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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa a avaliação da política pública de educação profissional no âmbito 

dos Institutos Federais, a partir da ação resultante da experiência do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Realizou-se uma pesquisa do tipo 

qualitativa, por meio de categorias de análise que se assemelham ao modelo proposto por 

Bardin (2006). A coleta de dados constituiu-se de um levantamento da situação profissional e 

de continuidade dos estudos por parte dos egressos do IFRJ, no período de 2009 a 2013, com o 

uso de estatística descritiva. Também se valeu de entrevistas com roteiro semiestruturado, que 

contou com a participação de diferentes gestores; e de uma análise de fontes documentais, que 

considerou o arcabouço normativo relativo aos Institutos Federais. A abordagem teórica 

privilegiou o campo das políticas públicas; as metodologias de avaliação de política pública e o 

percurso histórico das políticas de educação, com destaque para a educação profissional. Os 

resultados obtidos nos questionários dos ex-alunos fornecem elementos para compreender os 

caminhos por eles trilhados após a conclusão dos cursos técnicos. Já as análises provenientes 

das entrevistas com os gestores puderam confirmar, complementar e esclarecer hipóteses 

suscitadas durante a investigação. Neste sentido, o estudo apontou lacunas no monitoramento e 

acompanhamento da política pública de educação profissional nos Institutos Federais, 

limitando as possibilidades de incremento na formação profissional e nos aspectos de gestão. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Avaliação de Políticas Públicas. Educação Profissional e 

Tecnológica. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the evaluation of public policy for professional education within the 

Federal Institutes, from the resulting action of the experience of the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio de Janeiro (IFRJ). We performed a qualitative 

research, through analysis of categories that are similar to the model proposed by Bardin 

(2006). Data collection consisted of a survey of occupational status and subsequent studies by 

IFRJ alumni, from 2009 to 2013, using descriptive statistics. It also drew upon semi-structured 

interviews, with the participation of different managers; and an analysis of documentary 

sources, which considered the normative framework on the Federal Institutes. The theoretical 

approach favored the field of public policies; the evaluation methodologies of public policies 

and outline the history of educational policies, especially of professional education. Results 

obtained from alumni questionnaires provide elements to understand the paths they trod upon 

completion of technical courses. The analyses of the interviews with managers were able to 

confirm, complement and clarify hypotheses raised during the investigation. In this sense, the 

study pointed out gaps in monitoring and tracking of public policy for professional education in 

the Federal Institutes, limiting growth opportunities in vocational training and management 

aspects of the institution. 

 

 

Keywords: Public Policy. Public Policies Evaluation. Professional and Technological 

Education.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A política pública de educação profissional se apresenta como uma das maiores 

prioridades governamentais nos últimos tempos. Entretanto, a concepção de ensino 

profissionalizante ainda demonstra características de um modelo de desenvolvimento que 

acaba por ampliar o desequilíbrio entre a educação profissional e as demandas dos setores 

produtivos. 

A ideia de que o ensino técnico profissional estaria orientado às classes menos 

favorecidas dificultou sobremaneira o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Somente a 

partir da segunda metade do século passado houve uma mudança de orientação e esse tipo de 

ensino tornou-se uma modalidade essencial no quadro das ofertas de educação (NISKIER, 

2010). Com efeito, a educação profissional configurou-se em um dos pilares que sustentarão o 

desenvolvimento do País, assumindo o desafio de transformar aspectos da estrutura social 

vigente. Romanelli (2010, p. 29) lembra que: 

 

[...] quando uma sociedade decide – como muitas o fizeram ultimamente – 

transformar seu sistema educativo “elitista” em um sistema que sirva a maioria e, 

ainda, utilizá-lo como instrumento de desenvolvimento nacional, ela se vê a braços 

com uma série de novos e desconhecidos problemas. 
 

Buscando avançar nessa direção, o governo brasileiro implementou, a partir de 29 de 

dezembro de 2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, destinados ao 

desenvolvimento de saberes técnico por meio da oferta de formação profissionalizante. Essas 

instituições são autarquias federais nascidas da união dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET), das escolas técnicas federais, das agrotécnicas e daquelas vinculadas 

às universidades federais, aproveitando o potencial instalado de cada uma destas unidades na 

construção de um projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão em segmentos que 

englobam desde o ensino médio e técnico até a pós-graduação lato e stricto sensu. 

