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RESUMO 

Esta pesquisa analisou a trajetória profissional e acadêmica dos(as) egressos(as) dos 
cursos de Petróleo e Gás Natural, da modalidade subsequente do IFBA, Campus 
Simões Filho que concluíram entre o período de 2014 a 2016. Teve como objetivo 
principal desenvolver um portal on-line para realizar o acompanhamento dos(as) 
egressos(as) do referido campus, bem como servir de ferramenta de pesquisa para a 
instituição e demais interessados. A pesquisa com egressos(as) justifica-se por 
considerar que no lócus desta investigação não possui um mecanismo de 
acompanhamento que viabilize manter um relacionamento entre estes sujeitos e a 
instituição, para coletar informações que possam orientar caminhos na 
reformulação/implantação de ações educativas. A pesquisa apresenta natureza 
aplicada, propondo-se a desenvolver um portal eletrônico que poderá ser utilizado como 
mecanismos de acompanhamento. A metodologia adotada foi um estudo de caso com 
enfoque exploratório e descritivo, caracterizado pela combinação da pesquisa 
bibliográfica e documental e utilizou como procedimento de coleta, a aplicação de um 
questionário on-line. Os dados foram tratados quantitativamente e interpretados 
qualitativamente. Os resultados evidenciaram que a maioria dos/as egressos(as) 
exercem algum tipo de atividade no mundo do trabalho, seja direta ou indiretamente 
ligado à sua área de formação. Infelizmente, os dados mostraram que muitos não 
conseguiram avançar o nível de escolaridade e os que tentaram, pararam no meio do 
caminho. No tocante à avaliação do curso, a maioria avaliaram como ótimo, todavia 
mostraram-se insatisfeitos com relação aos conhecimentos práticos adquiridos durante 
a formação. Contudo, espera-se que os resultados desta pesquisa possam despertar o 
interesse de toda a comunidade envolvida no processo educacional, em repensar o 
modo como a instituição concebe o(a) egresso(a). Pensar que estes sujeitos imergidos 
no mundo do trabalho possuem um conjunto de informações que a instituição não pode 
deixar de tê-las, como elementos norteadores no planejamento das ações de ensino, 
pesquisa e extensão, bem como no processo de autoavaliação. 

Palavras-Chave: Acompanhamento de Egressos(as). Educação Profissional e 
Tecnológica. Mundo do trabalho. Portal.  



ABSTRACT 

This research analyzed the professional and academic trajectory of graduates from the 
Oil and Natural Gas courses, from the subsequent modality of the IFBA, Campus Simões 
Filho who completed between 2014 and 2016. Its main objective was to develop a portal 
online to monitor graduates from that campus, as well as serve as a research tool for the 
institution and other interested parties. The research with graduates is justified by 
considering that the locus of this investigation does not have a follow-up mechanism that 
makes it possible to maintain a relationship between these subjects and the institution, 
to collect information that can guide paths in the reformulation/implementation of 
educational actions. The research has an applied nature, proposing to develop an 
electronic portal that can be used as follow-up mechanisms. The methodology adopted 
was a case study with an exploratory and descriptive focus, characterized by the 
combination of bibliographical and documentary research and used as a collection 
procedure, the application of an online questionnaire. Data were treated quantitatively 
and interpreted qualitatively. The results showed that most graduates perform some type 
of activity in the world of work, whether directly or indirectly linked to their area of training. 
Unfortunately, the data showed that many failed to advance their level of education and 
those who tried stopped in their tracks. Regarding the evaluation of the course, most 
rated it as excellent, however they were dissatisfied with the practical knowledge 
acquired during training. However, it is expected that the results of this research may 
arouse the interest of the entire community involved in the educational process, in 
rethinking the way the institution conceives the graduate. Thinking that these subjects 
immersed in the world of work have a set of information that the institution must have, 
as guiding elements in the planning of teaching, research and extension actions, as well 
as in the self-assessment process. 

Keywords: Monitoring of Graduates. Professional and Technological Education. 

World of work. Portal. 
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 1 INTRODUÇÃO 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda 

pessoas. Pessoas transformam o mundo”.  

(Paulo Freire, 1979, p. 84) 

Historicamente, a educação profissional no Brasil é responsável pela for-

mação técnica e humana de jovens e de trabalhadores da sociedade, tornando-

se, na maioria das vezes, uma via de acesso e de transição para o mundo do 

trabalho (MEC, 2019). Diante dessa situação, todas as ações de orientação e 

planejamento dos sistemas de ensino precisam utilizar informações dos/as 

seus/suas egressos(as), para poder conhecer as realidades do seu público-alvo. 

É importante destacar que os/as egressos/as, público-alvo das institui-

ções de ensino, configuram-se como um dos indicadores para a construção de 

estratégias de avaliação sistemáticas e contínuas do ensino como um todo. No 

entanto, observa-se que no Brasil as pesquisas com os mesmos iniciaram so-

mente a partir de 1970, com enfoques na situação profissional e no desenvolvi-

mento de indicadores para avaliar as instituições escolares, especificamente as 

universidades. 

Porém, mesmo após cinco décadas do início das primeiras pesquisas com 

egressos(as), na atualidade as investigações lamentavelmente, ainda aconte-

cem de forma aleatória. E infelizmente, aquelas instituições que desenvolveram 

mecanismos de acompanhamento não possuem uma periodicidade regular e tão 

pouco atualização permanente dos dados (PAUL, 2015). 

Nesse contexto, dada a necessidade de avaliação e retroalimentação da 

educação ofertada, criar ações sistemáticas para o acompanhamento de egres-

sos(as) constitui como um mecanismo de planejamento, visto que são sujeitos 

inseridos no mundo do trabalho e possuem uma visão particular com relação à 

formação recebida, devido às suas experiências profissionais e acadêmicas. Es-

sas informações, podem induzir estratégias que levem a melhoria do ensino e a 

reformulação dos currículos, possibilitando assim, atender as necessidades da 

sociedade e as expectativas dos estudantes.  

Considerando que os(as) egressos(as) da Educação Profissional Tecno-

lógica (EPT) participam das constantes transformações sociais e econômicas 
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que ocorrem na sociedade é de suma importância que as instituições que ofere-

cem a educação profissional deem visibilidade a estes sujeitos sociais, pois eles 

possuem informações significativas que podem nortear caminhos na busca de 

uma educação de qualidade.  

Sendo assim, o acompanhamento dos/as ex-alunos/as pode ser um canal 

para que as instituições analisem a eficácia de sua atuação, identificando e/ou 

definindo formas de monitoramento e avaliação dos seus cursos, possibilitando 

reorientar as suas ações na melhoria da qualidade do ensino. Tendo em vista, 

que as informações oriundas dos/as egressos/as que são sujeitos ativos e inse-

ridos em diversos contextos (sociais, econômicos, familiares e culturais), podem 

inferir como os conhecimentos adquiridos, contribuíram na transformação da sua 

vida pessoal e profissional.  

E, diante da constatação de que no lócus desta investigação não possui 

um programa ou mecanismo de acompanhamento de egressos(as) que viabilize 

manter um relacionamento entre estes e a instituição, para coletar informações 

que possam orientar caminhos na reformulação e implantação de ações educa-

tivas, surgiu então uma inquietação de realizar um estudo concernente aos 

egressos de uma instituição federal na Bahia.  

No contexto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o 

acompanhamento de egresso(a) foi regulamentado pela Portaria nº 646 de 14 

de maio de 1997, que preconizava a implementação de mecanismos permanen-

tes de consulta aos setores produtivos, na identificação de novos perfis profissi-

onais, das demandas nos arranjos locais e de oferta de cursos (MEC, 1997). 

Para tanto, o documento evidenciava a inclusão de sistemas de acompanha-

mento de egressos(as) e de estudos para possíveis demandas profissionais. É 

oportuno frisar, que o referido documento foi revogado pela Portaria n.º 2.736 de 

30 de setembro de 2003, pelo ex-ministro da educação Cristovam Buarque. Não 

obstante, para o acompanhamento dos/as egressos/as da rede federal foi um 

marco histórico jamais concebido.  

Nesse panorama, o Instituto Federal da Bahia – IFBA no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI (2014 – 2018) preceitua que o acompanha-

mento de egressos(as) é um conjunto de ações que visam acompanhar o itine-

rário profissional, na perspectiva de identificar cenários junto ao mundo produtivo 
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e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e extensão (IFBA, 2018). 

Assim, com base nessa configuração é latente a necessidade de elaborar 

sistemas de acompanhamentos de egressos(as) que sejam utilizados como 

meio de comunicação entre eles e a instituição, na tentativa de coletar informa-

ções referenciais que possam servir como mecanismo de pesquisa, de planeja-

mento e de avaliação de ações educativas para o Instituto Federal da Bahia.  

Pesquisas atuais com foco em egressos(as), a exemplo de Simon (2017), 

Paul (2015), Raykil (2014), Lordelo e Dazzani (2012) e Sampaio (2009) discutem 

a importância do acompanhamento de egresso(a) como fonte de pesquisa para 

uma instituição escolar. Os referidos autores, considerando as suas realidades, 

mostram como as percepções dos/as ex-alunos(as)sobre a sua formação podem 

gerar informações cruciais para planejar, implantar e reavaliar as ações educa-

cionais.  

Além dessas referências, esta investigação teve como aporte teórico as 

percepções de Antunes (2006), Ciavatta (2008), Frigotto (2003), Kuenzer (1998), 

Manfredi (2016), Marx, (1983), Mészáros (2008), Ramos (2014) e Saviani (1994), 

por considerar que os objetos desta pesquisa são sujeitos sociais que estão in-

seridos no mundo do trabalho e produzem sua existência, a partir das relações 

contraditórias e desiguais que ocorrem nesse campo de disputa. Logo, é mister 

dialogar com os referidos autores, haja vista que estudam as constantes trans-

formações que ocorrem no mundo do trabalho e a relação com a EPT. A figura 

1 apresenta as principais referências utilizados na presente pesquisa. 
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Figura 1: Principais referências estudadas nesta pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

A literatura evidencia que a educação profissional sempre esteve vincu-

lada ao mundo do trabalho. Esse, é um sistema em constantes transformações 

que abrange além da inserção ou não no mundo produtivo, as expectativas, os 

desejos e as experiências dos sujeitos que a partir das suas relações sociais vão 

se desenvolvendo e se transformando historicamente.  

Em face dessas afirmações, as instituições deveriam estar em sintonia 

com as realidades desses sujeitos que estão imersos nessa relação de transfor-

mação. Nessa perspectiva, o(a) egresso(a) constitui-se como um elo entre a es-

cola e o mundo do trabalho, na condição de sujeito intrinsecamente envolvido na 

“relação instituição, educação e sociedade” (SIMON, 2017, p. 74). 

É preponderante que as instituições educacionais percebam que o(a) 
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egresso(a) pode se tornar um agente potencializador no planejamento de suas 

ações. Para isso, é importante criar vínculos com estes sujeitos, trazendo-os de 

volta para a instituição. O Ministério da Educação – MEC (2008) corrobora com 

essa perspectiva, dado que afirma a importância dos mesmos para uma institui-

ção educacional. 

Os egressos são atores potencializadores de articulação com a socie-
dade, fonte de informações que possibilita retratar a forma como a so-
ciedade em geral, percebe e avalia estas instituições, tanto do ponto 
de vista do processo educacional, como também do nível de interação 
que se concretiza (MEC, 2009, p. 10). 

  Nesse cenário, as pesquisas com os egressos podem desenvolver indica-

dores que subsidiem o planejamento das instituições escolares. Paul (2015) vê 

como de fundamental importância as pesquisas com os/as ex-alunos/as para o 

desenvolvimento das políticas de educação e evolução das instituições de en-

sino no país. 

Nesse contexto, na fase exploratória desta pesquisa foi realizado um le-

vantamento no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na tentativa de encontrar pesqui-

sas que retratassem diretrizes para o acompanhamento de egressos(as) no 

IFBA. No entanto, constatou-se uma lacuna, dado que nenhuma pesquisa foi 

detectada com esses termos. Mas, quando ampliado o termo para acompanha-

mento de egresso(a) nos institutos federais apareceu algumas pesquisas ligadas 

aos seguintes temas: educação profissional e mundo do trabalho, empregabili-

dade, política, gestão, perfil e trajetória profissional. 

Destaca-se que existe uma significativa quantidade de teses e disserta-

ções referentes ao acompanhamento de egresso(a) nas universidades. Na sua 

grande maioria, analisam os programas e instrumentos de acompanhamento de 

egresso(a) em atendimento aos indicadores de avaliação dos cursos, constantes 

no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). E há estu-

dos comparativos entre os mecanismos de acompanhamento brasileiros e inter-

nacionais.  

Marconi e Lakatos (2013), salientam que uma pesquisa requer a utilização 

de várias fontes. Assim, a busca por estudos que analisassem os(as) egres-

sos(as) do IFBA deu continuidade no repositório institucional da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), no qual foram detectadas duas pesquisas: a de Leal 
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Neto (2018), intitulada “Entre Diálogos e Reflexões: o que os egressos do curso 

médio-técnico em geologia têm a dizer sobre formação humana?” na qual o autor 

tentou compreender a formação humana obtida após a conclusão do curso téc-

nico em geologia do IFBA - Campus Salvador e a pesquisa de Raykil (2014), 

intitulada “Impacto dos Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes na Vida 

Profissional dos Egressos: reflexos do primeiro quinquênio do IFBA – Campus 

Porto Seguro”, na qual a autora analisou os impactos da formação técnica rece-

bida na vida profissional dos egressos do Campus Porto Seguro.  

Nesse campo investigatório, ambas as pesquisas têm o egresso do curso 

médio técnico integrado como elemento de análise. O que evidencia a carência 

de produções científicas que pesquisem o/a egresso/a de outras modalidades 

de ensino do IFBA. Essa lacuna também é constatada por Leal Neto (2018, p. 

35), “[...] verifiquei que dos cento e sessenta (160) registros encontrados para o 

termo IFBA, havia apenas um que deixava em evidência a realização de pesqui-

sas com egressos da instituição”. Logo, a carência de estudos com egressos(as), 

especificamente com os da modalidade subsequente, remete a necessidade de 

pesquisas neste campo de investigação e reforça a relevância deste estudo.  

Cabe salientar, que a pesquisa de Sampaio (2009), essa realizada no an-

tigo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET- BA), tem al-

guma relação com o presente estudo, considerando que a referida pesquisa tem 

o sujeito egresso do curso técnico da modalidade subsequente como elemento

de análise. Entretanto, o autor coloca a empregabilidade - ocupação no mercado 

de trabalho - como indicador de eficácia dos cursos, já que parte da análise das 

demandas das empresas. Sabe-se que a relação educação e empregabilidade 

não são inocentes (Ciavatta, Frigotto e Ramos, 2005) e requer um olhar crítico 

perante as relações de poder que perpassam todo o sistema social. 

A partir da constatação das lacunas citadas e da observação de que no 

lócus desta investigação não foram detectados estudos que retratassem o acom-

panhamento de egressos(as) da modalidade subsequente, concretiza-se nesta 

pesquisa, um estudo com o objetivo de preencher esta lacuna e contribuir para 

a avaliação contínua da formação profissional ofertada pelo curso de Petróleo e 

Gás Natural (PGN).  
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A escolha do curso de Petróleo e Gás Natural deu-se devido às observa-

ções em lócus e análises de documentos que mostram uma redução nos últimos 

anos, no quantitativo de alunos/as que conseguiram terminar todas as etapas 

obrigatórias (currículo e estágios supervisionados), chegando assim, à conclu-

são do curso. O período que será analisado é entre 2014 a 2016, por considerar 

que os(as) egressos(as) já estão inseridos no mundo do trabalho, possuindo as-

sim, uma visão peculiar sobre as nuances encontradas na realidade profissional. 

Deste modo, os feedbacks dos(as) egressos(as), sujeitos sociais desta pes-

quisa, podem mostrar lacunas que induzem às reflexões das ações executadas, 

bem como a necessidade e a importância do desenvolvimento e utilização de um 

mecanismo de acompanhamento de egresso(a).  

A escolha do lócus da pesquisa, IFBA - Campus Simões Filho, deu-se pelo 

fato de ser o ambiente profissional da pesquisadora, que atua nesta instituição 

há nove anos como técnica administrativa, exercendo atividades de apoio ao 

ensino. Nesse contexto, a interação profissional e os diálogos informais da pes-

quisadora com os estudantes, fizeram nascer um conjunto de questionamentos 

quando a realidade vivenciada no lócus da pesquisa foi confrontada com as ba-

ses conceituais para a Educação Profissional e Tecnológica.  

Nesse prisma, esta pesquisa torna-se relevante por possibilitar o armaze-

namento de informações importantes de sujeitos que fizeram parte da história do 

IFBA -  Campus Simões Filho e dar voz aos mesmos, haja vista que são sujeitos 

contextualizados no mundo do trabalho, e sua percepção sobre a própria forma-

ção, constituem-se elementos norteadores de pesquisas, auxiliando assim, a 

avaliação da educação profissional que a instituição está oferecendo para a so-

ciedade. 

Partindo do pressuposto de que o acompanhamento de egresso(a) pode 

subsidiar informações basilares para o planejamento e reformulação das ações 

educativas, e que no lócus desta investigação não existe nenhuma proposta de 

acompanhamento que possibilite detectar os caminhos trilhados no mundo do 

trabalho pelos seus egressos(as), este estudo partiu do seguinte problema: 

Como a percepção do egresso(a) sobre a sua formação profissional e in-

serção no mundo do trabalho pode servir de mecanismo de pesquisa e avaliação 

institucional do IFBA - Campus Simões Filho? 



19 

Buscando encontrar as respostas para essa indagação, a presente pes-

quisa pautou-se no seguinte objetivo geral: Construir um mecanismo de acom-

panhamento de egressos(as), a partir da percepção da trajetória profissional e 

acadêmica dos egressos do curso de Petróleo de Gás do IFBA, Campus Simões 

Filho. Para alcançar esse propósito, foram definidos os seguintes objetivos es-

pecíficos:  

 Caracterizar os perfis socioeconômicos dos(as) egressos(as) do

curso de Petróleo e Gás Natural da modalidade subsequente do IFBA - Campus 

Simões Filho; 

 Mapear as trajetórias profissionais e acadêmicas dos(as) egres-

sos(as); 

 Analisar a percepção desses sujeitos sobre a sua formação e a

educação profissional recebida; 

 Identificar a situação atual dos(as) egressos(as) em relação à sua

inserção no mundo trabalho; 

 Desenvolver e disponibilizar um mecanismo de acompanhamento,

enquanto produto educacional, para o IFBA e pesquisadores interessados. 

Assim, tomando como direção os objetivos propostos, a pesquisa foi es-

truturada da seguinte maneira: na introdução realizou-se um panorama histórico 

de estudos com egresso(a) no contexto nacional e no lócus em análise, eviden-

ciando a escassez de investigações nesta área e a necessidade de trabalhos 

com foco nesta temática. Nesta parte do texto foi apresentado também, o refe-

rencial teórico que embasou as discussões, os motivos que impulsionaram o 

presente estudo e a sua justificativa.   

O segundo capítulo está subdivido em cinco seções: a primeira parte apre-

senta as relações históricas da categoria trabalho-educação, visando mostrar 

como os sujeitos produzem sua existência, a partir do trabalho e como a educa-

ção está imbricada na gênese desse processo de transformação. Na segunda 

parte, realizou-se uma análise das transformações que ocorrem no mundo do 

trabalho, mostrando como a reestruturação produtiva do capital impacta no mo-

delo de Educação Profissional e Tecnológica que é concebido para a sociedade. 

A terceira parte teve como objetivo, apresentar a contextualização histórica da 
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EPT desde a sua criação aos tempos atuais, evidenciando os projetos educaci-

onais que foram direcionados aos sujeitos trabalhadores.  

Na quarta seção do capítulo segundo, intitulada “Acompanhamento de 

egresso(a) no contexto nacional”, realiza-se uma análise das atuais pesquisas 

com foco em egresso(a), evidenciando como os autores detectam que investigar 

esses sujeitos é uma ação complexa e repleta de dificuldades, tendo em vista 

que as instituições escolares, na sua grande maioria, não possuem um banco de 

dados com informações atualizadas. Nesta parte do texto, foram abordadas tam-

bém as estratégias regulamentadas pelo Ministério da Educação para o acom-

panhamento de egresso(a). A última parte, intitulada “Egressos(as) no Instituto 

Federal da Bahia” analisou os documentos normativos da instituição (Regimento 

Geral, Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico Instituci-

onal), para verificar quais são as ações propostas para o acompanhamento 

dos(as) egressos(as) e de que forma essas ações são executadas. 

No terceiro capítulo, delineou-se os caminhos percorridos na obtenção 

dos dados junto aos participantes da pesquisa. Para tanto, utilizou-se o estudo 

de caso como estratégia metodológica para descrever, interpretar e analisar o 

fenômeno (acompanhamento de egresso/a) no seu contexto real (IFBA, SF). E 

a coleta de dados ocorreu a partir da aplicação de um questionário on-line, es-

truturado com perguntas de múltipla escolha, relacionando-a a cada objetivo pro-

posto. Logo, para a análise dos dados recorreu à combinação metodológica das 

abordagens qualitativa e quantitativa. 

O quarto capítulo, apresenta os resultados da coleta de dados acompa-

nhados das análises referentes aos caminhos traçados pelos egressos(as) do 

curso de Petróleo e Gás Natural do IFBA, Campus Simões Filho.  

O quinto capítulo, expõe o desenvolvimento de um mecanismo de acom-

panhamento de egresso(a) como produto educacional para a instituição. Com 

esta proposta, espera-se que o mecanismo possa colaborar na aproximação da 

instituição para com os/as seus/suas ex-alunos(as), de forma que ambos não 

percam os laços que marcaram a sua união. O objetivo do mecanismo é justa-

mente acompanhar, na medida do possível, as mudanças que os egressos(as) 

obtiveram em suas vidas, após a formação profissional. Ou seja, é servir como 

instrumento de ligação daqueles que fazem parte da história do IFBA.  
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E as considerações finais, que mostram a importância dos egressos(as) 

como fonte de pesquisa e de avaliação para o IFBA, e consequentemente a ne-

cessidade de ações sistemáticas para estes sujeitos, como o desenvolvimento 

de um programa de acompanhamento sistemático.  
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2 INTERLOCUÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo ocorre a apresentação do referencial teórico que embasou 

a presente pesquisa. Partiu-se da análise de autores que estudam o universo da 

Educação Profissional e Tecnológica e os impactos das transformações no 

mundo do trabalho, nesta modalidade de ensino. Buscou-se também neste ca-

pítulo, fazer uma análise dos dispositivos legais que orientam o acompanha-

mento de egresso(a) da EPT.  

O capítulo está dividido da seguinte forma: 2.1 A Origem da Relação Tra-

balho - Educação; 2.2 As Transformações no Mundo do Trabalho e a EPT; 2.3 

Síntese Histórica da EPT e a Formação para o Trabalhador; 2.4 Acompanha-

mento de Egresso(a) no Contexto Nacional e 2.4.1 Egressos(as) no Instituto Fe-

deral da Bahia. 

2.1 A Origem da relação Trabalho – Educação 

Nas últimas décadas, a categoria trabalho - educação tem sido pauta de 

discussões de diversos teóricos e setores da sociedade (FRIGOTTO, et al. 

2008). As investigações empíricas sobre esta categoria, em muitos casos, de-

senvolvem-se no campo do materialismo histórico1, visando compreender os 

múltiplos fenômenos que permeiam essa relação, tendo o trabalho como princí-

pio educativo e sua práxis como atividade transformadora do ser humano. Por 

outro lado, outras investigações vão em direção ao método da economia, consi-

derando a escola como instituição educacional que tem a missão de formar tra-

balhadores para ocuparem as vagas ociosas do mercado. Nessa perspectiva, o 

trabalho é visto como sinônimo de emprego.  

1 Para o materialismo histórico, a produção e o intercâmbio de seus produtos constituem a base 
de toda a ordem social. As causas últimas de todas as modificações sociais e das subversões 
políticas devem ser procuradas não na cabeça dos homens, mas na transformação dos modos 
de produção e de seus intercâmbios. Quando, pois, um pesquisador adota o quadro de referência 
do materialismo histórico, passa a enfatizar a dimensão histórica dos processos sociais. A partir 
da identificação do modo de produção em determinada sociedade e de sua relação com as su-
perestruturas (políticas, jurídicas etc.) é que ele procede à interpretação dos fenômenos obser-
vados. (Gil, 2008 p. 22 e 23) 
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Portanto, partindo do pressuposto de que o trabalho faz parte da essência 

humana e vai além das formas históricas que a sociedade o atribui, esta investi-

gação visa compreender como os sujeitos produzem sua existência a partir da 

categoria trabalho, e como a educação está imbricada na gênese desse pro-

cesso de transformação contínua. 

O ser humano é uma espécie histórica que produz a sua própria existên-

cia. Diferentemente dos outros animais, ele não se adapta à natureza, mas age 

modificando-a continuamente. Este ato de agir constantemente sobre a natureza 

em prol da sua sobrevivência é estudado e denominado no meio acadêmico 

como trabalho na perspectiva ontológica2 – criação e recriação da vida humana. 

O trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A aquisição 
da consciência se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O tra-
balho, neste sentido, não é emprego, não é apenas uma forma histó-
rica do trabalho em sociedade, ele é a atividade fundamental pela qual 
o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento, se
aperfeiçoa. O trabalho é a base estruturante de um novo tipo de ser, 
de uma nova concepção de história. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RA-
MOS, 2005, p. 29). 

Para continuar existindo o ser humano necessita trabalhar. Essa ação é 

uma atividade de transformação do meio, de si e também dos outros. “[...] Agindo 

sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modi-

fica, ao mesmo tempo, sua própria natureza”. (MARX, 1983, p. 327). Nessa in-

teração, os sujeitos transformam a sua existência, a partir de determinadas con-

dições histórico-sociais pré-determinadas, que segundo Marx (1983) não de-

pende das escolhas dos sujeitos, pois são determinadas por fatores de ordens 

sociais, econômicas, políticas e culturais que colocam os seres humanos em um 

movimento contínuo de construção e reconstrução das realidades contraditórias, 

as quais estão inseridos. Nesse sentido, Manfred (2016, p. 21) coloca que, 

 A noção de trabalho e as diferentes formas concretas de sua efetiva-
ção são históricas, isto é, vão se construindo e reconstruindo ao longo 
da história das sociedades humanas, variando de acordo com os mo-
dos de organização da produção e de distribuição de riquezas e poder.  

Por fazer parte das necessidades históricas e contínuas de desenvolvi-

mento do homo sapiens, o trabalho faz parte da essência humana, (SAVIANI, 

2   Para uma discussão ampla sobre esse e outros aspectos desta questão, ver Lukács (1978). 
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1994) e está para além das diversas formas de atividades (servil, escrava e as-

salariada) que foi adquirindo, como também, subordinado ao longo do desenvol-

vimento das sociedades (MARX, 1983).  

Nos primórdios da civilização humana, o modo de sobrevivência caracte-

rizava-se à base da pesca, da agricultura rudimentar e também da caça. O tra-

balho era uma atividade exercida para suprir as necessidades básicas dos sujei-

tos que detinham o controle sobre a "[...] matéria natural de uma forma útil para 

sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 

corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos" (MARX, 1983, p. 326 e 

327), a fim de produzir em cooperação3 a sua própria existência. Nesse pro-

cesso, eles trabalhavam e se educavam mutuamente (SAVIANI, 1994).  

No cenário de sobrevivência coletiva, a educação surge a partir do mo-

mento em que o ser humano começa a trabalhar, ou seja, a partir da sua própria 

existência, visto que no isolamento das antigas civilizações, com o cordão umbi-

lical ainda ligado à tribo (MARX, 1983) e sem amarras econômicas, ideológicas 

e políticas, onde a terra era propriedade de todos, tem-se um ser livre e uma 

educação livre. Vale salientar que: 

O processo de trabalho, como expusemos em seus momentos simples 
e abstratos, é atividade orientada a um fim – a produção de valores de 
uso –, apropriação do elemento natural para a satisfação de necessi-
dades humanas, condição universal do metabolismo entre homem e 
natureza, perpétua condição natural da vida humana e, por conse-
guinte, independentemente de qualquer forma particular dessa vida, ou 
melhor, comum a todas as suas formas sociais. (MARX, 1983, p. 336). 

Nessas condições, a educação era transmitida de geração para geração 

de forma natural e espontânea, haja vista que: 

[...] todos sabiam tudo e entre si se ensinavam e aprendiam, seja na 
rotina do trabalho, seja durante raros ritos onde, solenes e sagrados, 
os homens falavam aos deuses para, na verdade, ensinarem a si pró-
prios que eram eles, e por quê. Esta foi uma primeira educação popu-
lar. (BRANDÃO, 2006, p. 11). 

