiva, as avaliações do Programa PAEVS focam em 

mecanismos para a melhoria dos processos existentes como também a implantação de 

processos inovadores, limitando suas ações e análises à perspectiva da otimização de sua 

gestão administrativa, ocorrendo o obscurecimento da dinâmica da Assistência Estudantil, que 

acaba sendo transformada em mercadoria/produto com características próprias do capitalismo 

contemporâneo.  

Nesse sentido, identificamos que a ajuda aparente do Programa PAEVS contribui para 

“maquiar” as mazelas sociais de parcela significativa de estudantes da instituição provenientes 

de realidades extremamente diversas, ocultando as profundas desigualdades sociais que 

adentram a instituição.  

 

2 O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE EM VULNERABILIDADE 

SOCIAL (PAEVS) 
 

Esta seção objetiva construir uma análise que permita entender as relações que 

perpassam o Programa PAEVS como estratégia para “permanência” e “êxito” estudantil no 

IFSC. A fim de compreendermos as relações que se estabelecem, selecionamos documentos 

do período de 2011 a 2015 encontrados no sítio eletrônico da instituição, para que, 
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examinando-os, consigamos apontar suas determinações. O recorte temporal se justifica por 

ocorrer nesse período o surgimento e a consolidação do PAEVS no IFSC. As informações 

seguem no Quadro. 
 

Quadro 01 – Documentos1 relacionados ao PAEVS 
ANO      DOCUMENTO ELABORAÇÃO LOCAL 

2011 Resolução Nº 54  - Regulamenta o  Programa 

de Atendimento Básico e o Programa de 

Auxílio Complementar  da Assistência 

Estudantil do IFSC 

CEPE/IFSC Florianópolis 

2014 Resolução Nº 47 - Regulamenta  o  Programa  

de  Atendimento  ao Estudante em 

Vulnerabilidade Social do IFSC 

CONSUP/IFSC Florianópolis 

2012 
 a 

2015 

Editais do Programa PAEVS Coordenadoria de Inclusão 

e Assuntos Estudantis / 
 DAE 

Florianópolis 

2011 
a   

2015 

Atas do Conselho Superior IFSC CONSUP Florianópolis 

Fonte: Elaboração própria. 2016. 

 

Em 2011, a partir das discussões em curso na instituição sobre a assistência estudantil 

publica-se a Resolução Nº 54, que regulamenta o Programa de Atendimento Básico e o 

Programa de Auxílio Complementar para estudantes dos cursos presenciais do IFSC. 

Inicialmente o atendimento aos estudantes em “vulnerabilidade social”
2
 era desenvolvido 

por meio desses dois programas. No artigo 5º da presente resolução, tem-se que “os 

Programas […] serão operacionalizados nos campi do Instituto Federal de Santa Catarina e [...] 

executados pelo profissional  de  Serviço Social da Coordenadoria Pedagógica [...]”. 

A resolução nº 54 traz ainda que, duas vezes por semestre letivo, deveriam ser 

publicados editais para inscrição nos Programas previstos. No corpo textual registra-se 

também que os Programas de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social (na 

época eram dois) compunham a Assistência Estudantil do IFSC, destinando-se aos estudantes 

com dificuldades para prover as condições necessárias para a “permanência” e o “êxito” 

durante o percurso escolar. 

O Programa de Atendimento Básico caracterizava-se como um auxílio financeiro 

destinado aos estudantes do IFSC em situação de vulnerabilidade social com renda familiar 

                                                 

1 Os documentos estão disponíveis em www.ifsc.edu.br. Acesso em 25 jan. 2016. 
2 Grifo nosso. Entendemos que tal expressão é reveladora, em grande medida, da ótica de uma assistência 

estudantil focada no indivíduo, descolada da ordem social que a produz.  

http://www.ifsc.edu.br/
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per capita menor que ¼ de salário-mínimo constitucional, considerando-se a renda bruta 

familiar. De acordo com a resolução, o estudante contemplado recebia o auxílio financeiro 

mensal equivalente a 2,44% do salário-mínimo constitucional. Um valor irrisório para as 

demandas sociais. 