Os Institutos Federais representam a materialização de um projeto que busca inserir a 

educação profissional e tecnológica no seio da sociedade, entrelaçando cultura, trabalho, 

ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo, assumem o compromisso de realizar a interiorização 

da oferta educacional, em sintonia com os arranjos produtivos locais e, ainda, incorporando 

setores sociais historicamente alijados dos processos de desenvolvimento e modernização do 

Brasil (MACHADO, 2011).  
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No documento intitulado “Concepção e diretrizes: Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia”, publicado pelo Ministério da Educação (MEC), os Institutos Federais 

são considerados como agentes colaboradores das iniciativas governamentais, preconizando a 

instauração de um “observatório de políticas públicas em cada de suas unidades enquanto 

espaço fundamental para o desenvolvimento de seu trabalho” (BRASIL, 2008a, p. 22). Essa 

diretriz justifica a necessidade de estudos constantes sobre a ação dessas organizações junto 

ao poder público e à sociedade, de forma a avaliar os resultados obtidos ao longo de sua 

trajetória. 

Pesquisas recentes já apontam algumas incongruências entre a finalidade da política 

pública de educação profissional, no que diz respeito à inserção de profissionais no mercado 

de trabalho, e seu alinhamento com as políticas de desenvolvimento (SILVA e TEIXEIRA, 

2013; DIAS e CARDOSO, 2013; GOMES, 2011; e MACHADO, 2011). Em sua análise sobre 

a expansão da rede federal de ensino, Gomes (2011, p. 243), por exemplo, afirma que “é 

pouco provável que aquela estrutura dê uma contribuição substantiva para que o Brasil supere 

os desafios que se apresentam à qualidade da sua força de trabalho”. O mesmo autor segue, 

ainda, apontando o problema da escassez de mão de obra como um dos principais desafios à 

área:   

[...] caso o governo não tome imediatamente as medidas cabíveis para elevar 

a oferta de vagas no sistema de formação profissional, a economia se 

ressentirá muito mais com a escassez de mão de obra qualificada, pois, tudo 

leva a crer que haverá um desequilíbrio ainda mais protuberante entre a sua 

oferta e a sua procura (GOMES, 2011, p. 372). 

 

As informações acerca desses problemas e de outras questões na gestão dos Institutos 

Federais ainda são imprecisas e baseadas, principalmente, no senso comum e na observação 

empírica não estruturada. A realização de um estudo dessa natureza pode suscitar 

reorientações nas diretrizes de forma a entender o papel destas instituições enquanto 

contribuinte para o desenvolvimento pleno do Brasil. Tal perspectiva encontra-se alinhada ao 

pensamento de Trevisan e Van Bellen (2008, p. 534), no que diz respeito às pesquisas 

acadêmicas na área:  

 

[...] essa nova geração de estudos deve seguir na direção do 

desenvolvimento de tipologias analíticas, e concentrar-se na 
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identificação das variáveis que causam impactos sobre os resultados das 

políticas. Isso implica na superação da dicotomia dos estudos em se 

analisar sucessos ou fracassos para um estágio onde se enfatize o melhor 

entendimento dos próprios resultados.  
 

A compreensão acerca da atuação dos Institutos Federais torna a ser fragilizada pelo 

fato de existirem poucas ações em termos de avaliação da educação profissional, limitando 

comparações dessa natureza na esfera pública. Destacam-se, pontualmente, duas iniciativas 

feitas nesta área: um estudo encomendado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

que abordou alguns aspectos relacionados aos cursos de educação de jovens e adultos; e a 

pesquisa nacional de egressos, feita pelo MEC/SETEC em 2007. Entretanto, o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social foi categórico em afirmar que não há uma sistemática 

estruturada para acompanhamento destes dados (CDES, 2008).  

As relações entre instituições formadoras, saberes profissionais e práticas profissionais 

respondem a diversas motivações sociais, econômicas, políticas, culturais e educacionais, por 

vezes contraditórias entre si (MACHADO, 2011). Compreender a dinâmica destes fatores no 

cotidiano da educação profissional pode indicar os caminhos mais adequados a serem 

percorridos para atingir o sucesso na sua implementação da política pública. 

Para Oliveira (2006, p. 190) as políticas públicas necessitam de bons planejadores, 

com mentes privilegiadas e “visão de futuro” para fazer planos corretos que levem aos 

resultados calculados. Daí emerge a necessidade de se conhecer os efeitos advindos da 

execução da política pública em ação nos Institutos Federais, como ponto de partida para se 

avaliar a contribuição do novo modelo de educação proposto. 

Em virtude das limitações de tempo e de escopo para realizar uma pesquisa desse 

porte em todos os Institutos Federais, estabeleceu-se o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IFRJ) como unidade de observação para o fenômeno em análise. O cenário 

fluminense merece relevância, por exemplo, pelas evidências apontadas por Niskier (2010, p. 