Deste modo, trabalhando a terra, fonte primária dos meios de subsistência 

e até então classificada como o principal meio de produção (SAVIANI, 1994), os 

seres humanos iam se relacionando e transmitindo os conhecimentos uns para 

os outros necessários à sua sobrevivência, a base de “um sistema de produção 

3 Marx (1983) caracteriza a colaboração nos primórdios da civilização, como: a forma de trabalho 

em que muitos indivíduos de modo planejados/organizado, uns ao lado dos outros e em conjunto, 
no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, porém conexos.  
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de bens materiais voltado para a satisfação de uma gama limitada e pouco cam-

biante de necessidades materiais e imateriais” (MANFREDI, 2016, p. 23). 

Não havia divisão de classes, pode-se afirmar que havia uma divisão na-

tural e espontânea do trabalho no interior das tribos, tendo em vista que as tare-

fas domésticas eram de responsabilidades das mulheres e dos mais jovens. 

Além dessa função, as mulheres exerciam tarefas ligadas a agricultura. Nessa 

divisão, os homens executavam atividades vinculadas ao período da colheita e 

também praticavam a caça (MANFREDI, 2016). No entanto, a escolha de onde 

e como viver no reino da liberdade perdurou até o surgimento da propriedade 

privada (SAVIANI, 1994), já que antes do surgimento dessa, todos conviviam e 

cultivavam a terra em comum acordo. 

O advento da propriedade privada introduz na história da humanidade a 

divisão de classes. Daí surge também a exploração do “homem pelo próprio ho-

mem”, visto que alguns se apropriaram da terra e viviam da exploração do tra-

balho daqueles que não tinham propriedades. Os seres humanos começam a 

perceber que a posse de bens favorece viver de modo diferente. 

A mudança no modo de produzir os meios de sobrevivência antes livre de 

qualquer valor impactou também as relações de produção, e consequentemente, 

as relações sociais. O que antes era dividido por todos passou a acumular nas 

mãos de alguns. E a educação que antes acontecia nos ensinamentos das prá-

ticas cotidianas, agora passa também a ser diferenciada. Saviani (1994, p. 2) ao 

analisar a divisão de classe pontua que: 

Na Antiguidade, tanto grega como romana, ocorre à propriedade pri-
vada da terra: temos então a classe dos proprietários e a classe dos 
não proprietários. O fato de uma parte dos homens se apropriar priva-
damente da terra dá a eles a condição de poder sobreviver sem traba-
lhar. Com efeito, os nãos proprietários que trabalham a terra assume o 
encargo de manter a si próprios e aos senhores. Nesse sentido, surge 
uma classe ociosa, ou seja, uma classe que não precisa trabalhar para 
viver: ela vive do trabalho alheio. 

De acordo com Saviani (1994), aqueles que não precisavam trabalhar ne-

cessitavam ocupar o tempo livre, daí surge a escola – espaço institucionalizado 

que iria transmitir uma educação diferenciada para a classe elitizada. Nessa li-

nha de análise, os trabalhadores braçais que constituíam a classe dos não pro-

prietários, não lhes eram atribuídos um espaço específico para a educação. 

Essa, continuava acontecendo nas práticas cotidianas, na “labuta”, no próprio 

processo de trabalho. Nas palavras de Brandão (2006), a educação vai encontrar 
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na escola, espaço ideal para abster-se das práticas sociais, nas quais esteve 

imersas ao longo das antigas civilizações. Liberta-se de um saber comunitário e 

livre para um saber erudito de dominação e de poder.  

As transformações que a sociedade foi adquirindo, no processo de transi-

ção do modo de produção comunal para a troca e venda de mercadoria, marcam 

o início das diferenças sociais, econômicas e educacionais entre os povos. Esse

processo de transição vai atenuar as divisões de classes, como também a divi-

são social do conhecimento (BRANDÃO, 2006).  É notório que essa divisão não 

foi dada de forma repentina, não aconteceu igualmente entre os países e não se 

caracterizou como uma relação histórico-natural. 

O desenvolvimento da agricultura, o aperfeiçoamento dos instrumentos 
e equipamentos, o aparecimento das cidades, sem falar na necessi-
dade das guerras, vão gerar maior complexidade na divisão do traba-
lho, a qual levará ao desenvolvimento da produção artesanal. (MAN-
FREDI, 2016, p.22). 

De uma produção de bens para uso próprio, em que os sujeitos domina-

vam e controlavam os meios de trabalho4, independentemente da escolaridade, 

passa-se para uma produção voltada para a troca e a venda de mercadorias. 

Inicialmente, esta troca e venda acontecia em pequenas feiras, que com o passar 

do tempo foram se desenvolvendo e constituindo as cidades. O desenvolvimento 

das cidades e o crescimento da população demandaram a ampliação do comér-

cio, consequentemente uma divisão social do trabalho. Para Manfredi (2016, p. 

23), esse contexto histórico é marcado pelo surgimento das “corporações de ofí-

cio (base das futuras categorias socioprofissionais) e da separação entre o tra-

balho manual e o intelectual, as quais tenderão a se ampliar com o desenvolvi-

mento da manufatura e da grande indústria”.  

E a educação, como se caracterizava neste processo de divisão do traba-

lho? Nas cidades, a educação destinava-se a instruir os filhos das classes domi-

nantes. De acordo com Saviani (1994), o objetivo das escolas (catedralícias, mo-

nacais e paroquiais) que existiam na Idade Média era ocupar o ócio daqueles 

que detinham o poder e não precisavam exercer atividades manuais. Segundo 

Manfredi (2016), os filhos das elites eram preparados para exercerem funções 

4 O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador interpõe entre si 

e o objeto do trabalho e que lhe serve de guia de sua atividade sobre esse objeto. (Marx, 1983, 
p. 329)
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de comando, poder e direção social.  E a educação das classes populares, con-

tinuava acontecendo no próprio processo de trabalho, através do diálogo, da 

prática e da troca de experiência. Este processo de aprendizagem informal ca-

racteriza-se na prática, a educação no e para o trabalho, que Manfredi (2016, p. 

38) define como: “um processo complexo de socialização e aculturação de jo-

vens e adultos nos espaços de trabalho, entrecruzando-se com as aprendiza-

gens realizadas em outros espaços socioculturais”. 

 É importante ter em mente, que a educação no e para o trabalho que 

ocorria no cerne da Idade Média, diferentemente do que se almeja atualmente, 

não oportunizava aos filhos das classes populares a ocuparem espaços de lide-

rança ou de destaque na corte. Era uma educação destinada à formação de sa-

pateiros, tecelões, artesões e outras profissões específicas, com o intuito de pro-

duzir bens de uso e de consumo para os grandes senhores da corte. Ou seja, a 

grande massa sustentava através do trabalho árduo, o ócio daqueles que não 

precisavam trabalhar. 

Os desenvolvimentos das cidades juntamente com o fortalecimento das 

atividades mercantis demandaram o aperfeiçoamento dos instrumentos de tra-

balho, consequentemente, a extinção de algumas profissões. O trabalho manual 

vai aos poucos requerendo o uso de ferramentas mais requintadas. O trabalha-

dor individual, que executava atividades artesanais, através de ferramentas rús-

ticas, agora na manufatura requer uma combinação de trabalhadores parciais, 

em que cada um exerce uma função específica nas oficinas. É o que Marx 

(1983), chama de revolucionamento do modo social de produzir.  A velha produ-

ção artesanal e a manufatura simples, sucumbem pela constituição do capital. 

A expropriação dos camponeses que antes cultivavam suas próprias 
terras e agora são apartados de seus meios de produção acompanha 
a destruição da indústria rural subsidiária, o processo de cisão entre 
manufatura e agricultura. E apenas a destruição da indústria doméstica 
rural pode dar ao mercado interno de um país a amplitude e a sólida 
consistência de que o modo de produção capitalista necessita. 

(MARX, 1983, p. 996). 
Esse cenário, vai requerer um novo olhar perante as relações entre os 

sujeitos. Se na Idade Média, as relações aconteciam de forma natural e espon-

tânea, com o progresso das cidades e a criação das máquinas indústrias, elas 

passam a acontecer através das convenções contratuais. Saviani (1994, p. 4) 

afirma que: 
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Na sociedade moderna, capitalista, as relações deixam de ser naturais 
para serem dominantemente sociais. Neste sentido, é que a sociedade 
capitalista rompe com a ideia de comunidade para trazer, com toda a 
força, a ideia de sociedade. Sendo assim, a sociedade capitalista traz 
a marca de um rompimento com a estratificação de classes. 

Desse modo, tem-se a passagem de um trabalhador livre e economica-

mente autônomo, para um trabalhador assalariado e preso às amarras do capi-

tal. Daí que, “[...] a sociedade moderna arranca o trabalhador do vínculo com a 

terra e o despoja de todos os seus meios de existência” (SAVIANI, 1994, p. 4). 

No modo de produção capitalista têm-se duas forças opostas: de um lado o pos-

suidor de dinheiro, dos meios de produção e de subsistência, ávidos a comprar 

mercadorias e na outra ponta, está o trabalhador que detém unicamente, a sua 

força de trabalho para vender. Eis as condições essenciais para a exploração do 

“homem pelo próprio homem”. Marx (1983), categoricamente explica esse jogo 

de dominação, afirmando que: 

Deu-se, assim, que os primeiros acumularam riquezas e os últimos 
acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele. E 
desse pecado original data a pobreza da grande massa, que ainda 
hoje, apesar de todo seu trabalho, continua a não possuir nada para 
vender a não ser a si mesma, e a riqueza dos poucos, que cresce con-
tinuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar. (p. 961). 

Com o modelo de produção baseado nas máquinas industriais, surge a 

necessidade de capacitação dos trabalhadores, para que possam transformar 

conhecimentos em meio de produção material. Isto é, instruir cidadãos aptos a 

produzirem bens de consumo na nova sociedade urbana e industrial, a fim de 

adquirirem exclusivamente a técnica de manejar as máquinas de forma eficiente. 

É com essa intenção, que a classe dominante começa a defender a expansão 

das escolas. 

No entanto, essa disseminação da educação escolar não aconteceu nas 

mesmas condições para todos. No âmago da generalização escolar estava o 

fortalecimento da divisão de classes. A história evidencia que para a massa tra-

balhadora que iam exercer as funções no chão das fábricas dar-se-á um conhe-

cimento mínimo e fragmentado, o suficiente para operar as máquinas. Do lado 

oposto, tem-se uma educação baseada nos conhecimentos científicos e tecno-

lógicos, a fim de preparar os intelectuais que iam ocupar as funções de liderança 

(SAVIANI, 1994). Considerando essa dualidade, Manfredi (2016, p. 39) reco-

nhece que: “a expansão do capitalismo industrial, durante os últimos séculos, 
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criou a necessidade da universalização da escola como agência de preparação 

para a inserção no mundo do trabalho”. 

Os avanços científicos e tecnológicos, que ocorreram na passagem do 

século XIX para o século XX e a expansão do capitalismo proporcionaram inú-

meras transformações no modo de produzir das economias mundiais. E, sendo 

a educação um instrumento funcional ao sistema de produção de cada época, 

as transformações que ocorrem no mundo do trabalho vão determinar os tipos 

de educação que serão disponibilizados para as sociedades. 

2.2 As Transformações no Mundo do Trabalho e a Educação Profissional 

e Tecnológica. 

Analisar as diversas transformações que ocorrem do mundo do trabalho 

é muito complexo, visto que é um processo que está em curso, e demanda uma 

exploração analítica dos caminhos histórico-sociais de todas as tendências e 

consequências que perpassam a organização do trabalho humano. Nessa sim-

biose de elementos, que influenciam em maior ou menor escala as transforma-

ções no mundo do trabalho, e respeitados os limites e finalidades deste texto, 

esta seção evidencia as principais tendências produtivas na contemporaneidade, 

como também pontua as influências destas tendências na educação, particular-

mente na modalidade profissional e tecnológica.  

Nas últimas décadas, as sociedades contemporâneas passaram por vá-

rias transformações que impactaram o modo de viver das populações. O neoli-

beralismo e a reestruturação produtiva dos mercados causaram intensas mu-

danças no modo de ser e de produzir da humanidade (ANTUNES, 2006). Na 

sucessão de intensas mudanças, os avanços científicos e tecnológicos que fo-

ram acontecendo, impactaram drasticamente o modo de produção mundial. 

[...] A automação, a robótica e a microeletrônica invadiram o universo 
fabril inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de 
produção do capital. Vive-se no mundo da produção um conjunto de 
experimentos, mais ou menos intensos, mais ou menos consolidados, 
mais ou menos presentes, mais ou menos tendências, mais ou menos 
embrionários. (ANTUNES, 2006, p. 23).  
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A expansão da industrialização proporcionou uma transformação no inte-

rior do mundo do trabalho. O trabalho que antes era realizado pelas famílias, 

pelos artesãos e estava centrado nos pequenos comércios passou a ser reali-

zado pelas máquinas, centrada nas grandes indústrias. Essas mutações, decor-

rentes do avanço científico e tecnológico impactaram também a subjetividade 

dos trabalhadores. Nas palavras de Antunes (2006), as profundas transforma-

ções que ocorreram afetaram a forma de ser do trabalhador. Ele tornou-se alie-

nado e subordinado ao processo de valorização do capital. É importante deixar 

claro que: 

Como as suas formas contemporânea de estranhamento atingem, 
além do espaço da produção, também a esfera do consumo, a esfera 
da vida fora do trabalho, o chamado tempo livre é, em boa medida um 
tempo também submetido aos valores do sistema produtor de merca-
dorias e das suas necessidades de consumo, tanto materiais e como 
imateriais. (ANTUNES, 2006, p. 172 e 173). 

 Segundo o autor, as múltiplas formas e manifestações do estranhamento 

ocorrem quando o trabalhador, em todas as etapas de produção, não tem o con-

trole do que produz e para quem é produzido. O capital, portanto, se apropria 

tanto do saber quanto do fazer deste trabalhador. E, mesmo no horário de folga, 

os seus anseios são sucumbidos pelo sistema capitalista. Nessa ótica, as mer-

cadorias que antes do controle do capital eram produzidas manualmente e de 

forma controlada, tendo um valor de uso passam à produção maquinarizada, 

com a finalidade de distribuição e de consumo, em escala global para a criação 

de valores de troca. 

As intensas transformações que ocorreram no interior do mundo do tra-

balho exigiram em cada época, trabalhadores com perfis profissionais diferenci-

ados. E de que forma os sujeitos poderiam adquirir as aptidões profissionais ne-

cessárias à inserção no mercado de trabalho? Inúmeros receituários propostos 

pelas entidades internacionais e nacionais surgiram para a construção de proje-

tos, que preparassem os sujeitos às novas tendências de mercado. E atribuiu-se 

a educação profissional esta função: capacitar mão de obra para atender as no-

vas demandas. Ao tratar das influências dos “senhores do mundo” e dos seus 

representantes nacionais na formação do trabalhador, Frigotto (2003, p. 54 e 55), 

explica que:  

Dentro desta “nova ordem”, os mesmos organismos internacionais 
(FMI, BID, BIRD, UNESCO, OIT, UNICEF, USAID), organismos regio-
nais (CEPAL, CINTERFOR, OREALC), técnicos dos Ministérios da 
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Educação e de instituições ligadas à formação técnica, empresários e 
mesmo pesquisadores seguiam, desde o final da década de 40, o re-
ceituário do CBAI para estabelecer os fatores responsáveis pela efici-
ência de formação para o trabalho, a partir da década de 60, passam 
a obedecer ao receituário do economicismo e do tecnicismo veiculados 
pela teoria do capital humano que submetem o conjunto dos processos 
educativos escolares ao imediatismo da formação técnico-profissional 
restrita. 

 A teoria do desenvolvimento que alicerçou os organismos internacionais 

e nacionais defendia e propagava que a educação devia ser fator de produção. 

Instruir os sujeitos com um quantitativo de conhecimentos básicos, que atenuas-

sem suas habilidades e capacidades de trabalho e de produção. Nesse viés: 

A educação, mediante as noções de capital humano, sociedade do co-
nhecimento e pedagogia das competências para a empregabilidade, 
tem sido utilizada em contextos históricos diferentes, como suportes 
ideológicos desta dissimulação. (FRIGOTTTO, 2012, p, 5).  

Eis a premissa basilar da teoria do capital humano5 que, notadamente, se 

resume em investir na educação para alcançar o apogeu na economia. A ideia 

de equalizar as diferenças socioeconômicas através da educação não aconteceu 

igualitariamente entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos (FRIGOTTO, 

2003). 

No Brasil, as influências da teoria do capital humano nortearam os proje-

tos, as concepções e as políticas educativas entre os anos de 1968 a 1975, den-

tre as quais se destacam: “a Reforma Universitária de 68 e, sobretudo, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1971” (FRIGOTTO, 2003, p. 43).  

O país almejava participar ativamente da economia internacional, daí que a con-

cepção estrutural da Lei de Diretrizes e Bases de 1971 foi universalizar a profis-

sionalização de forma compulsória, “numa perspectiva pedagogista do aprender-

fazendo, muito em voga para justificar as escolas-produção” (FRIGOTTO 2003. 

p. 46).

As reformas educacionais neste período, coadunavam-se aos projetos do 

governo para acelerar o desenvolvimento nacional, na tentativa de “enfrentar a 

competição econômica e tecnológica moderna” (RAMOS, 2014, p. 31). Nesse 

5 A construção sistemática desta “teoria” deu-se no grupo de estudos do desenvolvimento coor-

denados por Theodoro Schultz nos EUA, na década de 50. O enigma para a equipe de Schultz 
era descobrir o “germe”, a “bactéria”, o fator que pudesse explicar para além dos usuais fatores 
A (nível de tecnologia), K (insumos de capital) e L (insumos de mão de obra), dentro da fórmula 
geral neoclássica de Cobb Douglas, as variações do desenvolvimento e subdesenvolvimento 
entre os países. Schultz notabiliza-se com a “descoberta” do fator H, a partir da qual elabora um 
livro sintetizando a “teoria” do capital humano, que lhe valeu o Prêmio Nobel de Economia em 
1968 (Schultz, 1973). (FRIGOTTO, 2003, p. 41) 



32 

quadro de reformas, algumas escolas técnicas federais que tinham um papel 

central na preparação da força de trabalho foram elevadas a categoria de Cen-

tros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), a partir da Lei nº 6.545, de 30 

de junho de 1978. Ainda assim, a dualidade estrutural continuava presente: uma 

educação geral – acadêmica, com uma gama de conhecimentos tecnológicos 

que oportunizasse o acesso às universidades, do outro lado uma educação pro-

fissional limitada à execução de um ofício (MANFREDI, 2016). Como sinaliza 

Ramos (2014): 

A elevada preocupação com a formação qualificada de trabalhadores 
se justifica pela possibilidade de expansão dos empregos. Mantinha-
se, no entanto, dois eixos de atuação: a formação acelerada de operá-
rios para realização do trabalho simples, e a formação de técnicos de 
nível intermediário, em menor número, para realizar a função de pre-
postos nas multinacionais, em paralelo com a formação propedêutica 
destinada às classes mais favorecidas. (p. 31). 

Destaca-se que a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 teve como destaque 

a equiparação do ensino técnico ao propedêutico, possibilitando o acesso dos 

egressos da formação profissional às universidades. Assim, rompeu-se com a 

rigidez da terminalidade dos cursos técnicos, atribuindo-lhes um caráter univer-

sal. A intenção do Estado na época era reformular a educação e outros setores 

da sociedade, em prol de um projeto desenvolvimentista. Analisando esse perí-

odo, Ramos (2014) explica que: 

Para a educação profissional o fato mais relevante foi à equivalência 
entre este e o ensino médio. Organizado em dois ciclos – o ginasial de 
4 anos e o colegial de 3 anos – ambos compreendiam o ensino secun-
dário e o ensino técnico (industrial, agrícola, comercial e de formação 
de professores). A partir disto, os concluintes do colegial técnico po-
diam se candidatar a qualquer curso de nível superior. Quebrou-se, 
também, a rigidez das normas curriculares, abrindo-se a possibilidade 
de os Estados e os estabelecimentos anexarem disciplinas optativas 
ao currículo mínimo estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. 
(p. 28). 

Essa relação de dependência das reformas educacionais aos ditames 

econômicos não é um episódio novo nas sociedades, já que a história comprova 

que a maioria dos projetos para a educação sempre estiveram ligados aos inte-

resses daqueles que detém o poder econômico. Essa constatação é revelada 

por Mészaros (2008) ao afirmar que: 

 A educação institucionalizada, especialmente nos últimos cento e cin-
quenta anos, serviu –no seu todo– o propósito de não só fornecer os 
conhecimentos e o pessoal necessário à maquinaria produtiva em ex-
pansão do sistema capitalista, mas também o de gerar e transmitir um 
quadro de valores que legitima os interesses dominantes. (p. 113). 

Os interesses da classe hegemônica, às vezes mascarados ou não, são 
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os eixos estruturadores das propostas de mudanças não só da educação, mas 

de todos os sistemas institucionais de organização da sociedade em geral. 

Sendo a educação escolar, um aparelho ideológico do estado6, na percepção 

economicista ela deve adequar-se às novas configurações do mundo produtivo. 

Na visão economicista, a educação profissional tem um papel fundamental na 

vida dos trabalhadores, sendo minimizada como fator de produção. Nestas cir-

cunstâncias,  

Sob a hegemonia do capital, a política educacional foi submetida ao 
rígido planejamento em termos da relação entre custo e benefício pro-
movida pela educação, associada às demandas do setor produtivo e à 
capacidade de resposta a essas demandas pelos sistemas educacio-
nais. (KUENZER, 2010, p. 191). 

O mercado requer mão de obra capacitada que atenda aos interesses do 

capital. E infelizmente, a educação profissional é reduzida a instrumentalização 

de trabalhadores, posta como instrumento de preparação de mão de obra.  

Constituindo-se historicamente em uma percepção dualista.  Ciavatta (2008), ar-

gumenta que:  

No contexto brasileiro, onde a educação básica tem se deteriorado nas 
últimas décadas e, por tradição, a formação técnico-profissional tem 
sido decidida no campo técnico-empresarial, o mercado. Esta concep-
ção é ambígua e tende a reduzir a educação ao atendimento às neces-
sidades do mercado de trabalho e à lógica empresarial. (p. 106). 

É perceptível que os processos de formação humana ao longo da história 

estiveram diretamente ligados aos interesses mercantilistas. Nesse contexto, se 

a educação profissional brasileira, incialmente, foi destinada aos “filhos da sorte”, 

com a modernização do mercado de trabalho passa a ter a função de qualificar 

e certificar os sujeitos, atendendo deste modo, aos interesses capitalistas. Na 

lógica frenética de qualificação, a “ideologia da empregabilidade difundiu a ideia 

de que, quanto mais capacitado o trabalhador, maiores as suas chances de in-

gressar e/ou permanecer no mercado de trabalho”. (RAMOS, 2014, p. 57).  

Na crítica ao fetichismo da empregabilidade, inúmeros teóricos (ANTU-

NES, 2006; CIAVATTA, 2008; FRIGOTTO, 2003 e 2008; MANFREDI, 2016; RA-

MOS, 2014; dentre outros.) afirmam e os fatos históricos comprovam que essa 

ideologia é ilusória, haja vista que as mudanças que ocorrem no mundo do tra-

balho, evidenciam que a qualificação profissional não é garantia de ocupação no 

                                                 
6 Segundo Althusser (1970, p. 43 e 44), os Aparelhos Ideológicos de Estado constituem-se sob 

a forma de instituições distintas e especializada, como a AIE escolar (o sistema das diferentes 
escolas públicas e particulares). 
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mercado, considerando que a cada época surgem tendências produtivas que 

requerem perfis profissionais diferenciados. E quando esses perfis não são alto 

suficientes para os mercados, eles tornam-se exércitos industriais de reservas 

(MARX, 1983), ou seja, desempregados. Deste modo,” Toda a forma de movi-

mento da indústria moderna deriva, portanto, da transformação constante de 

uma parte da população trabalhadora em mão de obra desempregada ou semi-

empregada”. (MARX, 1983, p. 860). 

A percussora das mudanças no mundo do trabalho foi à revolução indus-

trial que ocorreu na Inglaterra no século XVII, difundindo-se em escala mundial 

até a primeira metade do século XIX (KUENZER, 1998). Esta revolução possibi-

litou aumentar a produção industrial, com um quantitativo menor de trabalhado-

res (MARX, 1983) e ressignificou todo o processo de trabalho. A contínua trans-

formação e renovação dos meios de produção no decorrer da história foram de-

sencadeadas pelo desenvolvimento tecnológico, onde a automação, a robótica 

e a microeletrônica espalharam-se por todo o mundo, revolucionando os merca-

dos produtivos e metamorfoseando a classe-que-vive-do-trabalho7 (ANTUNES, 

2006). 

É neste cenário de globalização das tecnologias, que o modelo de produ-

ção de base taylorista-fordista dominou, desde o pós-guerra até o final da década 

de 70, todo o processo de trabalho nas indústrias (ANTUNES, 2006). Este mo-

delo de produção se caracterizou pela fabricação em massa de produtos homo-

gêneos. Os trabalhadores nas linhas de montagens deviam operar as máquinas, 

com movimentos repetidos e de forma controlada.  

O binômio taylorista-fordista foi um modo de produção rígido, no qual as 

divisões das funções eram bem explícitas. Quem elaborava as ações intelectuais 

(dirigentes, engenheiros etc.) não executava as ações instrumentais (trabalha-

dores fabris). O conhecimento a ser executado acontecia via memorização, atra-

vés de movimentos repetidos (KUENZER, 1998).  Essa nova forma de produção 

e de organização de trabalho demandou novos perfis profissionais, e mais uma 

7 Antunes (2006) adota a perspectiva marxiana para conceituar a classe-que-vive-do-trabalho, 

definindo-a como: todos aqueles que vendem a sua força de trabalho, incluindo tanto o trabalha-
dor produtivo quanto o improdutivo; inclui também os assalariados do setor de serviço e o prole-
tariado rural, bem como o proletariado precarizado, sem direitos, e os desempregados que com-
preendem o exército industrial de reserva. (p. 187) 
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vez, a educação deveria adequar-se às exigências do mercado. De acordo com 

Ramos (2014), a educação profissional brasileira neste período conformou-se 

como mercadoria. A referida autora destaca que: 

Esse quadro de industrialização exigiu uma qualificação maior de mão 
de obra, de modo que o ensino técnico industrial vai ganhando maior 
dimensão ao ponto de, em 1959, a Lei n. 3.552 de 16 de fevereiro, 
estabelecer nova organização escolar e administrativa para estabele-
cimentos do ensino industrial. Ao ser regulamentado, o Decreto n. 
47.038 de 16 de novembro de 1959 definiu as Escolas Técnicas que 
comporiam a rede federal de ensino técnico, transformando-as em au-
tarquias e em Escolas Técnicas Federais. (RAMOS, 2014, p. 26) 

Notadamente, o fato mais importante para a EPT neste período foi a com-

posição das escolas técnicas que fariam parte da rede federal, bem como a au-

tonomia didática, administrativa, técnica e financeira. É evidente, que a ideia era 

adequar o sistema educacional às necessidades industrial do país. Preparar o 

educando para o exercício de atividades especializadas. A intencionalidade do 

Decreto nº. 47.038/59 era preparar mão de obra para atender as demandas do 

mercado fabril, particularmente nas atividades de execução. O trabalhador de-

veria se qualificar para adentrar no mercado. Essa era a exigência do novo modo 

de produção, e as escolas técnicas passam a ter um papel fundamental na vida 

do operário. Na prática: 

O princípio educativo que determinou o projeto pedagógico da educa-
ção escolar para atender a essas demandas da organização do traba-
lho de base taylorista-fordista, ainda dominantes em nossas escolas, 
deu origem às tendências pedagógicas conservadoras em todas as 
suas modalidades, as quais, embora privilegiassem ora a racionalidade 
formal, ora a racionalidade técnica, sempre se fundaram na divisão en-
tre pensamento e ação. (KUENZER, 1998, p. 2) 

Manfredi (2016), afirma que deve haver uma correlação entre as necessi-

dades do mundo do trabalho e os projetos educacionais, no entanto, a autora 

coloca que essa relação é historicamente fundada num movimento contraditório. 