Já o Programa de  Auxílio  Complementar caracterizava-se  pela oferta  de  benefícios  

para  auxiliar  no  atendimento  às necessidades  dos estudantes  que  recebiam o  benefício  

básico  e  dos estudantes que possuíam renda superior à estabelecida pelo programa básico, 

mas que estivessem em situação de “vulnerabilidade social” devido a agravantes sociais. 

Segundo a resolução, o estudante recebia auxílios mensais, na forma de benefício financeiro 

ou material, de valor variável conforme análise socioeconômica
3
, com valor máximo de ¼ de 

salário-mínimo constitucional, disponibilizados nos meses letivos, conforme duração do curso. 

 No que se refere aos editais de concessão, identificamos no ano de 2012 a publicação 

do primeiro edital unificado de oferta do Programa PAEVS. Porém, os programas focalizados 

para atendimento aos estudantes em “vulnerabilidade social” iniciam em 2011
4
. Entretanto, a 

nomenclatura era diferente. Em 2012, o IFSC coloca dois editais à disposição do público 

estudantil. No ano de 2013, foram publicados quatro editais. Em 2014, houve o maior 

número, com cinco editais disponibilizados. Por fim, em 2015, com mudança no fluxo 

operacional após a edição da Resolução nº 47/2014 (que regulamenta o PAEVS), publicam-se 

apenas dois editais. Importante registrar que em 2014 e 2015, a instituição lançou editais de 

concessão de auxílio financeiro obrigatórios para o público do PROEJA
5
 e Mulheres Sim, 

destinando o pagamento de R$100,00 sem necessidade de avaliação socioeconômica. 

 A partir da leitura dos editais, vimos que é estabelecido o período de seis meses para o 

estudante beneficiado por algum edital do PAEVS realizar renovação do seu auxílio, com 

assinatura de um termo de compromisso com a instituição. Além disso, a cada período de 12 

meses de vínculo com o programa, há o processo de reavaliação, a fim de verificar se houve 

mudança na condição socioeconômica do estudante. Neste caso, realiza-se uma espécie de 

“nova inscrição” com entrega de toda documentação comprobatória exigida em edital. Neste 

                                                 

3  Análise socioeconômica consiste em avaliação de “vulnerabilidade social” e de renda familiar bruta per capita 

realizada por assistente social, abrangendo o somatório de todas as rendas brutas dividido pelo número de 

pessoas que compõe a família, descontados os custos com agravantes sociais. (EDITAL Nº 001/2014). 

4 Até a finalização da presente pesquisa, não havia edital disponibilizado no sítio eletrônico do IFSC sobre as 

“regras” para concessão do auxílio do PAEVS para o ano de 2011. 

5 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. Maiores informações em: http://portal.mec.gov.br/proeja  

http://portal.mec.gov.br/proeja
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processo, há possibilidade de perda ou diminuição no valor do auxílio, uma vez que, a cada 

novo edital, mais inscrições são realizadas, aumentando o índice de corte. Enfatizamos que o 

processo de análise socioeconômica é realizado por assistente social vinculado às 

coordenadorias pedagógicas dos campi. 

 A partir de 2014, identificamos que o programa passa atender as exigências do decreto 

que regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), ou seja, a renda 

familiar per capita de até um salário-mínimo e meio aparece como condição primeira para 

concorrer ao auxílio do PAEVS.  Além disso, aparecem definições detalhadas de termos como 

renda bruta familiar, parecer técnico social, “vulnerabilidade social”, agravantes sociais e o 

conceito de família. De 2012 a 2014, o valor mensal do auxílio variava de R$100,00 a 

R$400,00. Já em 2015, houve acréscimo no valor, podendo oscilar de R$100 a R$500,00. Em 

2014, os alunos dos cursos de pós-graduação não concorreram ao programa
6
. Até então, tal 

separação não era feita. Bastava apenas ser estudante de curso regular e presencial do IFSC. 