4), que deixam claras as necessidades de incremento e de estudos acerca da formação 

profissional e tecnológica: o 1º Seminário de Qualificação Profissional para um Novo Tempo, 

promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/Rio), aliado ao SENAC/Rio, 

que apontava o tema da escassez de pessoal qualificado como foco principal, sugerindo uma 

urgente necessidade de atendimento à demanda das novas empresas que se instalarão no 

Estado do Rio de Janeiro nos próximos anos; o investimento de 110 bilhões de reais previsto 

para o Estado do Rio de Janeiro nos próximos anos, que se depara com o problema 

fundamental da falta de recursos humanos de formação técnica para dar suporte a essa 
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estrutura; os empreendimentos como a expansão da Siderurgia, exemplificada pela instalação 

da Companhia Siderurgia do Atlântico (CSA); o pólo petroquímico da Petrobras, a ser 

instalado no entorno de Itaboraí; as obras do Arco Rodoviário; dentre tantos outros 

investimentos previstos para o Estado nos próximos anos, sem a quantidade necessária de 

pessoal especializado. 

Corroborando com o estudo de Niskier, pesquisas da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), também 

demonstram que o Rio de Janeiro (RJ) seria o Estado com maior crescimento econômico, com 

um PIB que cresceria cerca de R$ 1.755 milhões. Isso ratifica relevância da pesquisa em uma 

instituição localizada no RJ, bem como a expressividade de seus resultados perante a 

conjuntura nacional. A mesma pesquisa fez uma previsão dos impactos no crescimento da 

população e na criação de novos postos de trabalho e, outra vez, o Estado do Rio de Janeiro 

teve destaque, com uma previsão de acréscimo de 8.732 vagas na indústria (FIRJAN, 2008). 

Para corrigir esse desnível, cogita-se a importação de mão de obra estrangeira caso 

medidas mais expressivas não sejam tomadas para resolver essa questão, o que parece uma 

ação inadmissível diante realidade econômica do País. Niskier (2010, p. 18) pondera sobre o 

assunto, argumentando que: 

 

não podemos nos conformar com o argumento de que, se faltarem brasileiros, 

importaremos técnicos de outros países. Não é ideia aceitável e vai contra a 

esperança de milhares de jovens que estão (ou deveriam estar) freqüentando 

escolas de nível médio. 

 

A contribuição do IFRJ no sentido de atenuar esse desequilíbrio na oferta de pessoal 

qualificado ainda não pode ser aferida adequadamente, pois as pesquisas com egressos e 

gestores não constituem uma prática consolidada na instituição. Portanto, um estudo dessa 

natureza pode fornecer subsídios para a construção de novas propostas de implementação, 

avaliação e monitoramento do desempenho de políticas públicas, considerando que a maioria 

dos estudos nessa área concentra-se basicamente nos processos de formação de agenda e 

formulação das políticas. (RAMOS e SCHABBACH, 2012).  

Supõe-se que, apesar de todo o investimento material e intelectual empregado na 

construção do novo modelo de educação profissional e tecnológica, ainda persiste uma lacuna 

quanto à avaliação da política pública nessas instituições, suscitando eventuais falhas que 

limitam aferir a efetiva contribuição destes agentes públicos. Acredita-se, ainda, que uma 

articulação mais estruturada entre os diferentes atores envolvidos nesse processo – governo, 
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instituições, estudantes, trabalhadores e mercado - pode contribuir para a elaboração de 

propostas mais eficazes para a solução de alguns dos problemas que o Brasil enfrenta na 

formação de profissionais técnicos de nível médio devidamente qualificados. 

O estudo assume uma relevância no sentido de que os resultados da pesquisa poderão 

contribuir para preencher uma lacuna existente nos estudos acadêmicos acerca da relação 

entre políticas públicas, educação profissional e o mundo do trabalho. Além disso, almeja-se 

fornecer subsídios capazes de apontar alguns direcionamentos que influenciem positivamente 

o desenvolvimento econômico e social do País, com retorno que tragam benefícios diretos à 

sociedade. 

 

 

Objetivos 

O presente trabalho se propõe a avaliar os resultados advindos da ação do Instituto 

Federal na formação profissional de nível técnico no Rio de Janeiro, a partir da ocupação de 

seus egressos e da percepção dos gestores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Para dar conta desse desafio de pesquisa, formulou-se a 

seguinte questão: Como avaliar a ação dos Institutos Federais, enquanto uma iniciativa 

da política pública de educação profissional e tecnológica, a partir dos resultados 

obtidos com egressos e da percepção dos seus gestores? 