Essa relação contraditória, segundo a autora, acontece porque ao lado das tec-

nologias que constantemente transformam o mundo do trabalho está a geração 

de novas especializações, e ao mesmo tempo, a falta de emprego e a precari-

zação do trabalho. As tecnologias deveriam gerar oportunidades, mas a reali-

dade mostra o contrário.  Nesse contraste, Manfredi (2016, p. 34) destaca que 

“a educação, como processo social não gera trabalho e nem emprego”. A gera-

ção de novos postos de trabalho depende de estruturas organizacionais da so-

ciedade, como: a economia, desenvolvimento tecnológico, mecanismos políti-

cos, distribuição de renda, dentre outros.  
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Sob esta ótica, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) são condizentes ao afir-

marem que a educação não corrige os problemas estruturais do país e não con-

figura uma travessia para o pleno emprego, bem como para a ascensão social. 

Os autores colocam que a educação é fundamental para a formação integral do 

sujeito em todas as suas dimensões, inclusive a do mundo do trabalho. Porém, 

historicamente a falácia reside em atrelar o acesso à educação, à garantia de 

emprego. Nessa relação, “a escola não é uma “galinha de ovos de ouro” respon-

sável pela correção das mazelas da sociedade ou garantia de trabalho” (FRIGO-

TTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005 a, p.37). 

No contínuo processo de metamorfoses no mundo do trabalho percebe-

se que historicamente, os projetos educacionais são dominados pelos interesses 

do capital. E no caso brasileiro, produziu-se um sistema educacional de duas 

vias (formação geral x formação profissional) para atender às necessidades de-

finidas na divisão social e técnica do trabalho. Deste modo, a divisão do trabalho 

integra-se na divisão da educação. A educação que deveria ser a “alavanca es-

sencial para as mudanças” (MÉSZÁROS, 2008, p. 15) é alienada aos interesses 

daqueles que detém o poder, constituindo-se em um mecanismo de dominação 

do capital.  

Com a globalização do capital e a frequente necessidade de insumos di-

versificados, o mundo produtivo foi obrigado a se reestruturar. Em vista disso, o 

binômio taylorismo-fordismo com o seu modelo de produção rígido mostrou-se 

insuficiente. Surge então, o toyotismo com um modelo de produção flexível e 

descentralizado, baseado essencialmente na microeletrônica (KUENZER, 

1998). Se no fordismo e no taylorismo, o trabalhador durante todo o processo de 

produção, executava uma máquina, com o toyotismo ele deve operar várias má-

quinas ao mesmo tempo, para atender a demanda de produtos diversificados e 

as novas exigências imposta pela competividade. Nesses termos, imperam a 

competência e a flexibilidade.  

Para Antunes (2006), o surgimento do toyotismo em consequência da re-

estruturação produtiva do capital causou transformações planetárias, marcadas 

por uma crise estrutural generalizada, de tal modo que intensificou o desemprego 

e o subemprego. Essa crise é de tamanha intensidade que levou o capital a um 
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processo impetuoso de reestruturação, com vista à exploração da força de tra-

balho disponível no mercado, reafirmando a lógica perversa (MÉSZAROS, 

2008). A partir dessas considerações, o modo de produção toyotista definiu-se 

pelas características que estão representadas na figura 2: 

Figura 2: Característica da base de produção Toyotista. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir das concepções de Antunes, 2006. 

No contexto nacional, as mudanças estruturais que vinham ocorrendo 

desde o século XIX e mais precisamente no século XX, impulsionaram projetos 

educacionais vinculados ao desenvolvimento econômico do país. No campo da 

educação profissional presenciaram-se inúmeros projetos de reformas, especifi-

camente na década de 90. Os debates entre a sociedade civil e o Estado foram 

marcados por diferentes concepções, provocando “tensões e contradições entre 

o “velho sistema educacional” e as novas necessidades de educação para o tra-

balho” (MANFREDI, 2016, p. 82). 

No bojo das disputas, os discursos estruturavam-se em duas vertentes: 

escola unitária8, com formação humana politécnica9, considerando a categoria 

8 Gramsci (2004, p. 36) define escola unitária como uma escola de formação humanista (enten-

dido este termo “humanismo” em sentido amplo e não apenas tradicional), ou de cultural geral 
deveria assumir a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los elevados a certo 
grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a certa autonomia na 
orientação e na iniciativa. 
9 Nessa perspectiva, a formação politécnica diz respeito ao “domínio dos fundamentos científicos 

das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno” (Saviani, 2003, p. 
140). 
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trabalho como princípio educativo e a formação tecnicista, dualista e fragmentá-

ria, considerando a categoria trabalho no viés mercadológico. Nessas linhas de 

disputas, 

[...] uma delas centrava-se na formação humana, incluindo a constru-
ção sistematizada do conhecimento articulada com o mundo do traba-
lho em suas múltiplas dimensões; a outra possuía viés tecnicista e eco-
nomicista na ótica do capital humano” (RAMOS, 2014, p. 36).  

Percebe-se que, “a educação e os processos de reprodução mais amplos 

estão intimamente ligados” (Mészaros, 1930, p. 108). A crítica nesta relação é a 

prevalência dos interesses de um determinado grupo, ficando a educação alie-

nada aos ditames do capital. Ditames esses, que exclui e mascara inúmeros 

problemas estruturais da sociedade. Nesse dilema, o desafio da educação em 

geral é construir projetos que de fato, consiga efetivar uma formação integral no 

sujeito, inserindo na sua formação conhecimentos científicos e tecnológicos para 

que ele compreenda as estruturas que explicitamente e implicitamente alicerçam 

as dimensões sociais, produtivas, políticas e culturais da sociedade. Ele será 

educado para a vida e não para uma mera ocupação no mercado de trabalho.  

Como ficou salientado no início desta seção, é muito complexo discorrer 

sobre as diferentes tendências pelas quais vem passando o mundo do trabalho. 

E se torna mais emblemático pontuar as perspectivas dualistas que marcaram a 

trajetória da EPT, nesse processo. Deste modo, esta seção não dá conta de si-

nalizar todas as transformações no mundo do trabalho, bem como as conse-

quências dessas simbioses de elementos na EPT, visto que são processos con-

tínuos e atuais. Por fim, as reflexões ora apresentadas não são conclusas, mas 

trazem elementos que mostram a relação de dependência dos projetos educaci-

onais para a EPT aos interesses capitalistas. 

2.3 Síntese Histórica da EPT no Brasil e a Formação para o Trabalhador 

A educação escolar é um direito de todos, independentemente da condi-

ção social, financeira e ideológica. Mas, no decorrer da história brasileira acor-

reram reformas educacionais que de certa forma, contribuíram para agravar as 
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desigualdades e a divisão da sociedade. De um lado está a educação de forma-

ção acadêmica para um pequeno grupo, a “elite”, englobando os conhecimentos 

científicos e tecnológicos que permeiam toda a produção cultural, econômica, 

social e simbólica. Do outro lado, uma educação profissional específica desti-

nada ao trabalhador, para exercer funções instrumentalizadas no mercado de 

trabalho. Nesse viés dicotômico, esta seção destaca algumas polêmicas e con-

trovérsias nas propostas de educação profissionais destinadas à formação da 

classe trabalhadora brasileira.   

Historicamente, a educação profissional é pauta de discussões nos diver-

sos segmentos da sociedade, pois ao longo dos tempos é vista como solução 

aos múltiplos “problemas postos pela globalização econômica, pela reestrutura-

ção produtiva, pela busca da qualidade e da competitividade, pelas transforma-

ções do mundo do trabalho e pelo desemprego estrutural”. (CIAVATTA, 2008, p. 

101). As matrizes políticas e pedagógicas de referência para as propostas da 

educação profissional, tradicionalmente, foi o arquétipo de trabalhador exigido 

pelo mercado. 

 E como construir um projeto de educação profissional destinado à forma-

ção de trabalhadores para um mercado cada vez mais competitivo, excludente 

e incerto? Pensar uma educação que propicie uma formação para a inserção 

imediata no mercado ou uma educação que tenha como centralidade a formação 

do ser humano integral? Essas indagações são polêmicas, desafiadoras e reple-

tas de propostas por vários segmentos da sociedade, principalmente os de viés 

economicista que no decorrer da história foram se tornando hegemônicos. Nas 

palavras de Manfredi (2016, p.70): 

A organização do ensino profissional e os métodos de ensino, antes 
exclusivamente empíricos e espontâneos das práticas artesanais de 
aprendizagem, foram adquirindo uma racionalidade técnica, em função 
do predomínio da “organização científica (capitalista) de trabalho. 

De fato, é no sistema de produção capitalista que ocorreu a divisão do 

trabalho. Esta divisão (trabalho intelectual x trabalho manual) iniciou na teoria e 

se materializou na prática, tanto na sociedade quanto na produção. Daí que o 

“trabalhador, em vez de sujeito de conhecimento, de reflexão e de imaginação 

passa a ser considerado parte das máquinas”. (KUENZER, 2010, p. 103). O ar-

quétipo de trabalhador no decorrer das transformações do mundo do trabalho 
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vai sendo delineado pelas demandas da reestruturação produtiva e da organiza-

ção do trabalho, em cada época. “É nesse sentido, então, que os contextos pro-

dutivos vão colocando exigências para a educação, seja de aprendizagens bá-

sicas, seja de especializadas” (KUENZER, 2010, p. 163). 

Nesse processo, a necessidade de capacitar e instruir os trabalhadores 

para manejar o novo maquinário expandiu as finalidades das escolas. De acordo 

com Kuenzer (2010) a ideia de ter escolas específicas para a formação de tra-

balhadores surgiu, inicialmente, na Inglaterra no século XVIII, com os chamados 

Schools of Industry ou Colleges for Labour. Nesse período, já se propagava a 

divisão do ensino de acordo com a classe social, a qual o sujeito pertencia.  

Assim sendo, o ensino popular era fragmentado com um pacote mínimo 

de conhecimentos direcionado à grande massa do povo, no qual o economista 

político Adam Smith defendia uma instrução em “doses cautelosamente homeo-

páticas” (MARX, 1983). A formação profissional do trabalhador foi pensada, no 

limiar da história, de forma limitada aos conhecimentos. Para executar as fun-

ções, consideradas simples dentro da empresa era necessário apenas os co-

nhecimentos técnicos. Era preciso “adestrar” o operário ao ritmo e as rotinas de 

trabalho. 

 No Brasil, preliminarmente, as instituições que ofereciam uma educação 

profissional fundamentavam-se numa visão moral-assistencialista, pois acolhiam 

os menos favorecidos, crianças pobres e órfãos. Ou seja, os desvalidos da sorte 

que estavam fora da ordem do sistema. 

Nos espaços das escolas elas (crianças) seriam (re) formadas, ele-
vando-se à condição de cidadãos disciplinados. Vigorava a ideia de 
que essas crianças eram marginais em potencial, fazendo-se necessá-
ria uma intervenção institucional para protegê-las de um destino vicioso 
e livrar a nação de seres inúteis, que nada fariam em prol do progresso 
do país (MOREIRA, 2009, p. 32). 

O redirecionamento da educação profissional no Brasil ocorreu com a cri-

ação das Escolas de Aprendizes Artífices pelo Presidente Nilo Peçanha em 

1909, por meio do Decreto nº 7566/09 que ampliou o horizonte de atuação desta 

modalidade de educação, para “não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da 

fortuna com o indispensável preparo technico e intelectual, como fazê-los adqui-

rir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da ociosidade ignorante, escola 

do vício e do crime” (BRASIL, 1909, p.1). 
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Com a ascensão da nova burguesia precisava-se de força de trabalho que 

executasse aquelas tarefas mais “simples” mecânicas e manuais que respon-

dessem às demandas industriais, ficando a cargo da União formar cidadãos úteis 

à nação (BRASIL, 1909). Manfredi (2016), chama atenção para o viés reducio-

nista e preconceituoso quando se legitima as formas de trabalhos manuais a 

trabalhos desqualificados e sem valor. Segundo a autora, essa ideologia arcaica 

é fruto da herança escravocrata do país. Em absoluta concordância com essa 

reflexão, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2008, p. 7) reiteram que “no Brasil, o dua-

lismo se enraíza em toda a sociedade através de séculos de escravismo e dis-

criminação do trabalho manual”. 

Nesse panorama social e econômico foram instaladas dezenove escolas 

profissionais nas várias unidades da federação, visando à formação de operários 

e contramestres para o exercício profissional. Do outro lado, as trajetórias edu-

cacionais dos herdeiros das grandes fortunas eram bem planejadas, dado que 

iriam executar as funções intelectuais de cunho científico (KUENZER, 1997). 

Em outras palavras, a educação do trabalhador, no capitalismo, é sub-
sumida à necessidade da reprodução da força de trabalho como mer-
cadoria. A educação de caráter geral, clássico e científico, destinava-
se à formação das elites dirigentes e dos que exerceriam o trabalho 
intelectual. (KUENZER, 2010, p. 107). 

E com a expansão das escolas técnicas no governo de Nilo Peçanha, no 

contexto baiano foi inaugurada em 1910 a Escola de Aprendizes Artífices da Ba-

hia, dando continuidade aos objetivos que propugnavam as propostas para a 

educação profissional nacional naquela época: mecanismo de controle social 

para “formar cidadãos uteis a Nação” (BRASIL, 1909, p. 1). É importante desta-

car, que a educação profissional na Bahia, assim como em outros estados pas-

sou por várias mudanças estruturais, pedagógica e metodológica, inclusive na 

sua denominação em detrimento das transformações e dos interesses econômi-

cos e políticos pelos quais a sociedade passava. Assim, em 1937 de Escolas de 

Aprendizes Artífices da Bahia passa a se chamar Liceu Industrial da Bahia (Far-

tes e Moreira, 2009). 

     Durante a década de 40 ocorreram grandes transformações políticas 

e econômicas no país, impactando também a consecução de novos projetos 

educacionais que visavam atender às demandas daquele período. Demandas 

essas, em prol do crescente desenvolvimento industrial pelo qual o país vinha 
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sofrendo, o que acarretava a necessidade de novos perfis profissionais no 

mercado. De qualquer forma, “[...] a formação da classe trabalhadora brasileira, 

do ponto de vista técnico e ideológico, era um aspecto estratégico para o país, 

seja em uma ou em outra direção [...]”. (RAMOS, 2014, p. 15).  

Nesse contexto de reformas, em 1942 com a reconfiguração do sistema 

educacional brasileiro no governo de Getúlio Vargas (1930-1945) surge a Re-

forma Capanema que estabeleceu várias mudanças no ensino, intitulada como 

Leis Orgânicas do Ensino. As bases para a organização do ensino industrial fo-

ram estabelecidas e destinadas à preparação profissional dos trabalhadores, 

elevando-o ao ramo de ensino de grau secundário (Brasil, 1942), rompendo as-

sim, com o ciclo da educação profissional assistencialista. Conclui-se daí que, a 

“formação dos trabalhadores torna-se uma necessidade econômica e não mais 

uma medida exclusivamente social, como em sua gênese”. (RAMOS, 2014, p. 

9). 

Com o cenário de novas arquiteturas educacionais, o Liceu Industrial da 

Bahia passa a denominação de Escola Técnica de Salvador, a partir do Decreto-

lei nº 4.127/1942. Essa denominação perdurou até 1965 quando todas as uni-

versidades e escolas técnicas da união foram federalizadas, obtendo assim, a 

denominação dos seus respectivos estados, através da Lei nº 4.759/65. Nesse 

processo, a Escola Técnica de Salvador foi elevada à categoria de Escola Téc-

nica Federal da Bahia. 

Kuenzer (2007), destaca que nesta época para ter acesso ao nível 

superior eram exigidos conhecimentos de conteúdos gerais, das ciências, das 

letras e das humanidades. Tais conhecimentos eram reconhecidos como 

necessários às funções de dirigentes. Para a autora, os egressos dos cursos 

profissionalizantes tinham conhecimentos voltados a um campo específico de 

trabalho. Para tanto, deveriam complementar o currículo com conhecimentos de 

línguas, de ciências, de filosofia e de artes.     

 Entre os anos de 1960 e 1964, o Brasil foi marcado por crises de ordem 

política, econômica e social que culminaram no golpe militar de 64, transfor-

mando todas as instâncias do país. Nesse período de restrições, a educação foi 

marcada por várias reformas influenciadas pelos acordos internacionais. Deste 

modo, o novo projeto para a educação profissional foi voltado, peculiarmente, 
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aos propósitos capitalistas, dando início ao modelo tecnicista e produtivista que 

visava atender as necessidades econômicas e industriais do país. De acordo 

com Ciavatta (2008, p. 103): 

Os termos formação profissional ou técnico-profissional, educação in-
dustrial ou técnico industrial, qualificação, requalificação, capacitação 
ganham complexidade e novos significados em consequência da nova 
realidade produtiva e organizacional do trabalho e dos diversos discur-
sos e das ideologias geradas sobre a questão da formação no contexto 
das grandes transformações.  

Os projetos educacionais para as modalidades de ensino, particularmente 

a educação profissional, ao longo da história foi objeto de disputa e interesse de 

diversos segmentos da sociedade. E o que se vê na prática é a subordinação da 

educação aos interesses das entidades empresariais. Não importa se o termo é 

formação profissional, educação industrial ou técnico industrial, qualificação, re-

qualificação ou capacitação, pois na gênese das propostas o foco não é o ser 

humano, mas o que se pretende alcançar com a sua formação na economia. 

Essa última, é vista por várias entidades como o segmento que conduz a socie-

dade em geral.  A centralidade das propostas educacionais está sempre vincu-

lada ao caráter economicista e nunca no sujeito. Daí presume-se o porquê de os 

discursos das entidades empresariais serem incorporados nas leis e postos na 

prática. 

 Atribuir a qualificação do trabalhador à garantia de uma vaga no mercado 

é muito injusto e cruel. Sabe-se que no Brasil as desigualdades sociais e econô-

micas entre as populações são imensas e a grande maioria, são alijados dos 

direitos sociais básicos. E infelizmente, as oportunidades não são as mesmas 

para todos. Muitos são excluídos e sobrevivem com o acesso mínimo à saúde, 

à educação, à cultura, à habitação e outros bens materiais e sociais necessários 

para uma vida digna em sociedade.   

E, para aqueles que conseguiram uma vaga no mercado, mesmo sem ter 

concluído todas as etapas da educação básicas ou se após a terminalidade, pre-

tendem dar continuidade aos estudos, seja com um nível superior, seja com uma 

educação continuada, como um curso técnico subsequente é desafiador, haja 

vista que o trabalhador encontrará inúmeras barreiras que dificultam a sua per-

manência na escola.  



44 
 

A realidade concreta do mundo do trabalho evidencia que ocorreu uma 

significativa expansão das formas de trabalho precarizado, subcontratado e “ter-

ceirizado”, na sua grande maioria, nos setores de serviços (ANTUNES, 2006). É 

oportuno frisar que o desempenho deste setor, nesta conjuntura recessiva atual 

encontra-se em baixa. Segundo o Ministério da Economia, no primeiro semestre 

de 2020, o setor de serviço fechou 507.708 vagas de empregos formais. Em decor-

rência desse resultado, aumenta-se o quantitativo de trabalhadores no setor in-

formal10.  Logo, para aqueles trabalhadores que se encontram nessa realidade 

é desafiador, conseguirem relacionar uma jornada longa de trabalhado diário, 

que muitas vezes é dura e exaustiva, com estudos noturnos. E como consequên-

cia, tem-se um número elevado de evasão escolar, pois os sujeitos não têm con-

dições físicas e psicológicas para dar continuidade aos seus estudos. Tais refle-

xões provocam alguns questionamentos, e no momento optar-se-á pelos seguin-

tes: “O que significa preparar para o trabalho em um mundo como este? Que 

conhecimentos, para que trabalho?” (CIAVATTA, 2008, p. 101).  

Contrário ao imediatismo da empregabilidade imposto à educação profis-

sional, todos os atores sociais envolvidos (trabalhador, sociedade civil, Estado e 

empresário) deveriam defender como eixo norteador das propostas para a for-

mação da classe trabalhadora, bem como, para os demais sujeitos históricos e 

sociais em formação: a indissociabilidade dos conhecimentos tecnológicos, ci-

entíficos e culturais produzidos ao longo da história da humanidade. Oportunizar 

o acesso a esses conhecimentos, na tentativa de possibilitar uma autonomia in-

telectual nos sujeitos. Que eles (as) possam apreender a realidade (cultural, so-

cial, econômica, política e do mundo do trabalho) de forma crítica, podendo as-

sim, transformar a si e o seu meio. Esse eixo estruturador não é uma utopia, mas 

uma perspectiva de orientação curricular que suscite: 

[...] a seleção dos conteúdos de ensino que não pode ter por base a 
adequação de comportamentos de forma restrita a produção, mas ter 

                                                 
10 O IBGE considera como informais o grupo formado por trabalhadores das seguintes catego-

rias: Emprego por conta própria sem CNPJ registrado. É o caso dos motoristas de aplicativos 
de transporte; Emprego sem carteira de trabalho no setor privado; Emprego doméstico sem 
carteira de trabalho; Emprego como familiar auxiliar, que ocorre quando a pessoa trabalha aju-
dando parentes na profissão; Trabalho como empregador sem CNPJ registrado, como é o caso 
de microempreendedores não registrados que contratam auxiliares (podem ser pedreiros ou 
ambulantes). 
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em vista a formação ampliada nos diversos campos do conhecimento 
(ciência, tecnologia, trabalho e cultura); segundo, a preparação para o 
trabalho não é preparação para o emprego, mas a formação omnilate-
ral (todos os aspectos) para compreensão do mundo do trabalho e in-
serção crítica e atuante na sociedade, inclusive nas atividades produ-
tivas, em um mundo em rápida transformação cientifica e tecnológica 
(MEC, 2010, p. 5). 

Uma concepção de formação humana integral para os trabalhadores já 

era sinalizada por Marx (1982a). O autor defendia que a formação para a classe 

trabalhadora deveria ser constituída pelo tripé: educação mental, educação física 

e instrução tecnológica. Uma educação que possa levar os sujeitos a uma auto-

nomia intelectual, pessoal, profissional, política e social. Educá-los para enfren-

tar as contradições e certezas que permeiam todas as dimensões da vida em 

sociedade. Como formação humana, busca-se superar o sujeito social e histórico 

dividido pelas relações coletivas, contraditórias e técnicas de trabalho. A pers-

pectiva é superar o modelo de educação fragmentada, minimalista e excludente 

que ao longo da história foi atribuída à classe trabalhadora. Idealização igual-

mente reconhecida e proposta pelos teóricos Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), 

ao afirmarem que: 

Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao 
jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para 
a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a uns 
pais, integrado dignamente a sua sociedade política. Formação que, 
neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes 

a todos os fenômenos. (p. 85). 

Defender a plenitude da formação humana integral significa levantar a 

bandeira da educação pública, laica e de qualidade para todos os sujeitos em 

formação. E que essa, tenha como base curricular a difusão dos conhecimentos 

que permeiam “todas as dimensões da vida - o trabalho, a ciência e a cultura”. 

(CIAVATTA; RAMOS, 2011, p. 31). O trabalho entendido como atividade essen-

cial para a criação e a transformação da existência humana; a ciência vista como 

instrumento necessário à compreensão e a transformação dos conhecimentos 

produzidos ao longo da história e a cultura como o conjunto de valores éticos e 

estéticos que o orienta a convivência dos sujeitos em uma determinada socie-

dade (RAMOS, 2014).  

Considerando a imensa realidade contraditória do país, fica o desejo que 

as diretrizes mencionadas de fato se concretizem. Existem as teorias e os proje-

tos, entretanto a maior parte deles não se materializam na prática. As barreiras 
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políticas, econômicas, sociais, ideológicas e geográficas dificultam a implemen-

tação da tão desejada, formação humana integral em todo o território nacional. 

Em meio a essas dificuldades, existem possibilidades de atuar diante das con-

tradições: 

O que é necessário desbloquear é os mecanismos de exclusão que 
deixam a margem das condições mínimas de vida, em nosso caso, 
mais da metade da população, e, ao mesmo tempo, congelam ou re-
tardam o próprio progresso técnico. Ou seja, o desbloqueio das condi-
ções objetivas e subjetivas para o desenvolvimento da omnilateraliri-
dade humana, particularmente para as classes trabalhadoras. (FRIGO-
TTO, 2003, p. 124) 

Nesse contexto de adversidades, todo o século XX foi marcado pela dua-

lidade estrutural entre a educação básica e a educação profissional, prevale-

cendo na disposição das leis como na prática, a pedagogia das competências. 

O que foi efetivado com a promulgação do Decreto 2.208/97. Na realidade, as 

trajetórias formativas daqueles que provinham de classes desfavorecidas não 

oportunizavam o ingresso nas universidades, bem como o acesso aos conheci-

mentos científicos e tecnológicos. Para aqueles que buscavam dar continuidade 

aos estudos deveriam custeá-los na rede privada, visto que o Estado investiu 

majoritariamente na expansão da educação básica (RAMOS, 2014). 

 Era amplamente difundida a ideia da culpabilidade do trabalhador pela 

não inserção no mercado. O trabalhador deveria buscar a profissionalização por 

meios próprios, através de cursos de habilitação ou de qualificação profissional, 

na certeza da empregabilidade. Corroborando para o entendimento das especi-

ficidades excludentes das políticas educacionais dos anos 90, Ramos (2014, p. 

58) expõe que:

A pedagogia das competências foi a diretriz político-pedagógica desse 
projeto, cujo princípio é a adaptabilidade individual do sujeito às mu-
danças socioeconômicas do capitalismo. Por essa ótica, a construção 
da identidade profissional do trabalhador torna-se produto das estraté-
gias individuais que se desenvolvem em resposta aos desafios das ins-
tabilidades internas e externas à produção, o que inclui também estar 
preparado para o desemprego, o subemprego ou o trabalho autônomo. 
Essa é a nova ética que subjaz à ideologia da empregabilidade que, 
em termos de desenvolvimento educacional, significa uma mobilização 
autônoma do indivíduo para buscar as oportunidades que a sociedade 
(ou o mercado) oferece.   

Com a proposta de um currículo flexível, que levasse os indivíduos a de-

senvolverem determinada competência em área específica e assim conseguirem 
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a inserção no mercado, o Decreto 2.208/97 sustentava a proposta da emprega-

bilidade, colocando como responsabilidade do trabalhador, a sua inclusão no 

meio produtivo, ou seja, transferia a responsabilidade do Estado para o cidadão. 

Dado o exposto, fica evidente que a conjuntura dual marca a história da 

educação profissional brasileira, constituída por perspectivas contraditórias, em 

que o jogo de interesses de grupos elitistas foi determinando a sua trajetória. 

Com efeito, “A relação entre trabalho e educação se manifestou, assim, na pro-

posta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e escolas de for-

mação geral para os futuros dirigentes, que perdura até os tempos atuais”. (KU-

ENZER, 2010, p.108).  

Ressalta-se que os constantes debates e as lutas dos teóricos da educa-

ção e da sociedade civil organizada com o Estado foram primordiais no alcance 

de conquistas e avanços para a Educação Profissional e Tecnológica, especial-

mente nos anos 2000. Essa época, configura-se como um momento de espe-

rança e de possibilidades de mudanças para a EP. Como exemplo destacar-se-

á: promulgação do Decreto 5.154/2004 que revogou o Decreto 2.208/97 e visava 

à integração do ensino médio à educação profissional técnica de nível médio; o 

redirecionamento dos recursos do Programa de Expansão da Educação Profis-

sional (PROEP) para os segmentos públicos; a implantação do Programa Naci-

onal de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Moda-

lidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e a expansão da Rede Fe-

deral (RAMOS, 2014). 

Nesse contexto de reformas, a primeira década do século XXI é marcada 

por grandes transformações na educação profissional. Em 2008, foi criada a Lei 

11.892/08 que estabeleceu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Estruturados a partir dos potenciais que já existiam nos CEFETs. Os Institutos 

Federais têm como foco a justiça social, a equidade, a competitividade econô-

mica e a geração de novas tecnologias (MEC, 2010).  A Rede Federal com essa 

nova conjuntura, organiza-se em instituições pluricurriculares e multicampi, arti-

culando-se às demandas dos arranjos produtivos locais, colaborando para o de-

senvolvimento educacional e socioeconômico regional, como também para uma 

sociedade menos desigual, mais autônoma e solidária (MEC, 2010). 
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A expansão dos Institutos Federais por todo o país deu-se no governo de 

Luís Inácio Lula da Silva, que lançou no seu primeiro mandato (2003- 2006), o 

plano de metas para implantar a Rede Federal em diversos estados e municí-

pios. Inicialmente, o plano de expansão foi constituído de II fases e posterior-

mente, no governo da Presidenta Dilma Rousseff em 2011, foi lançada a fase III. 

Assim, no final desse processo de expansão, o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia da Bahia abrangia vinte e um campus.  