 Pudemos verificar que desde a criação do programa criaram-se alguns procedimentos 

para concessão do auxílio financeiro. Em 2012, o estudante deveria preencher questionário 

socioeconômico online e entregar a documentação comprobatória de sua condição no ato da 

inscrição. Os documentos necessários eram: documentos pessoais de todos os membros da 

família, comprovação de renda familiar e comprovação de agravantes sociais. Em todos os 

editais de concessão, vimos que o recebimento dos auxílios ordenou-se pela condição de 

“vulnerabilidade social” do estudante até o limite de disponibilidade orçamentária do IFSC.  

 A partir de 2013, aparece um elemento novo no PAEVS. Na disposição final dos 

editais, há o esclarecimento sobre a garantia de total sigilo sobre as documentações e 

informações prestadas, uma vez que a instituição possui, praticamente, uma anamnese social 

da família do estudante contemplado.  No ano de 2014, o Conselho Superior do IFSC aprova 

a Resolução nº 47, que regulamenta o PAEVS. A referida normativa conceitua 

vulnerabilidade social como “[…] processos de exclusão, discriminação ou enfraquecimento 

dos grupos sociais e sua capacidade de reação, como situação decorrente da pobreza, privação 

e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social”. 

  Destacamos, a seguir, artigos da Resolução 47/2014, que regulamenta o PAEVS, para 

ajudar na compreensão da lógica implementada: 

 

                                                 

6 Esses estudantes só podem ser atendidos, caso todos os inscritos dos demais cursos sejam atendidos e o IFSC 

tenha disponibilidade financeira. 
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Art. 2º O Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social 

destina-se ao estudante com dificuldade de prover as condições necessárias para a 

permanência e o êxito durante o percurso escolar. A permanência do estudante na 

instituição compreende o tempo definido em cada projeto de curso para a 

integralização […].  O êxito ocorre quando  o estudante integraliza essas unidades 

curriculares, passando a ter direito à certificação. 

 
Art. 3º O Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social é 

destinado ao estudante matriculado em cursos presenciais: FIC com no mínimo 160 

horas [...]; Mulheres Sim; PROEJA; Integrado; Concomitante; Subsequente; 

Graduação e Pós-graduação com renda bruta per capita de até 1 ½ salário- mínimo 

vigente e caracteriza-se pela concessão de auxílio financeiro em forma de pecúnia 

[...]. § 1º O estudante matriculado em curso de pós-graduação será atendido pelo 

Programa de Atendimento ao Estudante em  Vulnerabilidade Social,  após todos os 

outros cursos, conforme disponibilidade orçamentária. 

 

 No que se refere às condições para acessar e permanecer no PAEVS, encontramos nos 

artigos 4º e 5º as especificidades: 

 
Art. 4º São condições de acesso ao Programa de Atendimento ao Estudante em 

Vulnerabilidade Social: I - Matrícula regular; II - Índice de Vulnerabilidade Social 

validado por assistente social, confirmando sua condição vulnerável. (grifo nosso) 

 
Art. 5º São condições para permanência no Programa: I - Matrícula regular; II - 

Frequência regular (75%); III  - Participação em  atividades  programadas  pelo setor 

responsável  pela  Assistência Estudantil do câmpus; IV  - Comprometimento com 

os estudos a ser avaliado através do envolvimento do estudante com o ambiente 

acadêmico, por meio de sua assiduidade, empenho e iniciativa para a aprendizagem, 

não sendo considerada somente a aprovação. (grifo nosso) 

 

 Com base nessa materialidade, partimos do pressuposto que o PAEVS é estratégia 

importante do IFSC para reduzir os altos índices de evasão nos cursos. A instituição precisa 

cumprir metas estabelecidas pelo governo federal em relação à permanência estudantil para 

ter liberação integral de seus recursos financeiros. Nesse sentido, se o estudante não conclui o 

curso, há perda orçamentária, o que pode precarizar os trabalhos de ensino, pesquisa e 

extensão. Compreendemos que por meio do estratagema “permanência” e “êxito”, o MEC, via 

SETEC, dá o tom das “negociações”. Assim, o slogan
7
 “permanência” e “êxito” se constitui 

como instrumento de gestão e controle de gastos públicos, com condicionalidade de retorno 

para o Estado do investimento realizado. É exigido, então, resultado produtivo da educação. 

Dessa forma, o processo educacional vem tornando-se recurso de coesão social e 

implementação do desenvolvimento econômico requerido, mesmo alicerçado em estruturas 

com enormes desigualdades sociais. 

                                                 

7 Por slogan se entende expressão concisa, fácil de lembrar, utilizada em campanhas políticas, de publicidade, de 

propaganda, para lançar um produto, marca etc. 
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 A partir da resolução e dos editais de 2015, o IFSC implementou uma nova 

metodologia de trabalho, criando o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do estudante, 

composto de variáveis que reunidas definem a situação social do discente. O IVS envolve 

análise de documentos e questionário socioeconômico e, se necessário, entrevista. A 

devolução do IVS ao estudante é realizada em até 30 dias corridos da data da solicitação, 

tendo validade por um ano. Somente a partir do IVS o estudante pode inscrever-se nos editais 

de concessão do PAEVS.  Toda “tecnologia” implantada avoluma o trabalho do profissional 

do serviço social, uma vez que precisa analisar vários processos em um curto período. No 

quadro adiante, apresentamos em detalhes as variáveis que compõem o IVS. 

 

Quadro 02: Composição do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 

VARIÁVEL CONCEITO 

Renda bruta per capita familiar É a soma da totalidade dos rendimentos obtidos pela unidade 

familiar, incluso o estudante, dividida pelo número de membros da 

unidade familiar. A renda bruta é composta pelo último mês do valor 

bruto de salários, proventos, gratificações eventuais, etc.   

Ocupação, Trabalho e Emprego por 

membro da família 
Presença ou não de vínculo empregatício, condição de trabalhador 

autônomo ou informal. 

Situação patrimonial familiar Propriedades móveis, imóveis, seja de pessoas físicas ou jurídicas, 

como por exemplo: apartamentos, casas, salas comerciais, depósitos 

em poupança, carro, motocicletas, participações em sociedade, 

quotas de empresas, máquinas agrícolas e benfeitorias agrícolas, 

aplicações financeiras, etc. 

Moradia do estudante Tipo da moradia, situação de moradia, tipo de localidade, área de 

risco. 

Saúde por membro da família Presença de doença, necessidades específicas, dependência química 

e acesso a sistema de saúde por convênio particular. 

Transporte do estudante Tipo de transporte utilizado pelo estudante no deslocamento entre a 

residência e o campus do IFSC em que está matriculado, mensurado 

pela distância entre estes dois pontos. 

Acesso à educação do estudante e por 

membro familiar 
Origem escolar do estudante, a escolaridade do estudante. Para 

membro da família será considerado o vínculo com estabelecimento 

de ensino formal privado (bolsista parcial e financiamento 

estudantil), exceto para pós-graduação. 

Composição familiar (se possui idosos, 

crianças, adolescentes, pessoa em 

restrição de liberdade, etc.) 

Família é a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 

eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o 

rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade 

familiar. 

Participação em programas sociais Recebimento de auxílio financeiro, por meio de programas sociais 

das esferas federal, estadual e municipal, pelo estudante ou outro 

membro do grupo familiar. 

Ingresso por cotas Ingresso no IFSC pelo sistema de cotas, conforme legislação. 

   Fonte: Resolução CONSUP/IFSC Nº 47/2014. Elaboração própria. 
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Tendo em vista que a construção de documentos da política educacional se dá em 

meio a contradições, verificamos na ata da 4ª reunião ordinária do CONSUP/IFSC de 2013 

que 

O conselheiro [...] questionou sobre os critérios de concessão do auxílio 

vulnerabilidade, ou seja, que tipo de aluno é contemplado com o benefício. Alguns 

conselheiros declararam que há casos de distorção da concessão do benefício nos 

câmpus. Outros conselheiros relataram que a seleção é feita conforme os 

documentos apresentados e que o processo é recente, está em implantação, e em 

alguns câmpus está funcionando bem. Mas argumentaram que é necessário um 

acompanhamento direto dos gestores e dos servidores envolvidos para garantir a 

eficiência do programa. O Diretor de Assuntos Estudantis [...] informou que é difícil 

ter controle total da situação, pois não há um sistema que faça o cruzamento de 

dados sobre percepção de bolsas. Ressaltou que é necessário moralizar e tornar o 

programa mais eficiente, com o uso de um sistema acadêmico e administrativo 

integrados para o uso das informações. A conselheira [...] relatou que o IFSC foi 

ousado em 2010 em querer ter uma política de assistência estudantil na instituição, 

mas representou um avanço em termos de reconhecer a assistência estudantil como 

um direito do aluno [...]. Destacou que os casos específicos devem ser 

denunciados[...]. Ressaltou que o IFSC avançou muito e está trabalhando para ser 

mais eficiente e os problemas não são justificativas para retroceder. (grifo nosso) 
 