Atualmente, o IFBA está atuando em 113 cidades da Bahia que corres-

ponde a  27% dos seus municípios, possuindo unidades em Salvador, Barrei-

ras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Euclides da Cunha, Feira de San-

tana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo 

Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões 

Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista); 01 (um) Núcleo Avançado (Sa-

linas da Margarida); 02 (dois) campi em fase de implantação, localizados em Ja-

guaquara e Campo Formoso; 05 (cinco) Centros de referência, também em 

construção, localizados nas cidades de Itatim, Casa Nova, São Desidério, Ca-

macã e Monte Santo; e 01 (um) Polo de Inovação, localizado no Parque Tecno-

lógico da Bahia (IFBA, 2019), conforme figura 3. 

https://portal.ifba.edu.br/salvador
https://portal.ifba.edu.br/barreiras
https://portal.ifba.edu.br/barreiras
http://portal.ifba.edu.br/brumado
https://portal.ifba.edu.br/camacari
https://portal.ifba.edu.br/eunapolis
https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha
https://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana
https://portal.ifba.edu.br/feira-de-santana
https://portal.ifba.edu.br/ilheus
https://portal.ifba.edu.br/irece
https://portal.ifba.edu.br/jacobina
https://portal.ifba.edu.br/jequie/
https://portal.ifba.edu.br/juazeiro
https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas
https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso
https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro
https://portal.ifba.edu.br/santo-amaro
https://portal.ifba.edu.br/santoantonio
https://portal.ifba.edu.br/seabra
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho
http://portal.ifba.edu.br/ubaitaba
https://portal.ifba.edu.br/valenca
https://portal.ifba.edu.br/conquista
https://portal.ifba.edu.br/polodeinovacaosalvador/


49 

Figura 3: Distribuição territorial das Unidades do IFBA, em 2019. 

 Fonte: https://portal.ifba.edu.br/menu-campi/escolha-o-campus, 2019. 

A interiorização do IFBA nos municípios longínquos, representa uma opor-

tunidade para a população em ter disponível uma educação gratuita e de quali-

dade, com professores capacitados e uma estrutura física que beneficiam à aqui-

sição e à geração de conhecimentos, impactando nas realidades socioeconômi-

cas da região. Nesse panorama, é um dos objetivos do IFBA: “estimular e apoiar 

processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação 

do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional” 

(IFBA, 2018, p. 34). De um modo geral, essa histórica instituição vem “buscando 

dar a oportunidade de qualificação para aquele trabalhador que precisa obter 

uma colocação profissional e, também prepará-lo para inserir-se em todas as 

esferas da vida” (SAMPAIO; ALMEIDA, 2013, p. 97).  

As conquistas na educação do trabalhador ora apresentadas, não omitem 

o entendimento de que mudanças em qualquer setor da sociedade serão sempre

permeadas de suposições e de incertezas. É fato que no campo educacional não 

seria diferente. As polêmicas e os debates opostos, concernentes aos caminhos 

https://portal.ifba.edu.br/menu-campi/escolha-o-campus
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que devem ser delineados para a educação destinada aos trabalhadores brasi-

leiros serão sempre intensos, independente do contexto histórico e econômico 

pelo qual passa a sociedade. Pensar uma educação que vise à qualificação do 

trabalhador e à sua inserção no mercado de trabalho, esse volátil e ditado a partir 

dos interesses capitalistas, irá resolver os problemas estruturais que perpassam 

toda a sociedade, é no mínimo má fé.  

É preciso e urgente pensar na totalidade, onde políticas públicas para to-

dos os setores estruturais do país devam ter como objetivo fundamental a ruptura 

das desigualdades que há séculos marcam a vida do cidadão brasileiro. E não é 

simplesmente oferecer uma qualificação ou uma capacitação profissional para o 

trabalhador, mas disponibilizar o acesso a uma formação humana em todas as 

dimensões da vida, sejam elas: científicas, tecnológicas, culturais, sociais e po-

líticas. Para que ele de fato, compreenda, critique e mude a sua história. Em 

síntese: 

O nosso desejo, reconhecidamente ingênuo, tem como objeto uma es-
cola que, comprometida com os trabalhadores e os excluídos, para 
além das políticas educacionais restritivas, pudesse tomar como refe-
rência as positividades presentes nas mudanças que ocorrem no 
mundo do trabalho para construir um novo projeto pedagógico, o qual, 
rompendo com a lógica da racionalidade financeira, formasse os cida-
dãos de novo tipo, intelectual, técnica e eticamente desenvolvidos e 
politicamente comprometidos com a construção da nova sociedade. 
(KUENZER, 1998, p. 12).  

2.4 Acompanhamento de Egresso(a) no Contexto Nacional 

Sendo a educação profissional responsável pela formação técnica e hu-

mana de jovens e de trabalhadores da sociedade brasileira é imprescindível que 

as instituições que ofertam esta modalidade de ensino, tenham mecanismos de 

avaliação da educação que está sendo ofertada.  E uma possibilidade de obter 

informações precisas para a construção de estratégias de avaliação sistemáticas 

e contínuas do ensino como um todo, pode ser através do acompanhamento 

dos/as seus/suas egressos(as), já que são sujeitos sociais inseridos no mundo 

do trabalho e possuem um conjunto de informações exclusivas e valiosas, para 

além do espaço escolar. Essas informações podem provocar as instituições a 

repensarem os seus currículos, na expectativa de atender as necessidades dos 

estudantes e da sociedade como um todo.  
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Diante dessas considerações, esta seção realiza uma análise do acom-

panhamento dos(as) egressos(as) no contexto nacional e local, utilizando como 

aporte teórico os principais autores que investigam os mecanismos utilizados 

nas instituições educacionais, para manter um relacionamento sistemático e efi-

caz com seus/suas ex-alunos(as).  

A sociedade é um espaço em constantes transformações sociais e eco-

nômicas e acompanhar essas transformações é um desafio para as instituições 

de ensino. E os/as egressos/as, sendo sujeitos partícipes dessas transforma-

ções podem subsidiar elementos norteadores no processo de avaliação educa-

cional, detectando aspectos positivos e negativos contidos em uma proposta pe-

dagógica (MEC, 2009). 

Nesse viés, faz-se necessário caracterizar o objeto da presente pesquisa. 

O termo egresso é definido em vários documentos educacionais de âmbito naci-

onal como aquele sujeito que ingressou e cumpriu todas as atividades obrigató-

rias do curso (currículo e estágio supervisionado) e foi certificado pela instituição 

(MEC, 2009). Para este estudo será utilizada esta configuração de conceito.  

De acordo com Paul (2015), na atualidade as pesquisas com egressos(as) 

ainda são esporádicas e com insuficiência metodológica. O que também foi de-

tectado por Lordelo e Dazzani (2012) realizadores de pesquisas com egres-

sos(as) na avaliação de programas educacionais e sociais. Eles afirmam que: “a 

pesquisa com egressos tem se mostrado um recurso metodológico extrema-

mente rico, mesmo que complexo e repleto de dificuldades específicas”. (LOR-

DELO; DAZZANI, 2012, p. 19).  

Esse lapso existente nas pesquisas com egressos(as) foi detectado tam-

bém por Queiroz (2014), ao realizar um estudo com ex-alunos(as) de Instituições 

de Educação Superior (IES). Para o autor, “No Brasil, a política de relaciona-

mento com egressos por parte das IES vem sendo trabalhada de modo bastante 

pontual, acontecendo de forma embrionária e pouco eficiente”. (QUEIROZ, 2014, 

p. 45). As pesquisas atuais evidenciam que nas instituições educacionais brasi-

leiras as ações com os egressos(as), ainda são muito incipientes (QUEIROZ, 

2014; TEIXEIRA; MACCARI, 2014; PAUL 2015; SILVA et al., 2016). 
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As pesquisas com os egressos(as) podem nortear o desenvolvimento de 

políticas de avaliação institucional, já que participam das constantes transforma-

ções sociais e econômicas que ocorrem na sociedade e estão inseridos no 

mundo do trabalho. Em virtude disso, os/as egressos/as são “[...] uma fonte pri-

vilegiada de informações que permitem entender o alcance, efeitos e conse-

quências de uma ação educativa “(LORDELO; DAZZANI, 2012). Dessa maneira, 

possuem uma visão significativa com relação à sua formação, o que pode con-

tribuir na implantação e reformulação de programas e de projetos de uma insti-

tuição de ensino. 

É oportuno frisar, que as pesquisas com ex-alunos(as), especificamente 

de nível superior, iniciaram a partir da década de 1970 e expandiram-se em di-

versos países como a França, a Grã-Betânia e a Itália (PAUL, 2015), num con-

texto de profundas transformações na educação e no mercado de trabalho. No-

toriamente, no Brasil as iniciativas do governo para institucionalizar políticas que 

dessem visibilidade aos sujeitos egressos, das diferentes modalidades de ensino 

se deram em comparado com outros países de forma tardia. Segundo Lima, Mi-

randa e Pazello (2015), a preocupação do governo com o acompanhamento de 

egressos(as) no país também foi tardia, mas ainda assim, louvável. 

 Nesse contexto, uma das primeiras iniciativas no país em pesquisar os 

sujeitos egressos foi da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, no Estado de 

São Paulo, que realizou no período de 1958 a 1976 um levantamento da situação 

profissional dos seus graduados (PAUL, 2015). Entretanto,  

O afastamento do egresso de sua instituição continua sendo regra, 
uma vez que o pensamento de que a relação aluno-universidade é in-
terrompida quando este recebe o diploma é praticamente generalizado 
(PAULA; QUEIROZ, 2016, p. 1). 

Destarte, a pesquisa com os sujeitos sociais – egressos(as) torna-se uma 

ação desafiadora e ao mesmo tempo instigante. Geralmente, após a conclusão 

do curso, o discente perde os “laços” com a instituição, o que acarreta no distan-

ciamento entre ambos. E quando existe um banco de dados, na maioria dos ca-

sos, não ocorre uma atualização constante, dificultando a localização dos ex-

alunos(as) que muito têm a contribuir na melhoria da qualidade do ensino. Como 

estes sujeitos sociais encontram-se inseridos em diferentes contextos e a insti-

tuição não mantém mecanismos de acompanhamento atualizados, isso dificulta 
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a realização de pesquisas. Nesse prisma, as dificuldades encontradas caracte-

rizam-se em: 

Localização dos sujeitos (os bancos de dados referentes a endereços 
físico e eletrônico e telefones não retratam a realidade do momento da 
coleta, mas uma situação anterior que raramente é atualizada); b) dis-
posição do egresso em cooperar, cedendo seu tempo e oferecendo 
informações sobre sua vida privada; c) escassez de referenciais teóri-
cos e metodológicos de pesquisas com egressos que sirvam para sub-
sidiar a investigação. (SILVEIRA, 2009. In DAZZANI E LORDELO, 
2012, p. 19).  

É notório que criar vínculos com os ex-alunos/as não é um processo fácil. 

A relação instituição versus egressos(as) deve ser baseada em ações sistemáti-

cas e ao mesmo tempo motivadoras, como: encontros entre os ex-alunos, canal 

de comunicação operante, cursos, palestras, congressos, dentre outros. É fun-

damental a inserção de elementos que motivem os(as) egressos(as) a participa-

rem das ações propostas. A base estruturante do vínculo entre os/as ex-alu-

nos/as e a instituição é uma relação de troca, na qual o egresso é o elemento 

externo que contribui com as informações da sociedade e a instituição é a enti-

dade formadora, que necessita desse feedback para reavaliar os seus progra-

mas. 

Assim, o acompanhamento de egressos(as) pode subsidiar elementos in-

dicadores que auxiliem na avaliação periódica da formação oferecida, já que a 

avaliação é primordial para rever os pontos fortes e fracos de uma instituição 

(SIMON, 2017). Essa proposta de reflexão das ações educacionais deve ser 

considerada, a partir de um processo sistemático e contínuo na coleta de infor-

mações de diferentes indicadores, visto que possibilita diagnosticar progressos 

e retrocessos nos programas e nas políticas implementadas. E o acompanha-

mento dos(as) ex-alunos(as) configura-se como um mecanismo valioso neste 

processo. 

Dessa maneira, faz-se necessário avaliar a qualidade da educação que 

uma instituição oferece à sociedade, a partir de diversos instrumentos, dentre 

esses, o acompanhamento dos/as seus/suas egressos(as) pode ser uma possi-

bilidade. Com esse objetivo, o MEC em 2004 implantou o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), através da Lei nº 10.861/2004 que 

tem como objetivo, “assegurar o processo nacional de avaliação das instituições 

de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico 
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de seus estudantes, nos termos do art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996” (MEC, 2004, p.1). Para tanto, leva em consideração a auto-

avaliação e a avaliação institucional. 

 O SINAES é um instrumento de avaliação das IES, e tem a proposta de 

utilizar as políticas de atendimento aos estudantes e egressos(as), como um dos 

indicadores da avaliação externa, sendo o/a egresso/a, o indicador de maior 

pontuação. De acordo com o SINAES, as IES devem manter mecanismo de 

acompanhamento que oportunize a participação na instituição desde a realiza-

ção de cursos, a emitir opinião sobre a relação formação profissional recebida e 

a ocupação no mercado de trabalho (BRASIL, 2009).  

Nota-se que o SINAES, através do programa de autoavaliação institucio-

nal, coloca a opinião dos(as) ex-alunos(as) como elemento chave no processo 

de avaliação, o que atribui visibilidade a estes sujeitos e de certo modo, exige 

que estas instituições criem instrumentos que possibilitem manter vínculos com 

este público. Tal evidência é notificada por Miranda, Picinin e Pilatti (2018, p. 107 

e 108), ao ressaltarem que as iniciativas institucionais com os/as egressos/as, 

[...] surgiram devido à necessidade de contemplar os critérios estabe-
lecidos pelos instrumentos legais do MEC (Ministério da Educação), 
bem como dos documentos institucionais e de curso, no intuito de pos-
sibilitar a concepção de um instrumento que auxilie na identificação dos 
elementos críticos que as apoiam. 

 No entanto, Paul (2015, p. 320) alerta que essas iniciativas tratam-se 

mais de um “procedimento administrativo do que de uma tomada de consciência 

generalizada sobre a importante contribuição das informações prestadas pelos 

egressos”. Nesse ensejo, o acompanhamento dos(as) ex-alunos(as) não deve 

limitar-se a uma obrigatoriedade das autoridades, mas ir além, produzindo seus 

próprios instrumentos que os aproximem desses sujeitos sociais, oportunizando 

perceber a significância dos seus relatos para as instituições de ensino, no to-

cante ao planejamento, a avaliação e a retroalimentação da educação ofertada. 

Um marco histórico para o acompanhamento de egresso(a) na Rede Fe-

deral foi à implementação da Portaria nº 646 de 14 de maio de 1997, que deter-

minava no artigo 9º, a criação de mecanismos de acompanhamento permanente 

de consulta aos setores produtivos, para adequar a oferta de cursos. Para tanto, 

exigia que os mecanismos permanentes incluíssem sistemas de acompanha-

mento de egressos(as) e de estudos de demandas de profissionais. 
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Art. 9º - As instituições federais de educação tecnológica implantarão, 
em articulação com a SEMTEC e com os órgãos de desenvolvimento 
econômico e social dos Estados e Municípios, mecanismos permanen-
tes de consulta aos setores interessados na formação de recursos hu-
manos, objetivando: I - identificação de novos perfis de profissionais 
demandados pelos setores produtivos; II - adequação da oferta de cur-
sos às demandas dos setores produtivos. Parágrafo único. Os meca-
nismos permanentes deverão incluir sistema de acompanhamento de 

egressos e de estudos de demanda de profissionais (MEC, 1997, p. 3). 
Nesses termos, a proposta em acompanhar os/as egressos/as na Portaria 

nº 646/97, resumia-se em detectar perfis profissionais, através das informações 

dos setores produtivos e dos(as) egressos(as), para atender ao mercado de tra-

balho. Todavia, não especificava como deveria ocorrer esse acompanhamento e 

nem colocava a figura do(a) egresso(a), como sujeito histórico e partícipe dos 

processos de transformação do seu meio, já que possibilitar que eles/elas rela-

tem a sua própria realidade após a conclusão do curso, descrevendo a sua vida 

acadêmica e a sua inserção no mundo do trabalho é elencar elementos impres-

cindíveis para uma avaliação contínua no processo educacional, desde a refle-

xão/análise dos currículos à compreensão de como as práticas e os valores dos 

sujeitos foram realmente influenciadas pela educação recebida. (LORDELO; 

DAZZANI, 2012). 

É pertinente ressaltar que a Portaria nº 646/97 não tem mais eficácia jurí-

dica, pois foi revogada pelo então Ministro da Educação, Cristovam Buarque em 

30 de setembro de 2003, por considerar relevante a ampliação da oferta de va-

gas no ensino médio. E segundo Mendes (2011), o artigo 3º da referida portaria 

limitava pela metade o número de vagas nas instituições federais, o que dificul-

tava a expansão da rede. Todavia, para o/a egresso/a das Instituições Federais 

foi um marco legal jamais concebido, pois ressaltava a necessidade de implantar 

mecanismos de acompanhamento, proporcionando a partir das informações co-

letadas, a avaliação dos cursos. 

Pensando na avaliação das políticas da Educação Profissional e Tecnoló-

gica, o MEC por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SE-

TEC) realizaram uma Pesquisa Nacional de Egresso (PNE) dos cursos técnicos 

entre 2003 e 2007, com o propósito de analisar a formação ofertada pela rede, 

a partir de três categorias: a empregabilidade, a continuidade dos estudos e a 
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avaliação pelos(as) egressos(as) da formação técnica recebida (MEC, 2009). 

Uma ação de extrema importância para o cenário da rede federal, que: 

[...] certamente servirá de motivação para que se mantenha um pro-
cesso permanente de retroalimentação de informações de egressos, 
tendo como objetivo maior a melhoria da formação profissional e a sua 
consequente transformação da realidade social do país (PNE, 2009, p. 
35). 

Observa-se que esta foi à primeira iniciativa do governo, após décadas de 

restruturação da rede em pesquisar os egressos, especificamente àqueles do 

curso técnico de nível médio. Como o próprio documento (MEC, 2009, p. 4) sa-

lienta: “uma iniciativa jamais encaminhada pela SETEC, o que de certa forma, 

eleva o trabalho ao expoente de um feito inédito. Nada mais apropriado para o 

momento em que a rede se expande e os Institutos Federais surgem”. Desta 

forma, o contexto histórico e educacional (véspera dos 100 anos da Rede Fede-

ral, significativa expansão em todo o território nacional e a criação dos institutos) 

em que a pesquisa foi realizada e os resultados obtidos, colocam-na como sub-

sídio basilar para estudos com os sujeitos egressos da Rede Federal. 

A PNE (2009), constatou que existem dificuldades em pesquisar os(as) 

egressos(as), tendo em vista que as instituições que mantém banco de dados, 

na sua grande maioria, não possuem procedimentos de atualização, o que re-

quer mais tempo para executar a pesquisa. Nesse contexto, Paul (2015) con-

clama que para alcançar um melhor resultado na aproximação com os(as) ex-

alunos(as) e coletar as informações necessárias para os processos de avaliação 

do ensino, os dispositivos de acompanhamento requerem uma sistemática rea-

lização metodológica, como: 

[...] caráter institucional sistemático e participativo; periodicidade regu-
lar e atualização permanente; utilização de tecnologias da informação 
para coleta de dados; definição clara e adequada da população a ser 
atingida, segundo os tipos de diplomas; produção de escalas adequa-
das para a avaliação dos destinos ocupacionais e sua relação com a 
formação; e disponibilização dos bancos de dados para a comunidade 
acadêmica. (p. 309). 

Logo, é necessário que os mecanismos de acompanhamento sejam cons-

tantemente atualizados, no intuito de possibilitar um processo permanente de 

retroalimentação das informações, tornando-se ferramentas eficazes na comu-

nicação da instituição para com os/as seus/suas ex-alunos(as).  
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Diante dessa realidade, as iniciativas (Portaria nº 646/97 e a PNE/2009) 

demonstram o interesse do MEC em realizar pesquisas de avaliação institucio-

nal, a partir do levantamento das informações dos(as) egressos(as) da Rede Fe-

deral, como forma de coletar dados que possam ser utilizados como mecanismos 

de planejamento, implantação e reavaliação de planos e programas educacio-

nais. Porém, nota-se que essas iniciativas foram executadas antes da Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008 que reestruturou e criou os Institutos Fede-

rais. O que denota um novo cenário, como também pesquisas atualizadas para 

avaliar de forma sistemática a realidade desse público, bem como da Rede Fe-

deral. 

Enquanto isso, alguns institutos (Instituto Federal da Paraíba, Instituto Fe-

deral Sul-Rio-Grandense, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Instituto Federal 

de Mato Grosso, dentre outros.) já desenvolveram e implantaram Programas de 

Acompanhamento de Egresso – PAE e/ou mecanismos (portal eletrônico) para 

coletar dados, conhecer as opiniões sobre a formação recebida e manter um 

monitoramento sistemático dos(as) ex-alunos(as). Carneiro, Souza e Rocha 

(2020), ao realizarem uma pesquisa de âmbito nacional, iniciada a partir de le-

vantamentos junto aos sites dos trinta e oito Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, sobre os mecanismos de acompanhamento de egres-

sos/as detectaram que os mesmos ainda estão em fase embrionária, já que nem 

todas as instituições possuem uma Política e/ou mecanismo de acompanha-

mento, como evidencia a tabela 1. 

Quadro 1: Quantitativo dos Institutos Federais que contém política de acompanha-
mento e/ou portal do egresso. 

IF’s por Região Quantidade de 
IF’s 

Política de Acompanha-
mento de Egresso (PAE) Portal do Egresso 

Norte 7 43% 71% 

Nordeste 11 55% 27% 

Centro-Oeste 5 80% 40% 

Sul 6 50% 67% 

Sudeste 9 44% 22% 

Total 38 53% 42% 

 Fonte: (CARNEIRO; SOUZA; ROCHA, 2020, p. 6). 

Percebe-se que na Região Nordeste, lócus dessa pesquisa, existe uma 
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defasagem com relação aos mecanismos de acompanhamento, seja na política 

que institucionaliza as ações, os projetos e as atividades para com os(as) egres-

sos(as), guiando os institutos nas ordenações dos procedimentos sistemáticos, 

seja nos portais, que são ferramentas digitais que podem propiciar uma aproxi-

mação dinâmica da instituição para com os/as seus/suas ex-alunos(as). No que 

se refere a esse mecanismo, fica nítido a sua inexistência na maioria dos institu-

tos da Região Nordeste, já que dentre os onze, somente 25% conseguiram im-

plantar esta ferramenta digital. O que requer uma maior atenção nesse resultado 

e reforça a importância desse estudo, neste campo de pesquisa.  

Para Sampaio (2009), o acompanhamento do itinerário profissional 

dos(as) egressos(as) deve ser uma cultura praticada pela instituição.  E, os/as 

ex-alunos/as a partir do uso de ferramentas digitais (portal, aplicativos, etc.) pro-

postos pelas escolas possam atualizar seu cadastro, e desta forma ter acesso a 

várias ações e programas disponíveis na instituição. Logo, é imprescindível a 

“criação de um canal permanente de comunicação com os alunos egressos dos 

cursos técnicos, o que somente será possível se a instituição tiver bem clara as 

suas diretrizes no que diz respeito ao acompanhamento de egresso” (SAMPAIO, 

2009, p. 63).  

 Diante do exposto, urge refletir a representatividade dos sujeitos egres-

sos na Rede Federal, dado que a sua percepção quanto à educação profissional 

técnica recebida, essa entendida enquanto formação humana em todas as di-

mensões da vida, configura-se num arcabouço de dados que podem subsidiar 

pesquisas e análises que intervirão em todo o processo educacional, mediante 

um olhar crítico sobre os avanços e retrocessos no atendimento das reais ne-

cessidades destes sujeitos sociais. Nessa premissa, é necessário identificar as 

ações desenvolvidas pelo IFBA para acompanhar os(as) seus/suas egres-

sos(as), para tanto a seção seguinte visa analisar os procedimentos adotados 

pela instituição para este público.  

2.4.1 Egressos(as) no Instituto Federal da Bahia 
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Considerando que o acompanhamento de egresso(a) pode ser um instru-

mento de diagnóstico eficaz, na percepção da relação educação profissional e o 

mundo do trabalho é de suma necessidade que as instituições que oferecem 

EPT tenham nas suas diretrizes, normas que determinem os procedimentos a 

serem seguidos, na realização do acompanhamento dos/as seus/suas ex-alu-

nos/as, tendo em vista que essa atividade não deve acontecer de forma isolada, 

mas integrada a outros setores da instituição. Logo, esta subseção analisa os 

documentos basilares do IFBA: Regimento Geral (2013), Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2014 - 2018) e o Projeto Pedagógico Institucional 

(2013), para identificar os procedimentos utilizados pela instituição no levanta-

mento, na organização e na análise dos dados sobre os/as egressos/as. 

Tanto a escola como os processos formativos são mecanismos de trans-

formações, que possibilitam os sujeitos a se prepararem para a vida, a compre-

enderem os fenômenos sociais, econômicos, políticos e culturais de forma crítica 

e atuante, transformando assim, a sociedade. Nessa direção, Leal Neto (2018) 

afirma que:  

A escola e os processos formativos estão inseridos em determinado 
contexto – histórico, econômico, político, cultural e social. Consequen-
temente, apropriar-se desse contexto torna-se parte inseparável da 
apropriação do objeto, no sentido de captar o que este revela e, ao 
mesmo tempo esconde. (p. 28). 

Diante dessa afirmação, as realidades dos sujeitos em formação estão em 

constantes modificações e o IFBA, sendo espaço de formação de indivíduos 

contextualizados, deve tentar subsidiar estratégias para acompanhar sistemati-

camente essas mudanças sociais e econômicas que ocorrem no mundo do tra-

balho, na perspectiva de reavaliar a oferta dos cursos e possíveis atualizações 

curriculares, para propiciar uma educação profissional de qualidade que atenda 

aos anseios da sociedade. 

Nessa perspectiva, é imprescindível conceber a EPT como instrumento 

de formação humana que está para além da qualificação de trabalhadores. E 

perceber que os sujeitos em formação, 

[...] ao mergulharem em sua própria realidade, esses sujeitos devem 
extrair e problematizar o conhecido, investigar o não conhecido para 
poder compreendê-lo e influenciar a trajetória dos destinos de seu ló-
cus de forma a se tornarem credenciados a ter uma presença substan-
tiva a favor do desenvolvimento local e regional. (BRASIL, 2008, p.25) 
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No que se refere ao uso de estratégias pelos Institutos Federais para com-

preenderem as transformações que ocorrem no mundo do trabalho, possibili-

tando rever os programas e os projetos educacionais destinados à sociedade, a 

secretaria responsável pela coordenação da política de EPT e pela SETEC sali-

entam que:  

São necessárias estratégias para que as instituições de ensino tenham 
condições de acompanhar estas transformações, na perspectiva de 
uma avaliação contínua da formação profissional ofertada, dos seus 
currículos, do perfil profissional dos egressos e a exigência, cada vez 
mais crescentes, de uma formação profissional continuada (MEC, 
2009, p.10). 

Na busca de realizar estratégias para monitorar os/as ex-alunos/as, o 

IFBA no seu Regimento Geral – RG (2013) certifica que o acompanhamento do 

egresso é de responsabilidade do Departamento de Relações Empresariais 

(DRE), tendo a incumbência de desenvolver e conduzir ações, objetivando a in-

serção dos/as ex-alunos/as no mundo do trabalho. Para tanto, realiza as atribui-

ções preconizadas no Art. 106:r 

I - Fomentar e acompanhar as atividades relacionadas ao estágio e ao 
acompanhamento de egresso, visando ao ingresso ao mundo do tra-
balho; 
II – Sugerir os ajustes necessários aos currículos dos cursos, a partir 
de informações obtidas nos diferentes campos de estágio em que 
atuam os alunos.  
III - Participar da promoção e organização de outros eventos de atuali-
zação profissional para alunos; 
 IV - Promover e fortalecer a integração entre a Instituição, as empre-
sas e a comunidade, atendendo às demandas da sociedade; 
 V - Buscar possibilidades de convênios públicos e privados para o for-
talecimento das relações empresariais nos Campus do IFBA. (IFBA, 
2013, p. 50). 

Destaca-se que entre as atribuições do setor DRE, consta o desenvolvi-

mento de atividades para acompanhar o/a egresso/a, auxiliando-o na inserção 

no mundo do trabalho. Não obstante, nas entrelinhas do referido documento fica 

evidente que após a integração dos(as) ex-alunos(as) ao mundo do trabalho 

ocorre uma dispersão das ações, dado que o fomento das atividades objetiva 

somente o ingresso. Outra ponderação a ser observada, está a avaliação dos 

cursos. Segundo as atribuições do DRE, os ajustes possíveis nos currículos 

ocorrem a partir do feedback dos “diferentes campos de estágio” no qual os alu-

nos estão inseridos. Pergunta-se: não seria cabível inserir os diferentes campos 

de atuação dos(as) egressos(as) também? O MEC (2007) recomenda como um 
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dos indicadores de avaliação da qualidade dos cursos superiores, o acompanha-

mento dos/as egressos/as. E, a literatura evidencia a importância desses atores 

no processo de avaliação institucional como um todo.   

Observa-se que o DRE está ligado à Pró-Reitoria de Extensão, que é o 

órgão executivo que planeja, coordena, fomenta as atividades e políticas de ex-

tensão e vínculo com a sociedade. No entanto, as funções do departamento para 

com os/as egressos/as constituem-se em desenvolver e acompanhar atividades 

que visam o ingresso no mundo produtivo (IFBA, 2013). Notadamente, com um 

viés mercadológico.  

Pensar uma educação que tenha o trabalho como princípio educativo, 

compreendendo as dimensões históricas e ontológicas (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005) é ter em mente o objetivo basilar da educação profissional: for-

mar cidadãos críticos e atuantes para ocuparem os diversos espaços da vida, 

sejam eles: social, cultural, econômica, simbólica, etc. Mészáros (1930) confirma 

que a educação não deve qualificar somente para o mundo produtivo, mas para 

a vida. 

Saber onde estão e quais são as funções que os/as egressos/as execu-

tam, são fatores importantes para refletir a formação profissional e a sua relação 

com o mercado de trabalho. Entretanto, quando se pensa uma formação integral 

do ser humano significa oportunizar o sujeito a uma transformação, tanto como 

pessoa quanto profissional. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas pelo 

DRE deveriam incluir ações que possibilitassem dar voz aos/as egressos/as, evi-

denciando a sua relação com o trabalho (prática) e com o mundo do trabalho 

que está para além das questões práticas, possibilitando identificar as possíveis 

transformações pessoais, profissionais e acadêmicas que ocorreram na sua vida 

após a conclusão do curso.  

De acordo com o RG (2013), o DRE é formado por duas coordenações: a 

de Serviços e Trabalhos Tecnológicos, responsável por criar e alimentar cadas-

tros de egressos(as) das empresas e a Coordenação de Observação do Mundo 

do Trabalho encarregada de sistematizar as informações e propor a implantação 

de um sistema, que possibilite a análise da inserção dos(as) egressos(as) no 

mercado de trabalho.  



62 

I - Agrupar e sistematizar as informações do mundo do trabalho e da 
educação profissional e tecnológica, contemplando estatísticas e aná-
lises sobre: políticas e diretrizes de desenvolvimento, vocações e po-
tencialidades locais e regionais, mundo do trabalho e emprego, de-
mandas por profissionais e cursos, empreendedores e cooperativismo, 
oferta de educação, egressos; 
 II- Propor, testar e implementar uma metodologia de análise da inser-
ção dos egressos do IFBA no mercado de trabalho. (IFBA, 2013, p. 51). 

Quanto à divulgação das informações em termos estatísticos e analíticos, 

durante o levantamento documental desta pesquisa no Campus Simões filho, 

não foram encontrados relatórios que sistematizassem os dados, como também 

não foram detectadas evidências de qual é a metodologia de análise adotada 

pela Coordenação de Observação do Mundo do Trabalho, para averiguar a in-

serção dos/as ex-alunos no mundo produtivo.  

Diante das observações, percebe-se que o RG institucionaliza algumas 

atividades voltadas para o público egresso(a), com relação a fomentar e conduzir 

ações que possam levantar informações para cadastro dos mesmos. É extrema-

mente importante a divulgação dessas atividades, pois as mesmas podem ori-

entar outros campi a desenvolverem ações parecidas.  

É preciso acentuar que na prática, nem todas as atividades descritas nos 

documentos institucionais dos órgãos das esferas administrativas ocorrem de 

forma linear, muitos fatores externos influenciam no desenrolar das ações. Não 

obstante, os esforços de todos podem colaborar na execução do que foi plane-

jado e regulamentado. Nesse pensamento, para além das atividades com os(as) 

egressos(as) proposto pelo RG (2013) é necessário refletir sobre a instituciona-

lização de uma política para regulamentar as atividades em todos os campi e a 

implementação de uma ferramenta digital que possa manter contato com esse 

público. Essas ações são fundamentais para que o acompanhamento dos egres-

sos de fato aconteça. 

Outro fator importante que não foi detectado, é a visibilidade para a co-

munidade interna e externa dos resultados advindos dos mecanismos de obser-

vação dos(as) egressos(as), considerando que o RG no Inciso II, do Artigo 108 

determina que uma das atribuições da coordenação seja: “Propor, testar e im-

plementar uma metodologia de análise da inserção dos egressos do IFBA no 

mercado de trabalho”. (IFBA, 2013, p. 51). Todavia, no site oficial da instituição 

não consta a metodologia utilizada, bem como o resultado de tal ferramenta que 

possa dar visibilidade a essa proposta. 
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No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014-2018) que apre-

senta as diretrizes gerais, faz referência ao acompanhamento de egresso(a), 

como: 

Conjunto de ações implementadas que visam a acompanhar o itinerá-
rio profissional do egresso, na perspectiva de identificar cenários junto 
ao mundo produtivo e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e 
extensão. (IFBA, 2014 - 2018, p.42). 

Percebe-se que a proposta de acompanhamento é enfatizada como uma 

possibilidade de avaliação, tanto do mundo do trabalho quanto da Instituição, já 

que as possíveis informações coletadas poderão reavaliar a educação profissio-

nal ofertada. 

É mister ressaltar, que o PDI (2020 - 2024) já fez alteração na proposta 

de acompanhamento de egresso/a, o documento elenca algumas estratégias, 

tais como: cadastro, pesquisa, eventos, cursos e coloca como prioridade até 

2024, a implantação de uma política e de um sistema de acompanhamento.  

O IFBA visa oferecer para a sociedade, uma educação profissional na 

perspectiva de uma formação integral. Ramos (2005), salienta que a educação 

profissional técnica deve formar pessoas na sua integralidade e não apenas téc-

nicos. O Projeto Pedagógico Institucional - PPI (2013) do IFBA, afirma que:  

A educação profissional e tecnológica deverá ser concebida como um 
processo de construção social que ao mesmo tempo qualifique o cida-
dão e o eduque em bases científicas, bem como ético-políticas, para 
compreender a tecnologia como produção do ser social, estabelecendo 
relações sócias históricas e culturais de poder. (IFBA, 2013, p 33). 

Na leitura do PPI (2013) do IFBA, percebe-se que para além da formação 

técnica, propõe-se uma formação para a vida, pois integra a dimensão ética, 

social e política que partindo da realidade dos sujeitos, fomenta-os a refletirem 

com criticidade o seu meio, visando compreender e transformar a sua realidade. 

Um dos objetivos primordiais da EPT, segundo o PPI (2013) é: 

[...] promover no futuro profissional o desenvolvimento do senso crítico 
em relação ao mundo que o cerca, buscando instrumentalizá-lo para 
que ele busque se direcionar pelos princípios de igualdade, solidarie-
dade e sustentabilidade (IFBA, 2013, p. 34). 

Logo, levando em consideração a formação integral do ser humano pro-

posta pela instituição é fundamental que no planejamento das ações para acom-

panhar os/as ex-alunos(as), além de investigar a inserção no mundo do trabalho 

e a sua percepção quanto ao curso, atribua também como categoria de análise 

os impactos da formação técnica na vida pessoal, profissional e acadêmica, na 
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tentativa de se criar um relacionamento contínuo com os/as egressos(as) e tal-

vez compreender a relação entre a educação ofertada e o mundo do trabalho. 

O PPI (2013), documento que dispõe sobre os pressupostos filosóficos e 

técnico-metodológicos gerais, que norteiam as práticas acadêmicas e a organi-

zação didático-pedagógica da instituição, menciona a pesquisa com os(as) 

egressos(as) e setores empresariais como indicadores de uma autoavaliação, a 

partir dos preceitos legais propostos pelo SINAES. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA realiza, periodica-
mente, a autoavaliação institucional (global e dos aspectos didático-
pedagógicos), de acordo com o SINAES (Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior) instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 
2004, articulando regulação e avaliação educativa, possibilitando a 
participação dos segmentos da comunidade interna – alunos, docentes 
e técnicos – e da comunidade externa – pesquisa junto aos egressos 
e empresas. (IFBA, 2013, p. 31). 

Considerando que a avaliação do SINAES é especificamente, para a edu-

cação superior e estudantes desta modalidade, a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) do IFBA que é responsável pela autoavaliação institucional, salienta que 

engloba nos indicadores todos os segmentos da instituição, por entender que a 

avaliação deve ser abrangente e envolver a opinião de todos os atores (comuni-

dade externa e interna) no processo educacional. A CPA frisa também a impor-

tância das informações prestadas pelos/pelas egressos(as) com relação à sua 

inserção no mundo do Trabalho. Na prática, é uma oportunidade para a institui-

ção detectar as impressões positivas e negativas da sociedade.  

Observando os relatórios da CPA referente ao período de análise desta 

pesquisa (2014 a 2016), no que diz respeito à participação dos(as) egressos(as), 

nota-se que ao longo dos ciclos de avaliação a quantidade de ex-alunos(as) que 

participaram foi aumentando, ainda assim, como os próprios documentos aler-

tam, existe a necessidade de aplicar outras estratégias de investigação que pos-

sam corroborar na adesão deste público ao instrumento de avaliação. 

 Cabe ressaltar que os questionários da avaliação do ciclo de 2015 a 2017 

propostos pela CPA foram aplicados e divulgados por campus. Tal metodologia, 

diferenciada da avaliação anterior, colaborou no aumento do índice geral de par-

ticipação. Nos relatórios está claro que a maioria dos que participaram são da 

modalidade integrada, e que concluíram o curso recentemente. Esse resultado, 

mostra que não existe uma relação contínua com a maioria dos estudantes 

egressos(as). 
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É importante destacar que o PPI (2013) coloca a autoavaliação institucio-

nal como um dos instrumentos metodológicos para aferir a “missão e plano de 

desenvolvimento institucional; política para o ensino, a pesquisa e extensão [...] 

planejamento e avaliação; política de atendimento aos estudantes [...]”. (IFBA, 

2013, p. 32). E a participação dos/as egressos/as como comunidade externa, é 

elemento basilar para o planejamento e a efetivação de ações democráticas. 

Ao salientar esses aspectos, evidencia-se que o acompanhamento 

dos(as) ex-alunos(as) de forma sistemática corrobora na avaliação do ensino, 

pesquisa e extensão, como também na tomada de decisões para melhor atender 

aos interesses da sociedade. Porém, a efetivação da política ainda é um desafio, 

mesmo com diretrizes indicando ações consubstanciais e significativas. 

Outro fator relevante é a inexistência até o momento deste estudo, de uma 

política de acompanhamento de egresso no IFBA. O que existe de fato é a insti-

tucionalização de um conjunto de ações visando o acompanhamento do ingresso 

dos(as) ex-alunos(as) no mundo produtivo. Logo, urge a implantação de uma 

política consistente que dê visibilidade a estes sujeitos, possibilitando a efetiva-

ção sistemática e contínua de ações em todos as unidades. A instituição deve 

trazer este público externo para o contexto interno, desenvolvendo uma cultura 

de inserção na comunidade e criar mecanismos de utilização das opiniões des-

tes sujeitos para uma avaliação institucional efetiva.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

A pesquisa se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais (MARCONI; LAKATOS, 2013). Assim, inicialmente 

a motivação para este estudo partiu de observações sistemáticas da realidade 

concreta, no intuito de conhecer essa realidade para elencar os problemas en-

contrados e “[...] fazer algo de maneira mais eficiente e eficaz” (GIL, 2010, p. 1). 

Nesse contexto, o objetivo primordial da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas através do uso de estratégias científicas (GIL, 2008). À vista disso, 

na tentativa de encontrar as respostas para o ponto de partida foram delineados 

alguns caminhos que conduziram este estudo. Para tanto, o capítulo foi divido 

em 6 tópicos, a saber: 3.1. Caracterização e Natureza da Pesquisa, 3.2. O Mé-

todo, 3.3. Lócus da Pesquisa - Campus Simões Filho, 3.4. Participantes da Pes-

quisa, 3.5. Instrumentos de Coleta de Dados e 3.6. Produto Educacional. 

3.1 Caracterização e Natureza da Pesquisa 

A presente pesquisa é de natureza aplicada, pois tem a finalidade de re-

solver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisa-

dores vivem (GIL, 2010, p. 26). Desse modo, os conhecimentos adquiridos foram 

aplicados no âmbito do IFBA, no intuito de desenvolver um mecanismo de acom-

panhamento de egresso(a) que possibilite manter uma relação sistemática. 

O estudo apresenta características exploratórias e descritivas, pois a prin-

cípio foram realizadas leituras e análises de documentos que retratassem o ob-

jeto da investigação. Para Gil (2010), a fase exploratória proporciona ao pesqui-

sador um “mergulho” no fenômeno estudado e segundo Lima (2008, p. 19), “sub-

sidia a escolha do objeto e a construção contextualizada em termos teóricos e 

empíricos do tema que será alvo da investigação”. O que proporciona uma visão 

geral do tema a ser pesquisado. A fase exploratória foi fundamental para com-

preender as várias dimensões de um programa de acompanhamento, conside-
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rando que ainda são poucas as instituições federais que têm sistema de monito-

ramento de egressos(as).  

A fase descritiva ocorreu após a coleta de dados, esta aconteceu através 

da aplicação de um questionário, haja vista que para alcançar os objetivos pro-

postos foi necessário conhecer as percepções dos(as) egressos(as) com relação 

ao seu perfil profissional, acadêmico, socioeconômico e a sua visão com relação 

à formação e a educação profissional recebida. Nessa perspectiva, os objetivos 

desta pesquisa são caracterizados como descritivos. Gil (2010), coloca que a 

pesquisa descritiva tem como objetivo caracterizar determinada população, po-

dendo identificar também possíveis relações entre as variáveis (idade, sexo, ní-

vel educacional, profissional, etc.) no caso específico: os(as) egressos(as) da 

modalidade subsequente. 

Considerando que no lócus em análise não foi detectado a implementação 

de nenhum sistema de monitoramento de egresso(a), a pesquisadora investigou 

a melhor estratégia viável que possibilitasse materializar ações com os/as ex-

alunos/as. A partir das investigações bibliográficas e empíricas iniciou-se um es-

boço preliminar do caso a ser estudado e executado. 

 

3.2 O Método 

  

Quanto ao método de procedimento trata-se de um estudo de caso, pois 

visa descrever, interpretar e analisar um fenômeno (acompanhamento de 

egresso/a) no seu contexto real (IFBA, SF), utilizando para tanto diferentes fon-

tes de evidências para desmistificar o fenômeno, de maneira que se permita o 

seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2007).  

Ainda de acordo com Gil (2010), o estudo de caso é um estudo profundo 

e detalhado de um ou mais objetos de pesquisa que permite obter um minucioso 

conhecimento. Seguindo as percepções do referido autor, o estudo de caso se 

aplica nesta pesquisa porque visa intervir no fenômeno estudado, a partir da ex-

ploração das diferentes variáveis encontradas. Yin (2005), alerta que utilizar o 

estudo de caso como estratégia metodológica é tentar compreender e interpretar 
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a complexidade de um caso concreto, no esforço de conhecer todas as suas 

nuances. Nas palavras de Martins (2008, p. 4) o estudo de caso é: 

[...] metodologia aplicada para avaliar ou descrever situações dinâmi-
cas em que o elemento humano está presente. Busca-se apreender a 
totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender e 
interpretar a complexidade de um caso concreto, mediante um mergu-

lho profundo e exaustivo em um objeto delimitado. 
Fachin (2005), pontua que para atender aos objetivos de uma investiga-

ção, o número de casos pode ser reduzido a um elemento e a partir de análise 

deste caso específico, busca-se explicações sistemáticas de contextos mais am-

plos. Seguindo essa perspectiva, partiu-se de um caso único, tendo como público 

de análise os(as) egressos(as) do curso de Petróleo e Gás Natural da modali-

dade subsequente, no período de 2014 a 2016, para entender como as informa-

ções dos sujeitos egressos podem orientar caminhos na avaliação da formação 

ofertada. 

De acordo com GIL (2010), a etapa da coleta dos dados para análise no 

estudo de caso é feita por intermédio de entrevistas, observação e análise de 

documentos. No alcance dessa perspectiva, o percurso metodológico da pes-

quisa em questão envolveu dois procedimentos para o levantamento de dados. 

A figura a seguir sintetiza cada etapa do percurso metodológico. 

Figura 4: Etapas da pesquisa. 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

O primeiro procedimento referiu-se a uma investigação bibliográfica e do-

cumental, realizada em vários repositórios institucionais, bibliotecas digitais, 

banco de tese e dissertações da CAPES, como também leituras e análises de 

livros, especialmente Lordelo e Dazzani (2012) que analisam a relevância de 

estudos com egressos(as). Tais processos de investigação objetivaram conhecer 

o fenômeno estudado e construir o embasamento teórico.

O segundo procedimento ocorreu mediante a aplicação de um questioná-

rio online via Google Docs. Conforme Gil (2002), o questionário é o instrumento 

de pesquisa que tem maior alcance e menor custo. Seguindo essas orientações, 

a aplicação do questionário visou coletar informações específicas sobre a inser-

ção dos(as) egressos(as) no mundo do trabalho e suas percepções sobre a for-

mação recebida. A descrição do referido instrumento de coleta está na seção 3.5 

deste capítulo. 

A terceira fase da pesquisa concerne à criação de um protótipo que po-

derá ser utilizado como mecanismo de acompanhamento de egresso(a) no IFBA. 

Para a validação do produto educacional ocorreu uma apresentação oral para o 

Departamento de Sistemas de Informação do IFBA e para a Direção Geral do 

Campus Simões Filho. A apresentação foi crucial, pois na medida em que a 

equipe dos departamentos conheceram o projeto piloto foi sugerindo também, 

melhorias no protótipo.  

Considerando que o estudo de caso não é uma tarefa fácil (GIL, 2010), 

para a análise dos dados utilizou-se a combinação metodológica das aborda-

gens qualitativa e quantitativa. Freitas e Jabbour (2011, p. 9), ressaltam que o 

uso combinado de métodos é uma “forma robusta de produzir conhecimentos, 

uma vez que se superam as limitações de cada uma das abordagens tradicio-

nais”. Nessa mesma linha, Yin (2001 p. 24) sugere que, “[...] pode-se basear o 

estudo de caso em qualquer mescla de provas quantitativas e qualitativas, de-

vido à flexibilidade que envolve esse tipo de pesquisa”. 

Isto posto, a abordagem qualitativa partiu-se das análises documentais e 

também no estudo das variáveis encontradas após a coleta de dados, na tenta-

tiva de compreender como os sujeitos deram significado aos temas levantados 
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no questionário. Evidências que não podem ser reduzidas em números (SILVA; 

MENEZES 2005 In FREITAS; JABBOUR, 2011). Corroborando com esse ponto 

de vista, Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2004, p. 170) apontam que, “à me-

dida que os dados vão sendo coletados, os pesquisadores vão procurando iden-

tificar temas e relações, construindo interpretações num processo de ‘sintonia 

fina’ que vai até a análise final”. Na concepção de Zanelli (2002), os estudos 

qualitativos de um pesquisador para alcançar êxito na pesquisa, devem perceber 

todas as nuances do objeto em análise. A percepção das diferentes nuances 

sobre o objeto desta pesquisa foi realizada através de levantamentos documen-

tais.  

A abordagem quantitativa ocorreu na exposição dos gráficos, que foram 

analisados com números e percentuais, possibilitando uma visão geral dos te-

mas pesquisados, haja vista que “os gráficos utilizados com habilidade podem 

evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de fácil compreensão, 

permitindo uma descrição imediata do fenômeno” (MARCONI; LAKATOS, 2013, 

p. 170). Nesse contexto de análise, cabe ressaltar que a abordagem quantitativa

no estudo de caso é estatisticamente simples e serve como ferramenta de auxílio 

na análise qualitativa, em que na maioria das vezes os dados estatísticos são 

omitidos (Zanelli, 2002). 

3.3 Lócus da Pesquisa - Campus Simões Filho 

Com o desenvolvimento industrial da Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) e a instalação do Polo Petroquímico de Camaçari, coordenada pela Com-

panhia Petroquímica do Nordeste (COPENE) surge à necessidade de criar ou-

tros cursos de educação profissional no entorno da capital baiana, para atender 

as demandas provenientes do novo cenário. Debates e reformulações curricula-

res fomentaram a criação de novos cursos, na Escola Técnica Federal da Bahia 

(ETFBA), como também propiciou repensar toda a estrutura física em prol da 

oferta de uma educação profissional de qualidade nos anos de 1970. Conforme 

Fartes e Moreira (2009). 

Para tanto, tivemos que fazer constantes readaptações das grades 
curriculares de nossos cursos, suprimir cursos, criar novos cursos, abrir 
salas de aulas, implantar novos laboratórios e oficinas [...], celebrar 
centenas de convênios com as empresas industriais nascentes, enfim, 
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dar um novo sentido de vida à velha “Escola do Mingau” a fim de que 
ela pudesse atender na sua plenitude, às exigências de uma nova era. 
(ETFBA, 1975. In FARTES; MOREIRA, 2009, p. 61).  

As rupturas e as transformações na educação profissional baiana perdu-

raram por toda a década de 70. Lessa (2002), ressalta que estas mudanças fo-

ram em consequência das transformações nas estruturas socioeconômicas e da 

ordem política e jurídica que o Brasil experimentava àquela época.  

Nesse contexto, procedente a criação do Centro de Educação Tecnoló-

gica (CENTEC) em 06 de julho de 1976, através da Lei n.º 6.344 e após a avali-

ação das necessidades do mercado de trabalho foi discutido a instalação e fun-

cionamento do curso superior de tecnologia, como também a implantação dos 

cursos de manutenção mecânica, manutenção elétrica, produção siderúrgica, 

formação de docentes em mecânica e eletricidade e o de administração hoteleira 

em parceria com o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR (LESSA, 2002). 

Os novos cursos requeriam uma estrutura física e material que não dispunha na 

sede provisória do CENTEC.  

Diante dessas limitações, foram adotadas providências para se criar um 

campus próprio. Assim, em 1978 iniciaram as obras do moderno Campus do 

CENTEC, em espaço desapropriado pelo Governo do Estado da Bahia no muni-

cípio de Simões Filho (LESSA, 2002). E em 1981, o CENTEC juntamente com 

todas as diretorias passa a funcionar na sua nova sede em Simões Filho, porém 

a inauguração oficial do campus ocorreu em 1983, constando dentro de uma 

área verde de 340 mil m². Portanto, é o maior campus em tamanho de todo o 

Instituto Federal da Bahia, resultando em um complexo de 16 mil m² de área 

construída (IFBA, 2019). O campus de Simões Filho é parte integrante da Área 

de Proteção Ambiental (APA) Joanes-Ipitanga, onde fica localizada a lagoa dos 

tocos, responsável por cerca de 40% de toda água potável consumida na RMS. 

Figura 5: Prédio administrativo do IFBA, Campus Simões Filho. 

http://www.turismo.gov.br/institucional/2015-04-06-14-28-40.html
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Fonte: Compilação da autora, 2019. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/simoes-
filho/fotos-galeria-ifba-simoes-filho/DSCN5151.JPG/view. 

Com a criação do CEFET-BA, através da Lei 8.711/93 que transformou a 

ETFBA e incorporou o CENTEC ao antigo CEFET foi constituída uma comissão 

para viabilizar a transferência de setores da administração da unidade de Simões 

Filho para Salvador, juntamente com os cursos superiores de tecnologia 

(LESSA, 2002). Logo, o campus de Simões Filho foi sede do antigo CENTEC 

por 12 anos. De acordo com o autor, nessa época a instituição oferecia 06 cursos 

de tecnologia de 3º Grau e 09 cursos de 2º Grau, a saber: Administração Hote-

leira, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Manutenção Petroquímica, 

Processos Petroquímicos e Telecomunicações; Edificações, Eletrotécnica, Ele-

trônica, Estrada, Geologia, Instrumentação, Mecânica, Metalurgia e Química. 

Após a transferência da sede do CENTEC para Salvador, o campus ficou 

funcionando como uma unidade avançada, dispondo de cursos técnicos regula-

res, de cursos extraordinários em parceria com as prefeituras locais (Região Me-

tropolitana de Salvador), Secretaria de Educação do Estado da Bahia, Secretaria 

do Trabalho e Ação Social, Programa Governamental Comunidade Solidária e 

Universidade Estadual da Bahia (LESSA, 2002). E nos anos 2000, após um le-

vantamento de demanda dos arranjos produtivos locais implantou o curso de 

manutenção industrial mecânica e o de metalurgia, em 2001. 

Devido à localização geográfica do campus que fica próximo ao Centro 

Industrial de Aratu (CIA) e a cidade de Camaçari, que se constituem como cen-

tros industriais da região metropolitana, e na época várias empresas automobi-

lísticas estavam sendo implantadas nas respectivas cidades, o Campus de Si-

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/fotos-galeria-ifba-simoes-filho/DSCN5151.JPG/view
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/fotos-galeria-ifba-simoes-filho/DSCN5151.JPG/view
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mões Filho representa como um espaço fundamental para beneficiar a comuni-

dade, visto que oferece uma educação profissional técnica de qualidade para 

trabalhadores e jovens. 

O Campus de Simões Filho é um espaço da maior significação para a 
instituição como um todo, com o oferecimento de cursos que possibili-
tarão a qualificação de mão-de-obra especializada, requalificação de 
trabalhadores e formação científica da juventude. (CEFET/BA apud 
LESSA, 2002, p. 72).  

É importante frisar, que com a reforma da educação profissional da Rede 

Federal, instituída a partir da Lei 11. 892/08 que criou os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, no governo do Presidente Lula iniciou o pro-

grama de expansão de toda a rede. Para essa expansão foram considerados os 

seguintes fatores: municípios com mais de 50.000 habitantes, com Arranjos Pro-

dutivos Locais (APL) e alto índice de extrema pobreza. Essa iniciativa do governo 

federal fortaleceu ainda mais as unidades descentralizadas que já existiam do 

antigo CEFET e algumas unidades transformaram-se ou integraram-se em Ins-

titutos Federais. 

Com essa nova configuração das instituições federais foi possível melho-

rar a infraestrutura, dispor de um quantitativo adequado de pessoal, ampliar o 

modelo de gestão a partir da autonomia administrativa, financeira, didático-pe-

dagógica e articular o ensino, a pesquisa e a extensão. Nessa conjuntura, de 

acordo com o art. 2º da Lei 11.892/08, a Rede Federal é um conjunto de institui-

ções de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializadas na oferta de EPT nas diferentes modalidades de ensino. 

Nesse cenário, o Campus Simões Filho foi incluído na I fase do plano de 

expansão do governo federal em 2008 (IFBA, 2013) e atualmente a instituição 

disponibiliza para a comunidade local e região metropolitana quatro cursos de 

nível médio integrado (destinado a quem pretende conciliar o ensino médio com 

a formação profissional, com duração mínima de quatro anos), três cursos da 

modalidade subsequente (destinado a quem já conclui o ensino médio e pre-

tende se profissionalizar, com duração média de dois anos) e dois cursos de 

nível superior, proporcionando desta forma uma educação gratuita e de quali-

dade para diferentes sujeitos, preparando-os para o mundo do trabalho. O qua-

dro 2 sintetiza os cursos oferecidos na referida instituição. 
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Quadro 2: Distribuição dos cursos no IFBA, Campus Simões Filho. 
Cursos Modalidade Turno 

Eletromecânica 
Mecânica  
Metalurgia 

Petróleo e Gás Natural 

Técnico inte-
grado 

Matutino e Vesper-
tino 

 Eletromecânica 
 Mecânica  

 Petróleo e Gás Natural 

Técnico subse-
quente 

Noturno 

Bacharelado em Engenharia Mecânica 
Licenciatura em Eletromecânica 

Superior Noturno 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com a estrutura educacional do Campus Simões Fi-
lho, 2019. 

Observa-se que a modalidade subsequente, objeto de estudo desta pes-

quisa configura-se como uma possibilidade de formação para os sujeitos que já 

terminaram o ensino médio, não possuem terminalidade, não sendo necessária 

para o acesso ao ensino superior (MEC, 2019). Nesse contexto, no IFBA Cam-

pus Simões Filho o ingresso dos discentes para os cursos subsequentes acon-

tecem semestralmente, ou seja, são oferecidas duas turmas de cada curso por 

ano, no turno noturno (CEFET-BA, 2009).  