Conforme passagem, a “eficiência” do programa aparece como preocupação da 

instituição.  A administração gerencial e a lógica da transparência formal da assistência 

assume o centro das discussões. 

 Por fim, encontramos na ata da 33ª reunião ordinária do CONSUP, de 17 de 

dezembro de 2014, o debate sobre as alterações a serem colocadas em prática no PAEVS em 

2015: 

 
[…] a regulamentação propõe criar o IVS – Índice de Vulnerabilidade Social, que 

será determinado a partir de um questionário respondido pelos alunos, que 

contempla outros aspectos importantes que hoje não são considerados. Hoje a 

análise de vulnerabilidade social é feita quando os alunos participam dos editais, 

tendo que aguardar os períodos de inscrição. A nova regra propõe que os alunos 

solicitem a qualquer tempo a análise do IVS [...], que será realizada pelas assistentes 

sociais, e somente aqueles que tenham o IVS determinado possam participar dos 

editais. […] foi sugerido alterar no art. 5º o termo “comprometimento escolar” por 

“rendimento escolar”, porém argumentou-se que esse aspecto é muito complexo e 

foi bastante debatido no grupo, chegando-se ao consenso de que se for exigido um 

rendimento escolar e o aluno não atingir, corre-se o risco de deixar de dar apoio 

aos que realmente precisam. (grifo nosso). 

 

Apreendemos que o objetivo maior do processo do PAEVS centra-se na permanência 

do estudante na instituição. A questão do êxito fica em segundo plano, considerando que as 

exigências de rendimento estudantil no IFSC altas. Por isso, considerada uma instituição com 

“ensino forte”, com docentes que não aceitam o processo de aprovação sem a devida 

“meritocracia”. Assim, condicionar o Programa ao desempenho seria muito arriscado, na 

visão dos conselheiros. 
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3 FUNDAMENTOS NORTEADORES DO PROGRAMA PAEVS NO IFSC: 

REFLEXÕES PARA O DEBATE 
 

Identificamos na análise documental posta em movimento que o Programa PAEVS, 

integrante da política de assistência estudantil do IFSC, aparece associado ao slogan 

“permanência” e “êxito”, sendo alicerçado teoricamente pela concepção de “inclusão social”. 

Garcia (2004), ao pesquisar detidamente tal conceito e suas políticas subjacentes, identifica 

aspectos relevantes nos discursos das agências multilaterais a respeito da temática. 
Nesse sentido, as políticas inclusivas almejam a harmonização social via discursos de 

coesão, solidariedade e pertencimento, mesmo que as desigualdades sociais permaneçam. A 

noção da “reforma” defendida nas políticas e programas pautados na inclusão social sugere 

que se faz necessário remanejar algo mal conduzido, disseminando as vantagens de uma 

educação que não exclui e não classifica, mas prioriza as “necessidades de aprendizagem”. 

(GARCIA, 2004). 
Frigotto (2010, p. 419) adverte que “o risco do uso abusivo desta noção [in/exclusão] 

situa-se na possibilidade de fixar-nos no sintoma e nas consequências das formas que 

assumem as relações sociais capitalistas hoje”, o que pode nos encaminhar “[…] no plano das 

políticas, a uma postura reformista e conservadora” (p. 419). Conforme o autor, “não se trata 

de não reconhecer a importância e a necessidade das políticas de inclusão, mas de atentar para 

o fato de que a questão social vem sendo trazida, de forma permanente, para a “margem”, 

reduzindo-a a uma questão técnica” (p. 423). 
 Nessa esteira, considerando a crise estrutural do trabalho, compreende-se que não são 

suficientes políticas de inclusão (cada vez mais precárias) se levarmos em conta o momento 

histórico por que passamos, em que se prolifera a inserção subalterna informal sob a 

nomeação de “trabalho autônomo” ou empreendedorismo. (FRIGOTTO, 2010). 
Pela via do consenso, ao se identificar o sujeito excluído, reconhecemos a necessidade 

de inclusão. A ideia de inclusão/exclusão é central nos programas sociais, sendo um 

fenômeno a ser apreendido. Nessa perspectiva, Rech (2012) argumenta: 

 

O papel de amenizar as desigualdades sociais parece ser aceito e tomado como 

princípio dentro da Rede Federal, tomando para si o papel de  promotor  de 

igualdade social e de obtenção de cidadania. Sobre esse “enfrentamento” às 

desvantagens sociais, a inclusão se apresenta como papel  crucial  e  podemos  

problematizar,  inclusive,  que  os  documentos levam ao entendimento de que 

somente através da inclusão poder-se-á tornar nossa sociedade mais justa.(p. 159) 
 



 

 

 

 

 10 

É inegável a importância do PAEVS como medida compensatória e emergencial para 

os estudantes do IFSC. Com fundamento em Motta (2007), temos que o programa é posto em 

prática por instituição que faz parte do aparelho hegemônico do Estado, refletindo em 

despolitização e conformismo social. Pela via da educação para o capital humano e tendo em 

vista a necessidade de coesão/harmonização requerida para expandir a ideologia dominante, 

compreendemos que por meio do PAEVS são administradas as desigualdades sociais mais 

extremas que surgem no instituto. Sua atuação cumpre papel estratégico de fortalecimento da 

ideologia do capital social, visto que a expansão predatória do capital precisa de instrumentos 

capazes de naturalizar sua perpetuação e tornar tolerável suas fissuras mais extremas. 
Neste horizonte, ao refletir sobre programas focalizados como o PAEVS,  Frigotto 

(2010, p. 438) coloca que 

 

[…] a tarefa política é, sem dúvida, transcender às estratégias de inclusão degradada, 

sob programas focalizados e de caridade social que funcionam como alívio à 

pobreza e manutenção do status quo. Para ir além do focal, a luta da classe 

trabalhadora e dos movimentos que o constituem implica [...] redefinir o papel do 

Estado. Não do Estado em sua função de preposto para o capital, mas [...] de um 

Estado radicalmente democrático. Aqui a tarefa é criar capacidade política para ter 

controle do fundo público e sua aplicação para garantir os múltiplos direitos e 

necessidades humanas e não as exigências do capital. Esta possibilidade está 

condicionada, sem dúvida, à organização, cada vez mais ampla, da classe 

trabalhadora em seus diferentes organismos coletivos e nos movimentos sociais. 

(grifo nosso) 

 

Nessa perspectiva, segundo o autor, a relação in/exclusão constitui “[...] sintoma de 

relações sociais, estrutural e organicamente, geradoras da desigualdade. Relações que 

precisam ser rompidas e superadas. Esta travessia implica teoria densa e ação política 

organizada” (p. 439). 
Afirmamos que em tempos de valorização das políticas neoliberais, o PAEVS é 

pautado essencialmente pela lógica de serviço e não de direito, o que traz à tona sua 

instabilidade, que ora garante a “permanência” do aluno e ora o exclui devido a inúmeros 

aspectos que condicionam o recebimento e continuidade dos benefícios, pois não há como 

contemplar todos de que dele necessitam. 
Assim, não é um programa universalizado, mas limitado a ações focalizadas. A esse 

respeito, Costa (2010), pesquisando o histórico da Assistência Estudantil no país, identifica 

que esta sempre foi pautada por ações pontuais, descontínuas e com falta de recursos. Porém, 

houve nos últimos anos maior investimento de recursos federais, principalmente com a 
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criação do PNAES, sendo usada como estratégia de “democratização” e “redução” das 

desigualdades sociais. 
Trazendo à tona o documento do BM “Estratégia 2020 para a Educação: 