3.4 Participantes da Pesquisa 

Os participantes desta pesquisa são os(as) egressos(as) do curso técnico 

de PGN da modalidade subsequente que efetivamente terminaram todas as eta-

pas (aprovação em todos os módulos do curso e conclusão do estágio curricular 

supervisionado, com carga horária de 240 horas), da formação técnica no IFBA, 

Campus Simões Filho. O curso subsequente foi selecionado devido à escassez 

de pesquisas que deem ênfase a essa modalidade de ensino, e por considerar 

que os públicos desta modalidade são sujeitos sociais que estão inseridos no 

mundo do trabalho, possuindo deste modo, uma visão peculiar sobre a formação 

profissional técnica. 

Com o objetivo de obter um panorama maior da trajetória dos sujeitos en-

volvidos delineou-se um lapso temporal, correspondente ao período de 2014 a 

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/cursos.t/cursos-tecnicos-integrado/eletromecanica
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/cursos.t/cursos-tecnicos-integrado/metalurgia
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/cursos.t/cursos-tecnicos-integrado/petroleo-e-gas
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/cursos.t/cursos-tecnicos-subsequente/tecnologo-em-eletromecanica
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/cursos.t/cursos-tecnicos-subsequente/tecnologo-em-manutencao-mecanica-industrial
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/cursos.t/cursos-tecnicos-subsequente/tecnologo-em-petroleo-e-gas
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/cursos.t/cursos-superior/licenciatura-em-eletromecanica
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2016. Observa-se que a pesquisa foi direcionada para o grupo de egressos(as) 

que concluíram o curso em cada ano proposto para esta investigação. 

Salienta-se que o plano de curso de PGN afirma que a implantação do 

mesmo ocorreu em 2009 devido à grande expansão do setor de petróleo e a 

significativa influência do gás natural na economia nacional e baiana (CEFET-

BA, 2009). Deste modo, a criação ocorreu em atendimento às demandas cres-

centes na época da RMS, especificamente no recôncavo baiano.  

Na busca de conhecer o quantitativo de egressos que esta pesquisa foi 

direcionada realizou-se um levantamento no Relatório de Gestão Institucional do 

IFBA (2016), correspondente ao período e ao curso proposto para esta pesquisa. 

Neste levantamento foi detectado um grupo de 120 alunos. Como mostra o qua-

dro a seguir. 

 

Quadro 3: Levantamento de alunos concluintes da modalidade subsequente, do curso 
de PGN. 

Período letivo Concluintes 

2014.1 15  

2014.2 24 

2015.1 27  

2015.2 22 

2016.1 17  

2016.2 15 

Total  120 

  

Fonte: Dados do relatório de gestão institucional 2016, coletado pela autora, 2019. 
 

 A amostra de uma pesquisa é uma “parcela, convenientemente selecio-

nada do universo (população), isto é, um subconjunto do universo” (MARCONI; 

LAKATOS, 2013, p. 112). Para o presente estudo esperava-se que uma amostra 

significativa de ex-alunos participasse, para tanto foi realizado o contato telefô-

nico com a finalidade de explicar a pesquisa e motivar a participação efetiva dos 

egressos. 

 

3.5 Instrumentos de Coleta de Dados 
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Inicialmente a observação sistemática do contexto em análise foi consi-

derada como instrumento de coleta, como também a busca de dados em fontes 

documentais, no sentido de obter determinados aspectos da realidade (MAR-

CONI; LAKATOS, 2013), o que viabilizou definir o tema e a formular o problema 

de pesquisa, esse a princípio provisório, haja vista que a definição permanente 

do problema não é uma tarefa fácil.   

O estudo de caso requer a utilização de múltiplas técnicas de coletas de 

dados. E com relação à utilização de fontes documentais para coletar dados (GIL, 

2010, p.121 e 122) menciona que: “é imprescindível em qualquer estudo de caso, 

pois é possível obter informações referentes à estrutura da organização o que 

auxilia na elaboração dos planos de observação”.  

Assim, para dar prosseguimento à pesquisa foi aplicado um questionário 

em formato Google Docs, através da ferramenta formulários. Os questionários 

foram enviados para os e-mails dos(as) egressos(as), visto que a coleta de da-

dos aconteceu no período da pandemia da COVID – 19, inviabilizando o contato 

pessoal da pesquisadora com os participantes. O presente questionário visou 

responder aos objetivos específicos, para tanto foi estruturado com perguntas de 

múltipla escolha, relacionadas a cada objetivo proposto. O questionário está ba-

seado nas concepções de Marconi e Lakatos (2008), utilizou-se também a pes-

quisa de Silva (2016) e a de Simon (2017) para estruturar as perguntas.  

Cabe ressaltar, que ocorreu um contato inicial com os participantes, me-

diante uma ligação telefônica pela pesquisadora. Essa ação configura-se como 

uma alternativa para estimular a colaboração e a participação dos sujeitos em 

análise, tendo em vista que é significativo o baixo índice de retorno dos questio-

nários aplicados (LIMA, 2008). Portanto, após a submissão e posterior aprova-

ção do projeto pelo Comitê de Ética do IFBA (nº 27174619.6.0000.5031) foram 

colhidas as informações necessárias dos(as) egressos(as) do curso de PGN, 

junto a Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) do campus. 

 Dada a relevância dessa fase, Paul (2015, p. 321) também concorda com 

essa iniciativa em motivar o participante na medida em que o “conhecimento de 

um número de telefone também pode ajudar no contato com os egressos para 

verificação ou aprofundamento de certas informações”. Logo, é evidente que os 

pesquisadores devem planejar ações motivadoras nos participantes, relatando a 
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importância da pesquisa para a instituição e para eles, como também a necessi-

dade de responder o instrumento de coleta.  

Nesse dilema, a quantidade de questões proposta também pode desesti-

mular o participante a responder as perguntas, o que para Lima (2008, p. 760) 

requer do pesquisador atenção para “agrupar questões respeitando alguns prin-

cípios lógicos e evolutivos – partir de questões gerais até chegar a questões mais 

específicas, partir de questões impessoais até chegar a questões mais pessoais”. 

Nessa mesma perspectiva, Paul (2015) chama atenção para o tamanho 

dos questionários, que eles não devem ser muito extensos para não desestimu-

lar a participação do(a) egresso(a). Considerando estas reflexões, o questionário 

proposto está composto por cinco categorias e cada um dos blocos contém qua-

tro perguntas. As categorias foram distribuídas da seguinte forma: (I) identifica-

ção, (II) perfil socioeconômico, (III) trajetórias profissionais e acadêmicas, (IV) 

percepção quanto a sua formação e a educação profissional recebida e a (V) 

inserção no mundo do trabalho (APÊNDICE D).  

Observa-se que a dimensão identificação não consta nos objetivos espe-

cíficos desta pesquisa, todavia é necessário identificar e cadastrar o egresso re-

ferente ao período a ser pesquisado, como também conhecer os perfis destes 

sujeitos. Nesse propósito, Simon (2017, p. 73) reconhece que “o conhecimento 

do perfil dos egressos é essencial para o estabelecimento das funcionalidades 

do sistema de acompanhamento dos mesmos”. 

3.6 Produto Educacional 

  Os mestrados profissionais no Brasil foram instituídos através da Porta-

ria nº 47 de 1995 da CAPES, e posteriormente pela regulamentação constante 

na Portaria nº 80/1998, do Ministério da Educação (LEITE, 2018). Esta modali-

dade de pós-graduação pode estar vinculada a diversas áreas, como a adminis-

tração, as ciências contábeis, o turismo, a educação e o ensino (CAPES, 1998). 

Importante ressaltar que os mestrados profissionais vinculados à área de ensino 
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devem, notoriamente, priorizar a relação entre metodologia, conhecimento e atu-

ação profissional, no intuito de tentar resolver problemas existentes, gerando 

como resultado um produto educacional (SILVA, 2018). 

Conforme Silva (2018), inicialmente os mestrados profissionais surgiram 

para atender as necessidades práticas com enfoque na capacitação profissional 

e na solução de problemas, advindo da nova sociedade tecnológica. Para tanto, 

vinculou-se como resultado das pesquisas o desenvolvimento e a aplicabilidade 

de um produto educacional inovador. 

O Mestrado Profissional, prioritariamente, foi concebido para solucio-
nar problemáticas, ao articular conhecimento científico e necessidades 
profissionais, bem como para formar profissionais especialistas que 
atendam as demandas do mercado, propondo novas técnicas e pro-
cessos, que deverão ser apresentados como forma de trabalho final. 
Deve também ser compatível com o exercício profissional concomi-
tante ao curso, de forma a manter o mestrando em sua prática cotidi-
ana profissional. (SILVA, 2018, p. 20).  

A Portaria nº 80/1998 dispõe sobre o reconhecimento dos mestrados pro-

fissionais, outras providências e os requisitos essenciais para esta modalidade 

de pós-graduação. Assim, para apresentar o trabalho de conclusão de curso é 

necessário dispor: 

Domínio do objeto de estudo, (sob a forma de dissertação, projeto, 
análise de casos, performance, produção artística, desenvolvimento de 
instrumentos, equipamentos, protótipos, entre outras, de acordo com a 
natureza da área e os fins do curso) e capacidade de expressar-se lu-
cidamente sobre ele. (BRASIL, 1999, p. 1 e 2). 

 Fica evidente a obrigatoriedade de uma pesquisa aplicada que tenha 

como resultados a elaboração de um produto final, que venha intervir de maneira 

prática no contexto pesquisado. Segundo Leite (2018), antes da aplicabilidade 

do produto educacional, o mesmo deve ser testado na fase de elaboração, vali-

dado e posteriormente, disponibilizado em local de livre acesso. 

É obrigatório também que o produto educacional seja validado, regis-
trado, utilizado nos sistemas de educação e que seja de acesso livre 
em redes online fechadas ou abertas, nacionais ou internacionais, es-
pecialmente em repositórios. (LEITE, 2018, p. 331). 

Nesse contexto, os mestrados profissionais veem ganhando notoriedade 

e se destacando nas políticas de pós-graduação por todo o país. Com a criação 

do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), vinculado à área de ensino, reconhecido pela CAPES e ofertado em 

toda a  rede nacional, oportuniza aos profissionais da Rede Federal de Educação 
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Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e também os demais profissio-

nais que atuam e/ou pesquisam a EPT ampliar os seus conhecimentos científi-

cos, intervindo no contexto ao qual foi pesquisado, através da elaboração de um 

produto educacional, mediante a realização de pesquisas que integrem a relação 

educação, trabalho e tecnologia.   

Logo, o produto educacional desta pesquisa tem como ponto de partida, 

solucionar o problema detectado no contexto de análise, para isso foi desenvol-

vido um protótipo (Portal de Egresso/a) que poderá ser utilizado pela instituição 

para acompanhar os/as seus/suas ex-alunos/as, bem como servir de objeto de 

investigação.  

      Após esta sucinta apresentação dos documentos legais que regulamen-

tam os mestrados profissionais no Brasil será exposto no quinto capítulo, todo o 

processo de elaboração e validação do produto educacional da presente pes-

quisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, realiza-se a apresentação e a análise dos resultados 

obtidos, a partir da aplicação do questionário on-line. Como explicitado na seção 

3.5 do Cap. III, o questionário foi enviado aos e-mails dos(as) egressos(as) e 

conforme foi detectando que alguns não respondiam, realizou-se um contato 

telefônico de acordo com os dados disponibilizado pela Gerência de Registro 

Acadêmico (GRA), bem como o reenvio de e-mails. Nesse processo, detectou-

se que vários contatos telefônicos estavam desatualizados e alguns incompletos. 

Esta ocorrência dificultou a localização de alguns ex-alunos(as).  

Inicialmente, apenas oito egressos(as) deram retorno ao questionário. 

Dentre esses, um participava de grupo no aplicativo de mensagens whatsApp, o 

que corroborou na localização de outros ex-alunos(as), aumentando assim, no 

quantitativo de participantes. Desta forma, obteve uma amostra de 23,4% de um 

total de 120 egressos(as). Vale ressaltar que os participantes receberam 

orientações quanto à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B).  

As análises foram realizadas conforme os objetivos propostos para esta 

pesquisa, à luz das bases conceituais da EPT. Sendo assim, cada categoria foi 

analisada separadamente, fazendo um paralelo com os depoimentos dos((as) 

egressos(as). Nesta perspectiva, este capítulo está dividido da seguinte forma:  

4.1 Identificação dos Egressos, 4.2 Perfil Socioeconômico, 4.3 Trajetória 

Profissional e Acadêmica, 4.4 Percepção sobre a Formação e a Educação 

Profissional Recebida e 4.5 Inserção no Mundo do Trabalho.  

4.1 Identificação dos Egressos 

A categoria identificação teve como objetivo conhecer e identificar os 

diferentes perfis participantes, a partir de alguns dados pessoais, como: nome 

completo, sexo, ano de conclusão e o e-mail. De acordo com Simon (2017), é 

necessário que uma instituição identifique e cadastre os seus/suas egressos/as, 

na tentativa de manter uma base de dados atualizada e funcional. É mister 

ressaltar, que para esta pesquisa, a identificação não foi um item obrigatório para 
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responder o questionário. Logo, essa categoria foi subdividida em 4 dimensões. 

Na primeira, 25 dos participantes sentiram-se à vontade em cadastrar o seu 

nome completo. Considerando que a instituição não mantém vínculos com estes 

sujeitos e que são raras as pesquisas com os mesmos, é de se esperar que eles 

sintam uma certa apreensão, em divulgar determinadas informações pessoais.  

 Dando continuidade, na segunda dimensão - sexo, 75% identificaram-se 

como do sexo masculino e apenas 25% como do sexo feminino. Como observa-

se na figura 6.  

Figura 6: Distribuição de egressos(as), segundo o sexo. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

É evidente que no período analisado, não há um equilíbrio na 

proporcionalidade entre os(as) egressos(as) do sexo masculino e do sexo 

feminino, mostrando que a maioria são homens. Todavia, destaca-se a 

representatividade das mulheres também. Sabe-se que as mulheres exercem 

múltiplas ocupações (trabalhadora, dona de casa, mãe, dentre outras) na 

sociedade em geral, o que dificulta o ingresso, bem como a terminalidade de um 

curso, seja ele em qualquer modalidade.  

Na terceira dimensão, ano de conclusão, 33,3% afirmaram que 

concluíram em 2014, 33,3% em 2015 e 33,3% concluíram em 2016. A figura 7 a 

seguir mostra o quantitativo de egressos(as) que concluíram o curso, nos 

respectivos períodos.   
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Figura 7:  Ano de conclusão do curso técnico, PGN. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Na quarta dimensão foi proposto o cadastro dos e-mails, neste quesito 25 

participantes registraram o seu endereço eletrônico. Como demonstra a figura 8. 

  Figura 8: Distribuição de egressos(as) que cadastraram o e-mail. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Convém ressaltar, que o cadastro não foi obrigatório, dando livre arbítrio 

ao participante em registrar ou não os seus dados pessoais. É de extrema 

necessidade, que a instituição tenha uma base de dados com cadastro 

atualizado do seu público, desta forma poderá manter dentro das possibilidades, 

um elo de comunicação e talvez conhecer um pouco das realidades destes 
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sujeitos.  

 

4.2 Perfil Socioeconômico 

 

A EPT, historicamente, proporciona a formação profissional, acadêmica e 

humana dos trabalhadores. Deste modo, é necessário dar voz a estes sujeitos, 

na tentativa de conhecer as realidades encontradas no mundo do trabalho. 

Nessas circunstâncias, a categoria socioeconômica foi dividida nas seguintes 

dimensões: trabalho, tempo de inserção na área técnica, renda e progressão na 

carreira após a formação profissional.  

A dimensão trabalho buscou verificar se os(as) egressos(as) estavam 

realizando alguma atividade econômica, e se esta atividade tinha relação ou não 

com a área de formação. Como resultado, obteve-se um quantitativo de 25% de 

egressos(as) que estão atuando diretamente na área de formação. Todavia, 

42,9% estão trabalhando em área diversa da formação e 14,3% dos(as) 

egressos exercem algum tipo de atividade ligada indiretamente com a área de 

PGN. Nesse universo, 17,9% afirmaram que não estão trabalhando. Esses 

dados estão representados na figura 9. 

 

Figura 9: Distribuição de egressos(as), segundo a área de atuação. 

 Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

 

Considerando a atual crise econômica e sanitária vivenciada pelo país, 

que vem afetando drasticamente a oferta de empregos é significativo detectar 

que 25% dos(as) (as) conseguiram uma vaga no mercado de trabalho, associada 

diretamente a sua área de formação. É importante frisar, que a EPT para além 
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de proporcionar uma formação profissional técnica, possibilita uma formação em 

todas as dimensões (acadêmica, tecnológica, pessoal e cultural) da vida. 

Formação essa, capaz de tornar os sujeitos aptos a exercerem qualquer 

atividade, mesmo fora da sua área de formação. Como fica evidente nos 

depoimentos dos participantes, declarado na questão aberta proposta na 

categoria mundo do trabalho: 

Meu nível de conhecimento cresceu bastante, me tornei uma 
pessoa bem mais capaz de atuar em outras áreas dentro da 
minha formação profissional. (EG 3) 

[...] O curso sem sombra de dúvidas foi crucial para minha 
trajetória profissional, pois através dele que verifiquei qual área 
iria seguir para meu futuro, hoje formando em Engenharia 
Química. (EG 8) 

Nesse contexto, a pesquisa evidenciou que a maioria dos(as) egressos 

(42,9%) estão inseridos no mundo do trabalho em área totalmente diversa da 

sua formação. O perfil dos discentes da modalidade subsequente é diferenciado, 

na maioria das vezes, são trabalhadores que já estão inseridos no mercado e 

estão em busca de uma formação complementar, para aperfeiçoar os 

conhecimentos na sua área e consequentemente, melhorar o seu currículo.  

Deste modo, muitos que ingressam na educação profissional técnica 

acreditam que essa é uma possibilidade de travessia para a inserção no mercado 

de trabalho.  Todavia, a proposta curricular de formação da EPT está para além 

dessa travessia. E na prática, quando esse(a) trabalhador(a) consegue concluir 

o curso, depara-se com realidades repletas de fatores sociais e econômicos que

influenciam na inserção e/ou permanência no mercado de trabalho. O 

depoimento do egresso abaixo indica uma possível realidade encontrada: 

Foi muito boa! O problema todo foi que quando demos início veio 
todo este problema da lava jato que impactou fortemente nas 
grandes empresas brasileiras e uma delas foi a Petrobrás! Com 
isso foram fechadas várias possibilidades de empregos diretos 
e indiretos nessa área de petróleo e gás! Inclusive os concursos 
da Petrobrás pararam.  
(EG 2) 

A proposta da EPT é contribuir para a formação de sujeitos críticos e 

atuantes, que eles possam reconhecer os diversas fatores sociais, políticos, 

culturais e econômicos que interferem na sua inserção ou não, no mundo do 

trabalho. Portanto, esta modalidade de educação não é a “galinha de ovos de 
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ouro” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005) que vai resolver os problemas da 

sociedade e tampouco garantir a empregabilidade dos sujeitos.  

É fato que existem um conjunto de fatores, que interferem diretamente na 

geração de trabalho, emprego e renda. Estes fatores são dispares e estão 

relacionados com as inovações tecnológicas, estruturais e as sucessivas crises 

econômicas, sociais e políticas que atravessam o país. Diante desse cenário de 

incertezas, detectar que 14,3% dos(as) egressos(as) conseguiram uma 

oportunidade de trabalho ligada indiretamente à sua área de formação é um 

quantitativo bem expressivo e positivo, levando em consideração os altos índices 

de desemprego aos quais perpassam a realidade brasileira atual. Essa 

representatividade dos(as) egressos(as) no mundo do trabalho pode-se inferir 

que a educação profissional técnica recebida, de alguma forma fez a diferença 

na vida destes sujeitos.    

Convém ressaltar que o setor de petróleo e gás natural tem altos índices 

de participação no Produto Interno Bruto do país, bem como na geração de 

empregos (VIANA, 2020). O que provoca elevada participação no desempenho 

da economia brasileira. É um setor que faz parte da indústria extrativa e 

concentra diversas atividades de apoio, gerando assim, várias oportunidades de 

emprego. A figura 10 a seguir, sintetiza as áreas produtivas que estão ligadas ao 

setor de PGN:  
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Figura 10: Cadeia do setor de petróleo e gás natural. 

 Fonte: Compilação da autora, 2020. Disponível em: https://www.ibp.org.br/observatorio-do-se-
tor/snapshots/cadeia-do-setor-petroleo/. 

 Tomando como referência essa cadeia de produção, presume-se que os 

14,3% dos(as) egressos(as) estão atuando indiretamente em algumas destas 

áreas, dada a relevância do setor de PGN para a economia nacional. Viana 

(2020), afirma que mesmo com a redução contínua de empregos nos últimos 

anos, em 2019 no Estado da Bahia foram geradas 4.973 vagas de empregos 

formais na área de PGN. Esses dados permitem afirmar, que o curso de PGN 

oferecido pelo IFBA está articulado às demandas dos arranjos produtivos locais, 

colaborando para o desenvolvimento educacional e socioeconômico regional, 

como também, dando oportunidade ao trabalhador de obter uma formação 

profissional e humana que proporcione a inserção, não somente na sua área de 

formação, mas em qualquer esfera da vida. 

https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/cadeia-do-setor-petroleo/
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/cadeia-do-setor-petroleo/
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Em contraposição aos dados de Viana (2020), esta pesquisa detectou que 

17,9% dos egressos oriundos do curso de PGN do IFBA, Campus de Simões 

Filho, encontravam-se desempregados. Esse dado representa apenas a “ponta 

de um iceberg”, que é o quantitativo de pessoas que estão desempregadas ou 

semiempregadas no país, atualmente. Diante desse quadro alarmante, que são 

os inúmeros trabalhadores(as) que se encontram inseridos nos “exércitos indus-

triais de reservas” (Marx ,1983) fica evidente que atribuir a qualificação do traba-

lhador à garantia de uma vaga no mercado de trabalho é muito injusto e cruel. 

Infelizmente, as oportunidades não são as mesmas para todos.  

Dando sequência as análises, na segunda dimensão - tempo de inserção 

na área técnica - 7,1% dos participantes informaram que estão trabalhando a 

menos de 1 ano na área em que se formaram. Coincidentemente, 7,1% dos(as) 

egressos(as) afirmaram que estão atuando na área por um período de 1 a 2 

anos. 14,3% dos participantes informaram que estão atuando na área técnica, a 

cerca de 2 a 5 anos. 10,7% disseram que trabalham no setor de PGN há mais 

de 5 anos e 60,7% afirmaram que nunca exerceram atividades na área em que 

se formaram. Conforme os dados da figura 11. 

 Figura 11: Distribuição de egressos(as), segundo o tempo de atuação na área técnica. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Conforme o gráfico acima, ocorreu uma equivalência no quantitativo 

(7,1%) de egressos(as) que estão trabalhando na área, entre o período de 1 a 2 

anos. Logo, estes sujeitos estão atuando recentemente no setor, considerando 
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o ano de conclusão do curso. É interessante detectar, que alguns egressos(as) 

mesmo passado um certo período de conclusão do curso, conseguiram uma 

oportunidade no mundo do trabalho, ligado diretamente à sua área de formação. 

A partir dessas evidências, pode-se inferir que a EPT fez a diferença na vida 

desses sujeitos, colaborando para a inclusão profissional, bem como social. 

Como afirma o depoimento a seguir:  

IFBA transformou minha vida, o contato com área q estudei me 
fez chegar a carreira que estou traçando na Petrobrás como Tec 
em Operação. (EG 7) 

Em que pesem as barreiras que dificultam a permanência do trabalhador 

no mercado de trabalho, é significativo o quantitativo (14,3%) de egressos(as) 

que conseguiram manter-se estável na área de PGN. Nessa mesma lógica de 

estabilidade, (10,7%) dos participantes declararam estarem atuando na área por 

mais de 5 anos. Esses resultados podem evidenciar que mesmo com os entraves 

(políticos, sociais, econômicos, etc.) que no decorrer dos últimos anos, vem 

afetando o mercado produtivo como um todo, essa categoria de trabalhadores, 

conseguiu manter seus empregos formais, evidenciando que a área de PGN 

ainda continua sendo um setor promissor, com alto potencial de geração de 

emprego e renda.  

Em contraste a esse cenário positivo, detectou-se que mais da metade 

dos participantes (60,7%) nunca trabalharam na área em que se formaram. No 

entanto, fazendo uma comparação com o quantitativo de participantes (17,9%) 

que afirmaram estarem desempregados no momento da pesquisa, percebe-se 

que mesmo não atuando na área técnica, alguns estão exercendo outros tipos 

de atividades no mundo do trabalho, apesar da redução consistente da oferta de 

emprego nos últimos anos. 

Na dimensão renda, 25% dos participantes afirmaram ter uma faixa de 

renda em torno de 1 a 2 salários mínimos, 28,6% de 2 a 3 salários, 17,9% de 3 

a 5 salários mínimos, 10,7% disseram ter uma renda de 5 a 7 salários e 17,9% 

afirmaram que no momento da pesquisa não estavam exercendo atividade 

remunerada. Foi detectado que nenhum participante tinha uma faixa de renda 

acima de 7 salários mínimos, como mostra a figura 12.  

 

Figura 12: Distribuição de egressos(as), segundo a faixa de renda.  
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Reconhecendo que a EPT transforma vidas, no sentido de proporcionar 

novos horizontes aos sujeitos, não é por acaso que os resultados obtidos são 

estaticamente positivos, visto que os referidos participantes têm vantagens 

salarias no mercado de trabalho, se comparado com egressos(as) de outras 

modalidades. Segundo o MEC (2019), a renda per capita familiar dos (as) 

estudantes egressos(as) da EPT é 20% mais vantajosa do que a formação 

tradicional. Essa constatação mostra a magnitude da EPT para a formação do 

trabalhador brasileiro.  

É importante notar que a média salarial dos pesquisados está entre 2 e 3 

salários-mínimos, considerando que o maior percentual (28,6%) dos 

participantes concentraram nesta margem salarial. Outro fator de destaque, é a 

representatividade de egressos/as (10,7%) que ganham em torno de 5 e 7 

salários mínimos, evidenciando que a média salarial daqueles que conseguem 

uma oportunidade no mundo do trabalho ainda é vantajosa, levando em conta a 

renda média do trabalhador brasileiro com base no salário mínimo de referência 

em 2020. 

Observa-se também, que ocorreu uma equivalência (17,9%) daqueles 

que tem ganhos em torno de 3 a 5 salários, bem como daqueles que afirmaram 

não estar exercendo nenhuma atividade remunerada.  É interessante frisar, que 

no senso comum entende-se que atividade remunerada é somente aquelas com 

carteira assinada, no entanto é considerada atividades remuneradas qualquer 
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trabalho com carteira assinada ou não, que receba em troca um pagamento. 

Logo, presume-se que deste universo de egressos/as (17,9%), alguns estão 

exercendo algum tipo de atividade econômica no mundo do trabalho. 

Considerando que nas sociedades capitalistas os sujeitos para manter suas 

necessidades básicas de sobrevivência, necessitam vender a sua força de 

trabalho em troca de um pagamento.       

Dando sequência as análises da categoria socioeconômica, na dimensão 

progressão na carreira após a formação profissional técnica, 38,5% dos 

participantes afirmaram que obtiveram aumento na remuneração após a 

formação, bem como após dar continuidade aos estudos. Neste panorama, 7,7% 

afirmaram que apenas obtiveram aumento após a conclusão do curso técnico. 

E, 15,4% disseram que a sua remuneração não aumentou com a formação 

profissional, no entanto à medida que foram avançando nos estudos, obtiveram 

crescimento na remuneração. Em contraste a esses resultados, 38,5% dos(as) 

egressos(as) declararam que a remuneração continua igual, apenas sendo 

corrigida de acordo com a legislação vigente. Esses dados podem ser 

observados na figura 13 a seguir: 

Figura 13: Distribuição de egressos(as), segundo a progressão na carreira.  

Fonte: elaborado pela autora, a partir do questionário online, 2019. 

Os dados evidenciam que a educação profissional não é fator 

preponderante para elevar o cargo, e consequentemente, a remuneração. Sabe-

se que no capitalismo é considerado trabalhador produtivo aquele que produz 

mais valia, que se torna alienado aos interesses do mercado. Nas palavras de 
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Marx (1983), o trabalhador é subordinado e educado para não perceber as 

desigualdades reais do trabalho. Nessa perspectiva, a educação é vista como 

treinamento associada à produtividade. No entanto, observa-se que os(as) 

egressos(as) têm noção de que no mundo do trabalho existem outros fatores 

estruturais que desencadeiam diferentes níveis de ocupações e remunerações.  