Aprendizagem para Todos. Investir nos conhecimentos e competências das pessoas para 

promover o desenvolvimento” constatamos que a educação é colocada como chave-mestra 

para o desenvolvimento. Nesse sentido, programas de assistência como o PAEVS vêm para 

tentar minimizar a lacuna da não permanência do estudante na instituição, pois o aluno 

trabalhador se vê, muitas vezes, diante da difícil decisão de abandonar os estudos ou 

sobreviver em meio ao cruel e precário “mercado de trabalho”. Em nossa perspectiva, tais 

programas, na realidade, contribuem para escamotear os motivos sociais que produzem a 

evasão na educação profissional, visto que ao invés de se colocar em cheque a sociabilidade 

do capital, a ênfase dada vai ao encontro de fatores internos e subjetivos. 

Consideramos importante registrar que o BM não vem mais associando a educação 

somente à ideia de escolarização. Esta passa a ser centrada, de forma estratégica, na 

aprendizagem, pois “o crescimento, desenvolvimento e redução da pobreza dependem dos 

conhecimentos e qualificações que as pessoas adquirem, não do número de anos que passaram 

sentados numa sala de aula”. (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 03) No IFSC, encontramos 

claramente tal acepção. Via cursos FIC e programas de “qualificação” impostos pelo governo 

federal, a escolarização formal já perdeu espaço, inclusive em número de estudantes. Os 

cursos centrados na aprendizagem aligeirada para desempenho de funções precárias no 

“mercado de trabalho” já acenam na liderança das matrículas da instituição. Assim, 

 
A nova estratégia [do Banco Mundial] centra-se na aprendizagem por uma simples 

razão: [...] embora um diploma possa abrir as portas para um emprego, são as 

competências do trabalhador que determinam a sua produtividade e capacidade para 

se adaptar a novas tecnologias e oportunidades. (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 03) 

 

      Compreendemos que a retórica da “permanência” apregoada pelo PAEVS traz consigo a 

ideia de desenvolvimento de país difundida pelas políticas públicas contemporâneas. Nesse 

sentido, espera-se que as pessoas consigam se “qualificar” minimamente para atender as 

exigências do expropriador “mercado de trabalho”, sendo incluídas subalternamente em tal 

dinâmica. A educação, aparece, nesse ínterim, como gestora responsável pela diminuição dos 

efeitos da pobreza extrema, oferecendo condições mínimas para que os indivíduos possam ser 

considerados “empregáveis”. Acomodam-se, assim, as desigualdades sociais via 
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despolitização da classe trabalhadora, a grande prejudicada estruturalmente com os auxílios 

provenientes das políticas focalizadas de cariz neoliberal. 

 Ocorre que a população, de forma geral, e os beneficiários de programas que seguem a 

linha focal alicerçada nos “pobres e vulneráveis” não apreendem que tais políticas ajudam a 

retroalimentar sua própria expropriação. A sociabilidade do capital é complexa, o que facilita 

o encobrimento de seus próprios mecanismos predatórios. Tem-se, portanto, a impressão de o 

Estado trabalhar arduamente (via políticas de “inclusão, acesso e permanência” na educação) 

para eliminação das desigualdades sociais. Porém, as ações focais e seus programas se 

constituem, paradoxalmente, em alimento que contém elementos nocivos, atuando como mal 

necessário se considerarmos a urgência de sobreviver. 

 Nessa linha, cabe enfatizar o horizonte adotado por esta pesquisa, que vem ao 

encontro do que analisa Leite (2012): 

 
Não se pode perder de vista que uma parte importante dessas novas formas para 

atender o social – e amortecer e neutralizar as expressões da “questão social” – são, 

na verdade, instrumentos para eliminar o caráter da luta política, convertendo os 

conflitos e tensões sociais em expressões vazias de sentido transformador, com a 

intencionalidade de convertê-las em expressões neutras. As políticas sociais, 

travestidas doravante em “programas”, funcionam exatamente como recurso para 

divisão das classes, a partir da sua característica residual. Perde-se, com isso, o 

horizonte da luta coletiva. Ademais, despolitiza as políticas sociais, tirando o foco 

da totalidade do real, naturalizando, banalizando e – ato contínuo – criminalizando 

as refrações da “questão social”, transformando-as em expressões individuais. (p. 