O papel da educação é justamente possibilitar uma transformação social 

e emancipadora nos sujeitos, e a EPT proporcionada pelos institutos federais 

vem ao longo dos tempos e na medida do possível, mostrando aos trabalhadores 

brasileiros que eles podem e devem ter outras escolhas.  

4.3 Trajetória Profissional e Acadêmica 

  Na perspectiva de perceber como a EPT influenciou nas escolhas e nos 

caminhos percorridos pelos/pelas egressos(as), na sua vida acadêmica e 

profissional após a formação, a presente categoria foi dividida em quatro 

dimensões: nível de escolaridade, continuação dos estudos, relação formação 

recebida e as expectativas no mundo do trabalho e trajetória profissional.  

Na dimensão nível de escolaridade foi identificado que 32,1% dos 

participantes têm somente o técnico completo, 50% superior incompleto e 17,9% 

superior completo. No que se refere ao nível de pós-graduação foi identificado 

que nenhum participante deu início à formação. Conforme detalhamento na 

figura 14. 

Figura 14:  Distribuição de egressos(as), segundo a escolaridade atual. 
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Conciliar trabalho e estudo não é uma tarefa fácil. O trabalhador que 

estuda depara-se com inúmeras dificuldades para dar continuidade a sua 

formação. Com jornadas exaustivas e às vezes acima de 40 horas semanais, 

praticamente não há tempo disponível para dedicar-se aos estudos. Nessas 

circunstâncias, o acidente não é o trabalho, mas o estudo (ARROYO, 1990). Em 

muitas situações, a opção que lhe resta é: ou trabalha ou estuda.  

 A quantidade significativa de egressos/as (32,1%) que não avançaram o 

nível de escolaridade, estagnando-se na formação técnica, evidencia que as 

barreiras socioeconômicas dificultam o sujeito a obter uma escolaridade longa. 

Para muitos, não há possibilidade de escolha, dada a necessidade de manter as 

condições básicas de sobrevivência. Essa necessidade, na maioria das vezes, 

requer do trabalhador-estudante uma dedicação integral ao trabalho, não lhes 

sobrando tempo livre para o estudo.  

Outra situação preocupante, foi o grande percentual de evasão (50%) no 

nível superior. Infelizmente, a democratização em massa ao ensino superior e 

com condições de permanência, ainda não é uma realidade brasileira. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE (2019), no Brasil somente 33% dos alunos conseguem terminar o curso 

no tempo esperado. Essa realidade intensifica as desigualdades sociais e 

econômicas no país, deixando os menos favorecidos às margens dos processos 

produtivos e científicos modernos.  

Dando sequência as análises da categoria trajetória profissional e 

acadêmica, na dimensão continuação dos estudos, 40,7% dos participantes 

afirmaram que a formação técnica profissional influenciou na decisão de 

prosseguir nos estudos. E 14,8% disseram que a formação recebida não foi fator 

de influência. Além disso, a pesquisa apontou que 44,4%, infelizmente, não 

deram prosseguimento à escolaridade. Como mostra a figura 15 a seguir:  

Figura 15: Distribuição de egressos(as), segundo a influência da EPT na continuação dos 
estudos. 
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Os dados mostram que a formação técnica, para 40,7% dos participantes 

conseguiu instigar o desejo em buscar novos conhecimentos, através da 

inserção em níveis educacionais mais avançados. Tal constatação pode ser 

observada nas seguintes afirmações: 

O IFBA teve participação direta para a minha formação 
profissional. Após concluir o curso técnico, realizei concurso 
público para a área da formação técnica, e, atualmente, é a área 
profissional onde atuo. (EG 1) 

O IFBA é uma ótima instituição de ensino, gratuita e de qualidade. 
Depois que me formei não parei mais de estudar, é uma pena 
não ter dado certo na área de petróleo e gás (que era bastante 
promissor na época) mas ajudou no meu caráter como pessoa. 
(EG 20) 

Isso significa que a formação profissional técnica potencializou nos 

sujeitos, a curiosidade em buscar respostas para as dinâmicas sociais e 

produtivas do mundo que os cercam (RAMOS, 2004). Entretanto, para 14, 8% 

dos participantes a formação profissional não influenciou na decisão de continuar 

estudando, provavelmente tal resultado se deve ao fato de que o avanço nos 

estudos se deu em área diversa da formação técnica. 

No tocante à dimensão formação e as expectativas profissionais, 

detectou-se que em 21,4% dos(as) egressos(as) a formação recebida superou 

a expectativa no mundo do trabalho. E, em 28,6% atendeu as expectativas. Por 

outro lado, para 28,6% dos participantes as expectativas não foram atendidas. 

E, 7,1% afirmaram que não tinham expectativa em relação ao curso, pois não 

conheciam a área. Já os(as) egressos(as) que não souberam opinar, o 
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percentual ficou em 14,3%. Tais resultados encontram-se detalhados na figura 

16.  

Figura 16: Distribuição de egressos(as), segundo as expectativas profissionais com o 

curso técnico.    

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019 

De forma geral, as expectativas dos participantes foram atendidas. É 

interessante observar que na visão dos(as) egressos(as), o entendimento do 

termo expectativa pode estar relacionado com a obtenção de conhecimento ou 

a garantia da inserção e da permanência no mercado de trabalho. Esse último, 

se dá pela falsa concepção impregnada no imaginário da sociedade de que a 

escolaridade é garantia de emprego. Para (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005), essa propagação falsa não é inocente. Ela é histórica, intencional e 

carrega as marcas das desigualdades sociais e estruturais do país.  

É óbvio que a educação é importante para enfrentar os dilemas que 

perpassam o mundo do trabalho, mas ela não pode ser tratada como fator único 

da empregabilidade. Conforme citado anteriormente, a geração de novos postos 

de trabalho depende de estruturas organizacionais da sociedade.  

Quanto à trajetória profissional, 71,4% dos(as) egressos(as) 

consideraram que o curso técnico influenciou nas mudanças que ocorreram na 

vida profissional. Já para 21, 4%, a formação profissional técnica não teve 

influência. E, 7,1% não souberam opinar. Como mostra a figura 17.  
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Figura 17: Distribuição de egressos(as), segundo mudanças profissionais após a 
conclusão do curso técnico. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Partindo da realidade concreta dos trabalhadores em questão, a alta 

proporção de egressos(as) que foram condizentes ao afirmarem que a EPT, de 

alguma forma, influenciou possíveis mudanças na vida profissional, evidencia a 

relação direta desta modalidade educacional com o mundo do trabalho. Essa 

relação é detectada nos depoimentos seguintes: 

Excelente importância, o IFBA - Instituto Federal da Bahia, por 
ser uma instituição federal, é bem reconhecida no mundo 
profissional, por ter uma excelente didática criada por mestres e 
doutores, a qual empresas sabendo que o profissional foi aluno 
oriundo do IFBA, elas dão preferências [...]. (EG 6) 

Teve uma enorme importância, apesar de não ingressar na 
minha área de estudo. Teve um peso muito grande para minha 
inserção no mercado de trabalho. (EG 15) 

Conhecimento, mesmo não sendo na área de trabalho que estou 
atuando no momento teve uma importância muito grande na 
minha evolução e promoção do cargo que tenho hoje. (EG 17) 

 Entretanto, para uma quantidade significativa de egressos/as (21,4%), a 

EPT não influenciou nas mudanças ocorridas na sua vida profissional. Presume-

se que dentro desse universo, a atividade laboral atual de alguns não tem 

correlação com a formação obtida na instituição. O que não ameniza o impacto 

da formação profissional técnica na vida destes sujeitos. Uma formação 

emancipatória que possibilita a inserção crítica e atuante em qualquer setor da 

sociedade, contribuindo para uma sociedade menos desigual, mais autônoma e 

solidária (MEC, 2010). 
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4.4 Percepção sobre a Formação e a Educação Profissional Recebida 

Esta categoria teve como objetivo mensurar o grau de satisfação dos(as) 

egressos(as) em relação aos níveis de conhecimentos teóricos versus práticos 

obtidos na respectiva área de formação. Nessa direção, os participantes 

avaliaram o curso técnico, os conhecimentos práticos e teóricos, bem como 

realizaram uma autoavaliação em relação a sua atuação na sociedade como 

cidadão crítico. 

No tocante à avaliação do curso, 57,1% classificaram como ótimo, 17,9% 

avaliaram como bom e 25% consideraram regular. Os dados podem ser 

visualizados no gráfico 18. 

Figura 18: Distribuição de egressos(as), segundo a avaliação do curso técnico. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Em linhas gerais, o percentual de egressos(as) que avaliam positivamente 

o curso foi alto, demonstrando o padrão de excelência da educação profissional

disponibilizada para a sociedade. Como pode ser observado nos depoimentos 

abaixo:  

Costumo falar que IFBA é IFBA. Quando você chega em 
qualquer empresa e fala que fez IFBA, o olhar é diferente por 
conta do reconhecimento do ensino de qualidade diferenciado. 
O IFBA me formou, e me deu diretrizes profissionais que trago 
até hoje. (EG 6) 

Muito bom abriu vários leques. (EG 9) 
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Influente de forma positiva. (EG 11) 

Importância de relevância de grau moderado à bom. (EG 13) 

De exímia importância. Pois através do IFBA campus S.FILHO, 
eu cresci como profissional e principalmente, como cidadão. Fui 
incluso no mercado de trabalho com mais segurança de mim 
mesmo como profissional. (EG 14) 

Muito boa, um ótimo instituto, e ótimos profissionais. (EG 21) 

Mesmo com variação nos níveis de avaliação, nenhum participante 

considera o curso ruim ou péssimo. No entanto, a presença dos indicadores bom 

e regular permitem inferir que existem fatores intervenientes, podendo 

desencadear uma avaliação média. Logo, tal ocorrência revela a necessidade 

de uma investigação mais profunda. 

No que se refere à avaliação dos conhecimentos teóricos, 46,4% dos 

informantes consideraram como ótimo. Já para 39,3%, avaliaram como bom e 

14,3% regular. Conforme a figura 19 a seguir:  

Figura 19: Distribuição de egressos(as) segundo a avaliação dos conhecimentos 

teóricos. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Com base nos dados acima, fica evidente que os(as) egressos 

reconhecem a efetividade dos conteúdos selecionados para a sua formação. 

Mesmo com variação nos níveis de avaliação, em linhas gerais, os índices foram 

satisfatórios. 

Importantíssima, pois como já trabalho na área deu para 
aprimorar mais ainda o meu conhecimento. Muitas coisas que 
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eu aprendi com vocês, somando com a prática na qual eu já 
tenho. Parabéns a todo corpo docente !! (EG 17)  

Apesar de não atuar na área o curso me proporcionou 
conhecimento que ainda utilizo na empresa onde trabalho e me 
ajuda a compreender com facilidade diversas situações da 
indústria, isso é um diferencial para desenvolver minha função 
com eficiência. (EG 18) 

 É mister ressaltar, que a práxis dos sujeitos em formação deve ser o 

ponto de partida para a seleção e organização dos conteúdos (KUENZER,1998), 

não se restringido à propagação de conhecimentos específicos, mas a uma 

formação ampla que englobe conhecimentos da cultura, da ciência e da 

tecnologia. E que essa formação possibilite a democratização do acesso aos 

conhecimentos socialmente produzidos. Kuenzer (1998), afirma que é direito do 

trabalhador ter a posse dos conhecimentos para garantir a sua sobrevivência.   

No que tange à avaliação dos conhecimentos práticos, 10,7% 

consideraram como ótimo, 35,7% como bom, 39,3% regular e 14,3% afirmaram 

que os conhecimentos práticos adquiridos durante a formação foram ruins. 

Esses dados podem ser visualizados na figura 20. 

Figura 20: Distribuição de egressos(as), segundo a avaliação dos conhecimentos 
práticos.  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Diferentemente da avaliação positiva dos conhecimentos teóricos, os 

índices de avaliação referente aos conhecimentos práticos, no geral, 

evidenciaram uma insatisfação. O baixo percentual de egressos(as) que avaliam 

os conhecimentos práticos como ótimo é indicador de reavaliação da 

metodologia utilizada. Além disso, as alterações nos percentuais das avaliações 

dos conhecimentos teóricos versus práticos sugerem que existem falhas na 
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articulação dos mesmos. De acordo com kuenzer (1998), a articulação eficaz 

deve ser concomitante, tendo como princípio os processos sociais e de trabalho, 

esse entendido como práxis humana.  

Há de considerar também, que para uma adequada formação prática é 

necessário que a instituição possua laboratórios equipados e adequados a cada 

área de formação, parcerias com empresas no intuito de possibilitar visitas 

técnicas, bem como oportunidades de estágios supervisionados. Esse último 

quesito foi apontado como um indicador falho na instituição, como mostra os 

depoimentos: 

Foi importante, mas na hora do estágio deixou a desejar. (EG 4) 

Após bastante tempo tentando, consegui um emprego na área 
através do curso técnico, que ainda está em conclusão por falta 
do estágio de conclusão. Acredito que durante a trajetória 
acadêmica a instituição deveria dar um suporte maior para os 
estudantes do subsequente, tendo em vista que se não 
conseguirem uma vaga de estágio fora da instituição, não 
conseguem receber o diploma e finalizar o curso totalmente [...]. 
(EG 8) 

Quanto à autoavaliação em relação à atuação na sociedade após a 

formação, 85,7% dos participantes disseram que ficaram mais crítico, 7,1% 

afirmaram que não e 7,1% não souberam opinar. De acordo com a figura 21. 

Figura 21: Distribuição de egressos(as), segundo à autoavaliação em relação a sua atuação 

na sociedade como cidadão crítico. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 
Fica evidente, que a EPT proporcionou novas visões de mundo aos 

participantes.  Na medida em que mais de 80% afirmaram que se tornaram 

cidadãos mais críticos, mostra que a formação obtida foi além da absorção dos 

conhecimentos e das técnicas específicas para o mundo do trabalho. Como 

pontua os depoimentos:  
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O IFBA é uma escola maravilhosa com excelentes professores 
e contribuir muito na minha formação como cidadão. (EG 11) 

Mim tornei uma pessoa melhor. (EG 21) 

Isto posto, é necessário proporcionar aos sujeitos uma formação ampla 

que possibilite a compreensão crítica dos elementos sociais, políticos, 

econômicos e culturais que perpassam extrinsecamente e intrinsecamente a 

vida em sociedade. Como alerta Mészaros (2008, p. 117), “[...] O que precisa ser 

confrontado e alterado fundamentalmente é todo o sistema de interiorização, 

com todas as suas dimensões visíveis e escondidas [...]”. 

4.5 Inserção no Mundo do Trabalho 

Essa categoria teve como objetivo conhecer um pouco das realidades en-

contradas pelos participantes no mundo do trabalho, considerando que as infor-

mações obtidas destes sujeitos podem ser uma oportunidade para detectar as 

impressões positivas e negativas durante e após a formação. Assim, a presente 

categoria foi dividida nas seguintes dimensões: inserção no mundo do trabalho, 

ofertas profissionais na região, avaliação sobre a remuneração dos profissionais 

da área técnica, percepção sobre as relações de poder que existem no mundo 

do trabalho e a importância da instituição para a sua formação.   

Na avaliação da inserção no mundo do trabalho após a formação téc-

nica,10,7% consideraram como ótimo, 35,7% bom, 28,6% regular, 14,3% ruim e 

10,7% avaliaram como péssimo. Esses dados podem ser visualizados na figura 

22.
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Figura 22: Distribuição de egressos(as), segundo à avaliação da inserção no mundo do 
trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Nessa dimensão, percebe-se que a avaliação obteve um resultado misto, 

no entanto, a proporcionalidade dos índices maiores ficaram entre as variáveis 

bom e regular. Essa representatividade significativa evidencia que a EPT, para a 

grande maioria dos(as) egressos(as), contribuiu para a inserção no mundo do 

trabalho. É necessário destacar também, os índices presentes nas variáveis ruim 

e péssimo. Possivelmente, a avaliação negativa deve estar relacionada com a 

falta de oportunidade na área específica de formação. Tais indicadores merecem 

um estudo mais aprofundado, para identificar as causas e as dificuldades da não 

inserção no mundo do trabalho. 

No que se refere à avaliação das ofertas profissionais na região, 3,6% 

afirmaram que existem muitas ofertas de emprego ou trabalho para profissionais 

da área, 10,7% consideram que há ofertas de emprego ou trabalho, 32,1% 

afirmaram que há poucas ofertas e 53,6% declararam que praticamente não 

existem ofertas de emprego para os profissionais da área. Conforme a figura 23. 

Figura 23: Distribuição de egressos(as), segundo à avaliação das ofertas profissionais na 
região. 
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

De acordo com os(as) egressos(as), existem na região pouquíssimas 

oportunidades de emprego ou trabalho na área técnica analisada. Todavia, há 

de se levar em consideração a grande recessão econômica, bem como a crise 

sanitária pela qual passa o país e que impacta na quantidade das ofertas de 

empregos. Como já foi enfatizado, é importante que o IFBA dê vozes a estes 

sujeitos, já que são eles que conhecem as realidades fora dos muros escolares 

e possuem informações valiosas que podem direcionar e avaliar os cursos 

ofertados pela instituição para a sociedade. Desta forma, o IFBA deve estar 

atento às necessidades dos arranjos produtivos locais. 

Quanto à avaliação sobre a remuneração dos profissionais da área 

técnica, 21,4% declararam que a remuneração do/a profissional da área de PGN 

é melhor do que outras área técnicas, 50% afirmaram que a remuneração é 

equivalente a outras áreas técnicas, 3,6% disseram que a remuneração é pior 

que outras áreas e 25% não souberam opinar. A figura 24 apresenta as 

informações detalhadamente. 
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Figura 24: Distribuição de egressos(as), segundo à avaliação referente à remuneração da área 
técnica. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

 Observa-se que para a grande maioria dos participantes, a remuneração 

do profissional da área técnica é considerada boa. Esse fato pode ser um atrativo 

para que os/as trabalhadores(as) procurem realizar um curso técnico, 

aumentando assim, as possibilidades de inserção no mundo do trabalho. É 

mister ressaltar, que a formação profissional não é fator condicionante para o 

emprego e nem tão pouco para a qualificação social (MANFREDI, 2016). De todo 

modo, quanto maior o grau de escolaridade, maiores serão as chances de 

ingresso e/ou permanência no mundo do trabalho, como afirma o IBGE (2018), 

ao detectar que o nível de desemprego é considerado maior entre os sujeitos 

trabalhadores que possuem formação intermediária.   

No que tange à percepção sobre as relações de poder que existem no 

mundo do trabalho, após a formação profissional técnica, 71,4% afirmaram que 

conseguem identificar as possíveis relações, 7,1% reiteraram que não e 21,4% 

não souberam opinar. Como mostra a figura 25. 
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Figura 25: Distribuição de egressos(as), segundo à identificação sobre as relações de poder 
que existem no mundo do trabalho. 

 Fonte: Elaborado pela autora, a partir da aplicação do questionário online, 2019. 

Segundo os dados, a maioria dos(as) ex-alunos(as) conseguem identificar 

as relações de poder que emanam do mundo do trabalho. Esse resultado 

demonstra que a educação recebida contribuiu para uma consciência crítica e 

emancipatória. Kuenzer (2010), sugere que essa consciência deve levar os 

sujeitos a perceberem as contradições internas e externas que existem nas 

relações sociais de produção, para assim, construírem a sua emancipação. É 

importante destacar também, a quantidade expressiva de participantes que não 

souberam opinar, o que é preocupante no sentido da possibilidade de alienação 

às práticas abusivas e excludentes que ocorrem nas relações sociais de 

produção.  
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo ocorre a apresentação dos elementos que compõe o 

produto educacional da presente pesquisa. Para tanto, faz-se necessário 

descrever todo o processo de construção, a finalidade e a aplicação do produto 

educacional. Considerando que esse é o resultado de um processo reflexivo e 

contextualizado (SILVA, 2018), que pode gerar novos conhecimentos tanto para 

o pesquisador como para o ambiente/sujeito pesquisado. Nessa perspectiva, 

este capítulo está dividido da seguinte forma: 5.1 Portal de Egressos(as): 

Objetivos e Finalidades, 5.2 Fundamentação Teórica 5.3 Apresentação do Portal 

de Egressos(a) e 5.4 Validação do Produto Educacional. 

 

5.1 Portal de Egressos(as): Objetivos e Finalidades 

 

O produto educacional desta pesquisa tem como ponto de partida soluci-

onar o problema detectado no contexto em análise. Para tanto, foi desenvolvido 

um portal online de egressos(as) que pode ser utilizado como mecanismo de 

acompanhamento dos(as) ex-alunos(as) do IFBA, Campus Simões Filho. Sabe-

se que através de um acompanhamento eficaz a instituição pode obter informa-

ções precisas sobre a trajetória dos seu público, como também a percepção 

quanto à relação formação e mundo do trabalho. Essas informações podem levar 

a instituição a reavaliar as suas ações, posto que os(as) egressos(as) possuem 

uma visão real das demandas da sociedade. 

Nesse contexto, o portal tem como objetivo acompanhar os(as) ex-alu-

nos(as) e servir como ferramenta de pesquisa para a instituição e demais inte-

ressados nesta temática. Ressalta-se que o portal online foi disponibilizado para 

a instituição. Logo, espera-se que o gestor após analisar a estrutura, os objetivos 

e benefícios do mecanismo de acompanhamento possa verificar a possibilidade 

de institucionalização do mesmo, considerando que no Campus Simões Filho 

ainda não foi implementado nenhum programa de acompanhamento.  

Assim, o portal foi criado com as funcionalidades básicas para a sua apli-

cação e posteriormente, os serviços disponíveis irão se adequando ao público-

alvo. O que na concepção de Káplun (2003) apud Silva (2018), a dimensão que 
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um produto educacional pode alcançar vai além das intenções iniciais da sua 

criação. 

5.2 Fundamentação Teórica 

Entende-se que o portal online é um mecanismo que pode materializar a 

relação da instituição com os(as) egressos(as), visto que possibilita manter vín-

culo com estes sujeitos de forma dinâmica e interativa, a partir de serviços dis-

ponibilizados. Barbalho (2004), concebe o portal eletrônico como um conjunto de 

elementos que se bem desenvolvidos criam um elo com os usuários. 

Os portais representam a reunião de diversos serviços ofertados por 
meio eletrônico que foram agrupados de modo a possibilitar que, em 
um único endereço, o usuário pudesse encontrar uma variedade de 
opções que atendesse às suas necessidades e expectativas quando 
do acesso à rede e, com isto, gerar uma fidelização à ele. (BARBALHO, 
2004, p.5). 

Partindo desse conceito, entende-se que o portal pode ser uma ferra-

menta eficaz na comunicação das instituições para com os seus/suas ex-alu-

nos(as). E sabendo que é necessário ter um feedback da educação ofertada, o 

acompanhamento através desta ferramenta digital pode trazer informações vali-

osas, intervindo na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

O portal de egresso(a) desenvolvido é um protótipo. Para entender esses 

tipos de propostas de produtos educacionais, Silva e Souza (2018, p. 18) relatam 

que, “O desenvolvimento de um protótipo pode acontecer por meio de um esboço 

ou modelo que permita testar e validar a funcionalidade da ideia solucionada”. 

Corroborando com essas ponderações, Silva (2018, p. 33) enfatiza que a cons-

trução de qualquer produto educacional carece de um conjunto de conhecimen-

tos, como: “conceituais, educativos, técnicos, de design, comunicacionais, entre 

outros, encontrando-se implícita a necessidade de desenvolver um trabalho co-

laborativo”. 

De acordo com Paul (2015), os portais de egressos no Brasil vêm expan-

dindo-se ao longo das últimas décadas e estão sendo implantados gradativa-

mente, ainda assim, as “[...]instituições federais parecem se mostrar bastantes 

conservadoras quanto a esse aspecto”. (PAUL, 2015, p. 324). Fato esse, que é 

observado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, conside-

rando que somente 42% de todos os institutos possuem essa ferramenta. Esse 
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índice evidencia a importância do produto educacional desta pesquisa para o 

IFBA como um todo. 

Logo, é de suma importância a implantação de um programa de acompa-

nhamento no IFBA. Assim sendo, a criação/implantação de um canal de comu-

nicação pode se tornar uma ferramenta eficiente nessa relação, porém para que 

essa ferramenta seja eficaz e alcance os resultados almejados é necessário es-

tar constantemente atualizada e dispor de uma plataforma atraente e interativa. 

Nesse aspecto,  

É um desafio manter relacionamento com egressos e ainda mais de-
safiador é a divulgação de informações em portais online de egressos, 
pois é preciso disponibilizar informações genéricas o bastante para se-
rem entendida e, também personalizada o suficiente para gerar inte-

resse no público alvo. (TEIXEIRA; MACCARI, 2014, p. 5). 
As instituições brasileiras têm muito a evoluir no relacionamento com 

os(as) egressos(as). Paul (2015), em suas pesquisas no Brasil vai ao encontro 

das reflexões de Teixeira e Maccari (2014), visto que também evidencia a lacuna 

com relação à implantação dos portais, a dificuldade em manter as informações 

atualizadas e a prestação de diversos serviços/benefícios de qualidade a esses 

visitantes. Segundo Paul (2015), um programa de acompanhamento deve seguir 

alguns parâmetros, como: 

Caráter institucional sistemático e participativo; periodicidade regular e 
atualização permanente; utilização de tecnologias da informação para 
coleta de dados; definição clara e adequada da população a ser atin-
gida, segundo os tipos de diplomas; produção de escalas adequadas 
para a avaliação dos destinos ocupacionais e sua relação com a for-
mação; e disponibilização dos bancos de dados para a comunidade 
acadêmica. (p. 309).  

Simon (2017) complementa as reflexões de Paul (2015), quando relata 

que o sistema informatizado deve ser explorado para o acompanhamento dos(as) 

egressos(as). Todavia, a instituição deve ter uma sistemática de ações, como: 

manutenção do sistema, ter contato constante com os(as) ex-alunos(as) e ativi-

dades acadêmicas no intuito de aproximá-los da instituição. Essas iniciativas po-

dem também viabilizar à atualização dos dados. 

A literatura aponta que um portal deve possuir alguns atributos, dentre os 

quais, destaca-se: credibilidade, autoridade, precisão, objetividade, atualização, 

links, projeto visual e acessibilidade. De acordo com Stumpf et al. (2003), na 

avaliação de um site deve verificar o alcance dos objetivos propostos e o público 
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alvo. Portanto, a construção do portal seguiu os parâmetros citados, bem como 

esses critérios de avaliação. 

5.3 Apresentação do Portal de Egressos(as) 

Na página inicial do portal de egressos(as), está exposto um texto de 

boas-vindas, relatando a importância do site como um meio de comunicação en-

tre os(as) ex-alunos e a instituição. O texto foi escrito com uma linguagem clara 

e objetiva, para que os visitantes conheçam a finalidade do portal e sintam-se 

instigados a acessarem os demais serviços. É importante destacar, que o protó-

tipo foi construído na plataforma Wix.com11, que é um serviço grátis, permitindo 

a criação de sites baseados em Flash (WIX, 2019). Assim sendo, o portal de 

egressos(as) ficou com o seguinte design visual. 

Figura 26: Design visual do portal de egressos(as). 

Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em: 

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

O site foi desenvolvido com nove menus, na perspectiva de oferecer um 

conjunto de informações e serviços aos/as ex-alunos/as. A diversidade de me-

nus pode suscitar a participação ativa dos/as visitantes. Todavia, destaca-se que 

11 Wix.com é uma plataforma líder de desenvolvimento web baseada em nuvem com milhões de 

usuários em todo o mundo que cria um site gratuito de alta qualidade e totalmente personalizado 
(2019). 

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf


109 

não foi proposto a solicitação do prévio cadastro para o acesso, como algumas 

instituições fazem, por considerar que tal solicitação pode interferir na adesão ao 

preenchimento do questionário, haja vista que a intenção é facilitar o acesso aos 

serviços disponíveis e instigá-los a participar da pesquisa. Conforme figura 27. 

     Figura 27: Página inicial do portal de egressos(as). 

Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em: 
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

No segundo menu está a pesquisa de egressos(as), em que os/as usuá-

rios/as do site encontrarão os links dos questionários. Optou-se por colocar a 

pesquisa separada da apresentação, considerando a necessidade de destacar 

a importância da participação dos egressos/as. Nesta parte, encontra-se tam-

bém a página relatório que está vinculado ao menu principal “pesquisa de egres-

sos(as)”. O objetivo é divulgar os resultados das pesquisas realizadas, conside-

rando que essas podem gerar dados importantes e servir de objeto de estudo 

para pesquisadores e demais interessados nesta temática. Observa-se também, 

que a intenção da pesquisa é alcançar os/as ex-alunos/as de todos os cursos, 

nos seus respectivos níveis. Destaca-se que é necessário um estudo em cada 

nível de ensino, para elaborar as questões de acordo com os objetivos desejados. 

A figura 28 mostra como ficou o menu Pesquisa de Egresso(a).  

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
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Figura 28: Página do menu pesquisa de egressos(as). 

Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em:  
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

O menu oportunidades tem o objetivo de divulgar diversas plataformas 

digitais, em que os/as egressos/as poderão buscar informações sobre vagas de 

empregos em diversas áreas, programas de capacitação, bem como a possibili-

dade de cadastrar o currículo. Conforme a figura 29. 

Figura 29: Página oportunidades do portal de egresso(a). 

Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em: 
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

A página conexão mundo do trabalho foi proposta para divulgar os 

possíveis eventos, as pesquisas e os projetos que poderão surgir da parceria 

com empresas e demais setores produtivos do mundo do trabalho. A proposta é 

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
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intermediar a relação mundo do trabalho, egresso/a e a intituição, possibilitando 

assim, conhecer as realidades dos arranjos produtivos locais e possibilitar a troca 

de experiências. É uma maneira de aproximar a comunidade externa da 

comunidade interna. Como consta na figura 30. 

Figura 30: Página conexão mundo do trabalho do portal de egresso(a). 

Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em: 
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

Nesta página encontra-se também, o submenu quem é o trabalhador do 

século XXI. O objetivo é divulgar vídeos e textos que retratam as transformações 

que ocorrem no mundo do trabalho e as possíveis relações de exploração, que 

emanam desse contexto. A propagação dessas informações pode despertar a 

curiosidade do/a visitante em buscar novos conhecimentos. Conforme evidencia 

a figura 31.  

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
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Figura 31: Subpágina “quem é o trabalhador do século XXI” da página conexão com o mundo 

do trabalho. 

 
Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em:  

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 
 

O portal de egressos(as) é um sistema informatizado que pode ir além da 

captação de informações. Logo, a utilização de várias possibilidades de intera-

ção melhorar o relacionamento entre a instituição e os/as seus/suas egres-

sos(as).  Sendo assim, a página de depoimentos é um espaço para relatos de 

experiências e vivências no IFBA. O compartilhamento dessas informações pode 

motivar os atuais estudantes e instigar o desejo de outros a fazerem parte desta 

renomada instituição. A figura 32 a seguir, sintetiza alguns depoimentos.  

 

Figura 32: Página depoimentos do portal de egressos(as). 

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
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Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em:  
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

Na sequência, encontra-se a página egresso(a) em destaque que é uma 

oportunidade para mostrar aos visitantes as possíveis contribuições que a EPT 

proporcionou na vida acadêmica e/ou profissional dos sujeitos que passaram 

pela instituição. É divulgar o que o/a egresso/a está fazendo após a formação. 

Ressalta-se que para expor possíveis fotos e vídeos é necessário solicitar à au-

torização do/a colaborador(a). 

A criação de eventos e cursos de capacitação exclusivos para os/as 

egressos/as favorece a integração desses na instituição, como também a apro-

ximação de outros/as que estão afastados. Assim, foi criada uma página especí-

fica para divulgar essas ações.  

Para iniciar o planejamento das ações de acompanhamento é interes-

sante que a instituição tenha uma comissão. Nesse sentido, foi pensada uma 

página exclusiva para divulgar os membros que a compõe, como também as 

atividades desenvolvidas. A elaboração e a execução de ações eficientes podem 

contribuir na manutenção e permanência do acompanhamento. A figura 33 mos-

tra como ficou a referida página. 

Figura 33: Página comissão de acompanhamento de egresso(a). 

Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em:  
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
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Por último, encontra-se a página fale conosco que pode servir de escuta 

para a instituição. É uma possibilidade de ouvir as reclamações, sugestões e 

opiniões dos/as visitantes, o que pode levar a uma avaliação e melhorar a quali-

dade do atendimento e dos serviços prestados à sociedade. Conforme a figura 

34.    

Figura 34: Página fale conosco do portal de egressos(as). 

Fonte: Compilação da autora, 2021. Disponível em:  
https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf. 

Para deixar o site interativo e mais dinâmico foi incluído também alguns 

aplicativos de redes sociais (facebook, twitter, instagram, youtube – IFBA Simões 

Filho TV), que a um só click levará os/as visitantes as respectivas páginas da 

instituição. 

A proposta do portal é servir como um mecanismo de acompanhamento 

de egressos(as), na tentativa de formar parceria como também fazer com que 

estes sujeitos sintam-se parte da comunidade acadêmica, pois o vínculo institu-

cional continua mesmo após a conclusão do curso. É nítido que localizar sujeitos 

em diferentes realidades e acompanhar os seus itinerários não é uma tarefa fácil. 

Logo, o planejamento de ações sistematizadas contribui na materialização das 

pesquisas com egressos/as, trazendo para o cenário das instituições estes ato-

res que tem várias experiências que podem contribuir no processo da avaliação 

institucional como um todo. 

https://portaldoegresso.wixsite.com/portaldeegressosf
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5.4 Validação do Produto Educacional 

Na perspectiva de avaliar o portal de egresso(a) foi aberto dois processos 

(em anexo) no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) que é uma ferramenta 

de gestão dos processos administrativos, utilizada pelo IFBA. Um processo foi 

encaminhado para o Departamento de Sistemas de Informação (DSI), em que 

solicitou um parecer técnico do referido setor, sobre a possibilidade de implanta-

ção. Ressalta-se que foi realizado uma apresentação do portal de egresso(a) 

para a DSI. No processo destacou-se algumas observações, tais como: 

 O site deve ser implementado no Plone para possibilitar a gerência

do conteúdo;

 Deve receber mensagens dos estudantes com uma funcionalidade

chamada fale conosco;

 O site deve receber dados e informações, através da

funcionalidade chamada pesquisa;

 O site, que será implementado no Plone, deve ser integrado com o

Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para que as

informações dadas, sejam trabalhadas no sistema acadêmico.

Deste modo, salienta-se a importância da integração da proposta de 

acompanhamento com o SUAP, que é uma ferramenta de gestão para todos os 

procedimentos acadêmicos, utilizado pelo IFBA para a efetivação de matrículas 

de alunos/as e de registros de informações. Logo, o parecer técnico da DSI foi 

favorável a uma possível implantação do mecanismo de acompanhamento, to-

davia fazendo as adaptações necessárias. Com relação à integração do portal 

com o SUAP, o setor relatou que pela proposta apresentada não vê necessidade 

da integração, considerando que as funcionalidades podem ser atendidas per-

feitamente, com a utilização do Plone. 

O outro processo, foi encaminhado à Direção Geral (DG) e ao Departa-

mento de Ensino (DEPEN) do Campus Simões Filho, solicitando uma análise 

dos seguintes critérios: estrutura, objetivos e finalidades, conteúdo informativo e 

benefícios do mesmo enquanto mecanismo de acompanhamento. O despacho 

do DEPEN sinalizou que a proposta está bem organizada, já que foi dividida em 

tópicos, facilitando o acesso às informações. Para o departamento, os objetivos 
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e finalidades foram alcançados, considerando que coloca o sujeito egresso como 

ator no processo de desenvolvimento do instituto. Destacou-se também, a im-

portância e a necessidade do mecanismo para o IFBA. Ressalta-se que o setor 

fez sugestões para a divulgação do mecanismo. Logo, a proposta obteve uma 

avaliação satisfatória. 

 O parecer da DG do IFBA – Campus Simões Filho foi favorável à implan-

tação do mecanismo de acompanhamento, concordando assim, com o despacho 

emitido pelo DEPEN. Enfatiza-se que a DG salientou sobre o cuidado com a 

divulgação de algumas informações, para que essas não sejam divergentes com 

as informações divulgadas em outros espaços. Considerando que no campus 

ainda não existe um setor responsável pelo acompanhamento de egresso(a), a 

DG sugeriu que as informações, antes de serem divulgadas, sejam apreciadas 

pela gestão.  

Sabe-se que a construção de qualquer produto educacional é um ir e vir 

na tentativa de alcançar o objetivo proposto (SILVA, 2018). Sendo assim, a pro-

posta apresentada nesta pesquisa não é estática e nem configura-se como uma 

fórmula pronta. Ela está aberta para as adaptações necessárias à realidade da 

instituição e do seu público. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa parte sempre de um problema, que através de estudos e aná-

lises de um fenômeno espera-se alcançar algum efeito e/ou solução para a pro-

blemática inicial. Diante dessa reflexão, este estudo partiu da constatação de 

que no lócus em análise não existe um programa de acompanhamento de egres-

sos(as). Essa constatação, instigou pesquisar e analisar estratégias que possi-

bilitassem iniciar uma relação contínua do IFBA, Campus Simões Filho para com 

os seus/suas ex-alunos(as), no sentido de tentar ouvir estes sujeitos, valorizar 

as suas informações e também dispor de serviços e benefícios para os mesmos. 

Para tanto, optou-se por desenvolver um portal on-line, que é uma ferramenta 

dinâmica e interativa e pode constituir-se em um canal de comunicação eficaz, 

para o acompanhamento do/as egressos/as da instituição. 

Na perspectiva de conhecer os caminhos traçados pelos(as) egressos(as), 

após a formação profissional técnica, elencou-se alguns objetivos que nortearam 

a presente pesquisa. O caminho não foi fácil, dada a dificuldade em localizar 

estes sujeitos. De modo geral, os objetivos propostos foram alcançados, consi-

derando que foi possível traçar o perfil socioeconômico, mapear as trajetórias 

profissionais e acadêmicas, analisar a percepção dos egressos quanto a forma-

ção e a EPT, identificar à situação atual destes sujeitos no mundo do trabalho, 

desenvolver e disponibilizar um mecanismo de acompanhamento para a institui-

ção. 

Em síntese, como resultado ficou constado que a maioria dos/as egres-

sos(as) exercem algum tipo de atividade no mundo do trabalho, seja direta ou 

indiretamente ligado à sua área de formação. Infelizmente, os dados mostraram 

que muitos não conseguiram avançar o nível de escolaridade e os que tentaram, 

pararam no meio do caminho. No tocante à avaliação do curso, a maioria avali-

aram como ótimo, todavia mostraram-se insatisfeitos com relação aos conheci-

mentos práticos adquiridos durante a formação. Tal ocorrência merece atenção, 

e deve ser mais explorada tanto pela instituição quanto por pesquisadores inte-

ressados na temática. 

 De qualquer modo, os dados revelaram que a formação profissional foi 

além da absorção dos conhecimentos e das técnicas específicas para o mundo 
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do trabalho, já que a maioria dos participantes foram condizentes ao afirmarem 

que se tornaram cidadãos mais críticos, considerando que obtiveram novas per-

cepções do mundo, após a formação.  

Nessa direção, analisar apenas um curso não é suficiente para obter um 

panorama geral sobre as percepções dos(as) egressos(as) enquanto à sua for-

mação. É necessário realizar um mapeamento em todos os cursos oferecido pela 

instituição. Tal constatação poderá ser futuro objeto de estudo desta pesquisa-

dora.  

Ao mostrar a importância dos/as egressos/as como fonte de pesquisa 

para o IFBA, e consequentemente a necessidade de ações sistemáticas para 

estes sujeitos, esta pesquisa pode despertar o interesse de toda a comunidade 

envolvida no processo educacional, em repensar o modo como a instituição con-

cebe o/a egresso/a. Pensar que estes sujeitos imergidos no mundo do trabalho 

possuem um conjunto de informações que a instituição não pode deixar de tê-

las, como elemento norteador de todo o planejamento educacional.  

O acompanhamento dos sujeitos egressos pode orientar os gestores e 

toda a comunidade acadêmica, no planejamento e na avaliação de suas ações, 

haja vista que fornecem dados consistentes que podem auxiliar no entendimento 

dos pontos falhos da instituição. Nesse sentido, é de suma necessidade que to-

dos os campi do IFBA tenham um programa de acompanhamento de egres-

sos(as), logicamente dentro das suas realidades, na tentativa de conhecer as 

transformações provocadas pela EPT na vida desses sujeitos e utiliza-las tam-

bém como indicadores de avaliação. 

 É obvio que implantar e manter atualizado um sistema de informação com 

inúmeros egressos(as) é um desafio para qualquer instituição, no entanto com 

ações planejadas e um setor específico para organizar e atualizar os dados, cor-

robora na manutenção e na eficácia do sistema.  

Nesse contexto, espera-se que o portal on-line proposto por esta pesqui-

sadora sirva de modelo e/ou referência para o desenvolvimento de mecanismo 

de monitoramento dos(as) egressos(as) dos demais campus do IFBA, dado que 

será construído a partir da análise de vários portais de acompanhamento. Nas 

palavras de Pereira (2018), a instituição educacional que pretende criar e im-
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plantar um portal on-line atrativo é importante analisar como as melhores insti-

tuições educacionais brasileiras classificadas pela CAPES e internacionais ran-

kings criam e mantém os seus portais.  

É oportuno frisar, que o IFBA nos seus documentos basilares (Regimento 

Geral e Projeto Pedagógico Institucional) pondera que o acompanhamento 

dos(as) egressos(as) deve ser feito por determinados setores, porém faltam os 

registros/relatórios dos dados estatísticos que mostram essas ações. A divulga-

ção das atividades pode servir como subsídios para os demais campi planejar e 

implementar as suas próprias ações. Ressalta-se que a sistematização de infor-

mações de inúmeros egressos(as) não é uma tarefa fácil, ainda mais quando a 

instituição não tem um banco de dados atualizado. 

Como ficou salientado nos capítulos anteriores, existem pesquisas que 

pontuam a necessidade da implantação de mecanismos de acompanhamento 

de egresso(a) no IFBA. Todavia, a consecução desta ação ainda não foi detec-

tada. Nesse panorama, está a maior contribuição deste trabalho, que é corrobo-

rar para a formulação de ações que possam de alguma forma, realizar o acom-

panhamento destes sujeitos. 

Outro ponto de extrema urgência, é a implantação de uma política de 

acompanhamento de egresso(a), que defina os procedimentos, as finalidades, a 

organização e o funcionamento das ações de acompanhamento. Com as ações 

regulamentadas, através da consolidação de uma política, os campi poderão de-

senvolver de forma padronizada as suas ações.  

Deste modo, institucionalizar uma política e desenvolver mecanismos de 

acompanhamento dos/as ex-alunos/as pode proporcionar um elo de comunica-

ção, a troca de informações e aferir o grau de satisfação da educação ofertada 

à sociedade.  A constatação desta lacuna (inexistência de uma política) na insti-

tuição não é objeto de estudo desta pesquisa, mas alerta-se para a necessidade 

de pesquisas que foquem no planejamento e na implementação de uma política 

de acompanhamento de egresso(a) no IFBA. 

Sendo o IFBA, uma instituição histórica no cenário baiano que contribui 

para a formação crítica, humana e profissional dos sujeitos. Isto é, vem transfor-

mando vidas, a partir do momento que o indivíduo muda sua concepção de ver 

e agir no seu meio social, familiar, profissional e cultural é necessário ter ações 
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efetivas para com os seus egressos(as), na tentativa de não perder os laços com 

aqueles(as) que não deveriam ser considerado(a) “ex”, pois fazem parte da his-

tória do IFBA. Parafraseando o texto inicial do portal da Associação dos Ex-Alu-

nos da Universidade de Brasília – Alumni UnB (2019), com ações sistematizadas 

e efetivas para os egressos(as), eles/elas vão sentir orgulho de ser IFBA ontem, 

hoje e sempre. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - 

ESTUDANTE MAIOR DE IDADE 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Estudante maior de idade 

Convido você a participar da pesquisa, Portal eletrônico como mecanismo de acom-

panhamento de egresso no Instituto Federal da Bahia, Campus Simões Filho, sob 

a responsabilidade da técnica administrativa em educação Shirlei Pereira de Souza, a 

qual pretende desenvolver um portal eletrônico para realizar o acompanhamento de 

egresso do IFBA, Campus Simões Filho, do curso de Petróleo e Gás da modalidade 

subsequente, no período de 2014 a 2016 e servir como mecanismo de pesquisa para a 

instituição. 

A sua participação durante a pesquisa será voluntária, através de preenchimento de 

respostas em um questionário, caso seja da sua vontade. As informações serão confi-

denciais e utilizadas somente com finalidade da pesquisa, sendo os dados armazena-

dos por um período de 5 anos pela pesquisadora responsável e após este período serão 

destruídos. 

A publicação dos resultados da pesquisa pode conter imagens, mas tudo será mantido 

em sigilo absoluto sobre sua identidade. Em relação às imagens, cabe salientar que 

caso apareça em alguma dessas imagens algum elemento que possa lhe identificar, 

será descaracterizado por meio de desfoque utilizando ferramentas digitais. Além disso, 

esse termo de consentimento será impresso em duas vias, onde uma delas será arqui-

vada e outra será fornecida a você.  

Os riscos decorrentes da sua participação na pesquisa são mínimos, similares a ativi-

dades de rotina como: ler, estudar, conversar, etc. Há também a possibilidade de cons-

trangimento e desconforto por consequência do teor das perguntas e do tempo que você 

pode levar para responder o questionário. Caso haja a necessidade de atendimento 

médico ou psicológico decorrente dos riscos e constrangimentos advindos das ativida-

des da pesquisa, os participantes serão prontamente encaminhados ao atendimento 

especializado mais próximo. Nestes termos, você tem assegurado o direito ao ressarci-

mento de quaisquer danos morais e/ou materiais provenientes da pesquisa. Desta 
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forma, caso aceite participar desta pesquisa, você estará contribuindo na avaliação da 

educação profissional que o IFBA disponibiliza para a sociedade. 

Após o consentimento em participar da pesquisa, você tem o direito e liberdade de se 

retirar em qualquer fase, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo a você. Você também não terá despesas ou remunera-

ção decorrentes dessa pesquisa. Os dados serão analisados e publicados e sua identi-

dade não será divulgada, sendo guardado sob absoluto sigilo. Para qualquer outra in-

formação, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável no endereço 

Via Universitaria s/n, Pitanguinha - Simões Filho – BA, 43700-000 e pelo telefone (71) 

98192-0726.  

Além disso, você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) por meio do e-mail: cep@ifba.edu.br. CEP-IFBA, ou no endereço Av. Araújo Pi-

nho, 39, Canela, Salvador -BA, Tel 71 3221-0332. O CEP Constitui-se como um colegi-

ado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, delibe-

rativo, normativo e educativo nas questões éticas relacionadas às pesquisas envol-

vendo seres humanos, individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta, incluindo 

o manejo de seus dados, informações e materiais biológicos, a fim de defender os inte-

resses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir 

no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos atuais. 

Eu, ____________________________________________________________, fui in-

formado (a) sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colabo-

ração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo 

que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido 

em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora responsável, 

sendo uma via para a/o voluntário (a) e outra para a pesquisadora. 

TERMO DE USO DE IMAGEM 

Eu, _____________________________________________________________, auto-

rizo o uso da minha gravação audiovisual para finalidades somente da pesquisa, sa-

bendo que será garantido o sigilo em todas as etapas desta e que somente os pesqui-

sadores terão contato com estas gravações. 

______________________________________________                               Data: 

_____/_____/_____ 

Assinatura do participante 

____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PAIS E TUTORES 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pais e Tutores 

Convidamos você a participar da pesquisa Portal eletrônico como mecanismo de 

acompanhamento de egresso no Instituto Federal da Bahia, Campus Simões 

Filho, sob a responsabilidade da técnica administrativa em educação Shirlei Pereira de 

Souza, a qual pretende desenvolver um portal eletrônico para realizar o 

acompanhamento de egresso do IFBA, Campus Simões Filho, do curso de Petróleo e 

Gás da modalidade subsequente, no período de 2014 a 2016 e servir como mecanismo 

de pesquisa para a instituição. 

A participação do seu tutelado/filho (a) durante a pesquisa será voluntária através do 

preenchimento das respostas em um questionário, caso seja da sua vontade. As 

informações serão confidenciais e utilizadas somente com finalidade de pesquisa, 

sendo os dados armazenados por um período de 5 anos pela pesquisadora responsável 

e após este período serão destruídos. 

A publicação dos resultados da pesquisa pode conter imagens, transcrições das falas, 

mas tudo será mantido em sigilo absoluto sobre sua identidade. Em relação às imagens, 

cabe salientar que caso apareça em alguma dessas imagens algum elemento que possa 

lhe identificar, será descaracterizado por meio de desfoque utilizando ferramentas 

digitais. Além disso, esse termo de consentimento será impresso em duas vias, onde 

uma delas será arquivada e outra será fornecida a você.  

Os riscos decorrentes da participação do seu tutelado/filho (a) na pesquisa são mínimos, 

similares a atividades de rotina como: ler, estudar, conversar, etc. Há também a 

possibilidade de constrangimento e desconforto pelo tempo que ele (a) possa levar para 

responder o questionário. Caso haja a necessidade de atendimento médico ou 

psicológico decorrente dos riscos e constrangimentos advindos das atividades da 

pesquisa, os participantes serão prontamente encaminhados ao atendimento 

especializado mais próximo. Nestes termos, seu tutelado/filho(a) tem assegurado o 

direito a ressarcimento de quaisquer danos morais e/ou materiais provenientes da 

pesquisa. Desta forma, caso aceite participar desta pesquisa, você estará contribuindo 

na implantação de um mecanismo de acompanhamento de egresso para na instituição 
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pesquisada. 

Após o consentimento em participar da pesquisa, você tem o direito e liberdade de se 

retirar em qualquer fase, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 

motivo e sem nenhum prejuízo a você. Você também não terá despesas ou 

remuneração decorrentes dessa pesquisa. Os dados serão analisados e publicados e 

sua identidade não será divulgada, sendo guardado sob absoluto sigilo. Para qualquer 

outra informação, você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável no 

endereço Via Universitaria s/n, Pitanguinha – Simões Filho Filho – BA, 43700-000 e pelo 

telefone (71) 98192-0726.   

Além disso, poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) por meio do e-mail: cep@ifba.edu.br. CEP-IFBA, ou no endereço Av. Araújo 

Pinho, 39, Canela, Salvador -BA, Tel 71 3221-0332. O CEP Constitui-se como um 

colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, 

deliberativo, normativo e educativo nas questões éticas relacionadas às pesquisas 

envolvendo seres humanos, individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta, 

incluindo o manejo de seus dados, informações e materiais biológicos, a fim de defender 

os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos atuais. 

Eu, ____________________________________________________________, fui 

informado (a) sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em permitir que meu/minha 

tutelado (a) filho (a) participe, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair 

quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por 

mim e pelo pesquisador responsável, sendo uma via para o tutor e outra para o 

pesquisador. 

TERMO DE USO DE IMAGEM 

Eu, _____________________________________________________________, 

autorizo o uso da gravação audiovisual do meu (minha) filho (a) tutelado (a) para 

finalidades somente da pesquisa, sabendo que será garantido o sigilo em todas as 

etapas desta e que somente os pesquisadores terão contato com estas gravações. 

______________________________________________                               Data: 

_____/_____/_____ 

Assinatura do responsável pelo participante 

____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE APLICAÇÃO 

DIMENSÕES QUESTÕES 

(I) Identificação 

1. Nome completo:

2. Sexo: F ( ) M ( )

3. Qual foi o ano que você concluiu o curso

técnico subsequente em Petróleo e Gás: 

( ) 2014 

( ) 2015 

( ) 2016 

4. Qual é o seu e-mail?

(II) Perfil socioeconômico 

1. Você trabalha? Em qual área?

( ) Sim, trabalho na área da minha formação. 

( ) Sim, mas trabalho em área diversa da minha 

formação. 

( ) Sim, trabalho em área ligada indiretamente 

com a minha formação. 

(    ) Não estou trabalhando. 

2. Há quanto tempo você trabalha na área

técnica, em que se formou? 

(  ) Há menos de um ano.  

(  ) De 1 a 2 anos.  

(  ) De 2 a 5 anos. 

( ) Nunca trabalhei na área técnica em que mim 

formei. 

3. Caso exerça trabalho remunerado 

atualmente, qual é a sua faixa de renda? 

(  ) Entre 1 e 2 salários mínimos. 

(  ) Entre 2 e 3 salários mínimos. 

(  ) Entre 3 e 5 salários mínimos. 
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(  ) Entre 5 e 7 salários mínimos. 

(  ) Mais de 7 salários mínimos 

( ) Não estou exercendo atividade remunerada. 

4. Caso você esteja empregado(a), sua

remuneração aumentou à medida que os seus 

estudos avançaram? E após a conclusão do 

curso técnico? 

(  ) Sim, para os dois casos. 

(  ) Aumentou apenas após a conclusão do 

curso técnico. 

( ) Aumentou à medida que os estudos 

avançaram, mas não aumentou após a 

conclusão do curso técnico. 

( ) Não, continua igual, apenas sendo corrigida 

de acordo com a legislação vigente. 

(III) Trajetórias acadêmicas e 

profissionais 

1. Qual o seu nível de escolaridade atual?
(  ) Técnico completo. 
(  ) Superior incompleto. 
(  ) Superior completo. 
(  ) Pós graduado incompleto. 
(  ) Pós graduado completo. 
2. Se você deu continuidade aos estudos, a
formação técnica recebida de alguma forma 
influenciou nessa decisão? 
(  ) Sim, a formação técnica influenciou. 
(  ) A formação técnica não influenciou. 
(  ) Não dei continuidade aos estudos. 
(  ) Não sabe/não opinou. 
3. Como foi o seu curso técnico, em relação às
suas expectativas profissionais? 
(  ) Superou as expectativas. 
(  ) Atendeu as expectativas. 
(  ) Não atendeu as expectativas.  
(  ) Não tinha nenhuma expectativa por não 
conhecer antecipadamente a área de formação. 
(  ) Não sabe/não opinou. 
4. O curso técnico influenciou alguma mudança
na sua vida profissional? 
( ) Sim 
( ) Não 
( ) Não sei opinar  

1. Como você avalia o curso técnico que
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(IV) Percepção quanto à sua formação e 

a educação profissional recebida 

concluiu no IFBA, Campus Simões Filho? 

(  ) Ótimo.  

(  ) Bom. 

(  ) Regular. 

(  ) Ruim. 

(  ) Péssimo. 

2. Como você avalia os conhecimentos teóricos

adquiridos durante a formação profissional 

técnica? 

(  ) Ótimo.  

(  ) Bom. 

(  ) Regular. 

(  ) Ruim.  

(  ) Péssimo. 

3. Como você avalia os conhecimentos práticos

adquiridos durante a sua formação profissional 

técnica?  

( ) Ótimo.  

( ) Bom.  

( ) Regular.  

( ) Ruim.  

( ) Péssimo. 

4. Você se acha um cidadão mais crítico após a

conclusão da formação profissional técnica? 

( ) Sim. 

( ) Não. 

( ) Não sei opinar. 

(V) Inserção no mundo do trabalho 

1. Como você avalia a sua inserção no mundo
do trabalho, após a formação profissional 
técnica? 
( ) Ótima.  
( ) Boa.  
( ) Regular.  
( ) Ruim.  
( ) Péssima. 
2. Na região em que você vive, como são as
ofertas profissionais da sua área de formação? 
( ) Há muitas ofertas de emprego ou trabalho 
para profissionais da minha área de formação. 
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(  ) Há ofertas de emprego ou trabalho. 
(  ) Há poucas ofertas de emprego ou trabalho. 
( ) Praticamente não há ofertas de emprego 
para profissionais da minha área de formação. 
3. Em sua opinião, como o mundo do trabalho
remunera os profissionais da sua área de 
formação técnica? 

(  ) Melhor que outras áreas técnicas. 
(  ) Equivalente a outras áreas técnicas.  
(  ) De forma pior que outras áreas técnicas. 
(  ) Não sei opinar. 
4. Após a conclusão do curso técnico, você
consegue identificar as relações de poder que 
existem no mundo do trabalho? 
( ) Sim.  
( ) Não. 
( ) Não sei opinar. 

5. Na sua opinião, qual foi a importância do IFBA
para a sua formação profissional técnica? 
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ANEXO A – Solicitação do Parecer Técnico da DSI 
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ANEXO B – Avaliação da DSI 
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ANEXO C – Solicitação de Avaliação da DG do IFBA, Campus - SF 
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ANEXO D – Avaliação da DG do IFBA, Campus – SF 
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ANEXO E – Avaliação do Departamento de Ensino do IFBA, Campus – SF 