469-470) 

 

 Para finalizar, reafirmamos que o PAEVS se destina a tratar os sintomas das 

desigualdades sociais que chegam ao IFSC, adiando a necessária reflexão para transformação 

do status quo vigente. Em que pese o cumprimento das exigências governamentais para 

“permanência” e “êxito”, o estudante que não teve educação básica/elementar de qualidade, 

encontra no instituto uma realidade que, dada as exigências colocadas, impulsiona-o para a 

não continuidade dos estudos. Nessa perspectiva, a tão propalada “inclusão social” trilha a 

contramão do que anuncia. 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo desta pesquisa, partimos do pressuposto de que os problemas sociais que 

adentram o IFSC na atualidade têm relação direta com o cenário da crise estrutural do capital. 

Evidenciamos, por meio da análise documental realizada, que o PAEVS, na medida em que 
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não problematiza o caráter de desigualdade estrutural da sociedade social, cronifica-se como 

programa emergencial e assistencialista que retroalimenta o capital. Assim, pode atuar como 

armadilha ideológica,  obscurecendo a realidade por se caracterizar como sendo sempre 

positivo. 

A partir da materialidade colocada em movimento, identificamos que o PAEVS atua 

para solucionar problemas de “permanência” e “êxito” estudantil. Por sua atuação no 

tratamento compensatório dos efeitos da pobreza, acaba funcionando como instrumento que 

dissocia as desigualdades sociais de seus determinantes estruturais, visto que suas ações se 

limitam a aspectos conjunturais que chegam ao IFSC. 

  Assim, ocorre o desvio da origem dos problemas sociais da relação capital/trabalho 

para seus efeitos aparentes, delegando à educação a tarefa de resolvê-los. As estratégias de 

discurso enaltecem eloquentemente a retórica “[…] de que por meio da educação o sujeito 

ascenderá socialmente” (EVANGELISTA, 2014, p. 54). Compreendemos que tal 

materialidade se constitui em alerta para se pensar mais profundamente a gestão das 

desigualdades sociais que se apresentam ao ambiente educacional, uma vez que a 

problemática é suavizada nas políticas de inclusão, que protelam a tão necessária 

transformação estrutural do status quo vigente. 

Nossa investigação mostrou que o PAEVS aparece alicerçado na ideia de “inclusão 

social” como mecanismo de justiça e igualdade social. É enfatizado, nessa perspectiva, que 

ações focalizadas podem conseguir tal façanha. Há, assim, minimização dos problemas 

resultantes das desigualdades sociais por meio da noção de “inclusão”. Entretanto, a igualdade 

substantiva e justiça social perpassam complexas determinações sociais envolvendo a relação 

Capital, Estado e Trabalho alienado presentes na sociedade, indo muito além das fronteiras 

institucionais. 

Identificamos ainda que o PAEVS se constitui em instrumento singular do IFSC para 

aumentar as taxas de permanência nos cursos. A instituição se vê em meio ao cumprimento de 

metas de permanência para ter acesso integral aos seus recursos financeiros. Portanto, caso o 

índice de evasão seja alto, ocorre perda orçamentária, podendo prejudicar o ensino, pesquisa e 

extensão. Verificamos que via slogan “permanência” e “êxito”, o MEC e a SETEC dão as 

cartas nesse cenário de “negociação” desigual, em que as instituições educacionais tendem a 

ser o lado mais fraco. Nesse horizonte, a “eficiência” do PAEVS é motivo de preocupação 

para a instituição. Dadas as exigências colocadas externamente, o sucesso da gerência da 

assistência estudantil aparece, assim, no centro das discussões. 
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Enfatizamos que o slogan da “permanência” difundido pelo PAEVS se relaciona com 

a noção de desenvolvimento presente nas políticas neoliberais. Almeja-se, nesse cenário, que 

seja possível “qualificar-se” minimamente para suprir as carências do expropriador “mercado 

de trabalho”. Grande parcela da sociedade, nesse horizonte, é incluída precariamente nesse 

universo, onde a educação é colocada como panaceia para as desigualdades gestadas pela 

sociabilidade do capital. 
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