Para responder a essa questão, procedeu-se ao mapeamento de perfil e dos aspectos 

profissionais e educacionais dos egressos do IFRJ, no período de 2009 a 2013. A seguir, 

foram realizadas entrevistas com um grupo com gestores dos campi, da pró-reitoria de ensino 

médio e técnico do IFRJ e da coordenação de políticas públicas da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação (MEC), complementando a 

observação do fenômeno sob a ótica dos diferentes atores envolvidos. E para incremento das 

reflexões, procedeu-se ao exame do arcabouço normativo de criação dos Institutos Federais e, 

também, dos documentos relativos à gestão do IFRJ, conjugando-se os preceitos legais com 

os achados da investigação. 

Para alcançar o objetivo geral, que é identificar elementos que contribuam para avaliar 

a ação dos Institutos Federais enquanto uma política pública, a partir da observação dos 

egressos e da percepção dos gestores, esta pesquisa também considera os seguintes objetivos 

específicos: 
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a) Formular um balanço sobre as discussões acerca da educação profissional e 

tecnológica e da avaliação de políticas públicas no Brasil; 

b) Construir um quadro informativo sobre os egressos do IFRJ no período de 2009 a 

2013, a partir de uma amostra representativa; 

c) Conhecer a percepção dos dirigentes sobre os aspectos de gestão dos Institutos 

Federais enquanto uma política pública; 

d) Verificar o modo pelo qual o IFRJ realiza a avaliação da política pública por ele 

implementada. 

   

A fundamentação teórica se apoiou, fundamentalmente, na literatura sobre as políticas 

públicas, enquanto área de estudo das ciências sociais; nos estudos sobre política pública de 

educação no Brasil, com foco na educação profissional e tecnológica; e nas metodologias de 

avaliação de políticas públicas, como forma de compreender o cenário e os direcionamentos 

necessários ao segmento, permitindo uma análise crítica do objeto em investigação. 

 

  

Aspectos metodológicos 

 

A metodologia cumpre o papel de sistematizar as reflexões acerca de uma determinada 

investigação, e a sua escolha deve ser adequada à natureza do fenômeno objeto de estudo.  

Trata-se de uma parte de extrema importância na pesquisa acadêmica, pois é a partir dela que 

os tópicos gerais de cientificidade (validade, confiabilidade e aplicação) poderão ser 

devidamente avaliados (VIEIRA, 2004). 

Optou-se por realizar uma pesquisa do tipo qualitativa, que possibilita descrições ricas 

e bem fundamentadas, proporcionando explicações sobre contextos locais identificáveis; e 

também por permitir que o pesquisador revisite concepções iniciais, conduzindo-o, 

eventualmente, a uma “adequação da estrutura teórica ao estudo do fenômeno administrativo 

e organizacional que deseja” (Vieira, 2004, p. 18). Essa perspectiva é apropriada para 

compreender a dinâmica dos espaços geográficos ocupados pelo IFRJ, bem como o 

desenvolvimento peculiar de cada campus em sua realidade local. 

A seleção dos sujeitos dessa pesquisa considerou aqueles que pudessem representar os 

diferentes atores envolvidos na execução da política pública, em concordância com o 

pensamento de Ramos e Schabbach (2012, p. 1291) sobre a necessidade de que as avaliações 
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de políticas públicas incorporarem, de forma aberta, “todos os atores envolvidos e mapear 

suas percepções, devolvendo-lhes as informações recebidas”.  

A pesquisa de campo se desenvolveu no âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e no MEC/SETEC, sendo segmentada em duas 

grandes etapas. Este procedimento possibilitou a combinação de coletas e de tratamentos de 

dados diferenciados, permitindo melhor adequação dos instrumentos ao perfil dos grupos 

selecionados.  

A primeira etapa contemplou o mapeamento dos egressos do período de 2009 a 2013, 

por meio do uso de estatística descritiva. Este tipo de estatística tem como principal objetivo 

“resumir as informações contidas em um vetor que as carregam por meio de tabelas, gráficos 

e medidas (resumos numéricos)”, fornecendo descrição de dados objetiva, simples e precisa, 

que facilitem a compreensão e, posteriormente, a reprodução de resultados (OLIVEIRA, 

2011, p. 107). 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários com perguntas 

fechadas, contendo ao todo 22 itens a serem respondidos. Dada a quantidade expressiva de 

sujeitos selecionados para essa etapa, optou-se por este tipo de perguntas para as respostas 

pudessem ser analisadas com maior celeridade. 

A população deste estudo foi obtida por meio dos sistemas de registro acadêmico do 

IFRJ, onde foram identificados 826 ex-alunos na condição de “concluintes”. Todos foram 

convidados a preencher o questionário, obtendo-se um total de 94 respostas, no período de 05 

a 20 de maio de 2014. O cálculo amostral feito para este estudo apontou que seria necessário 

um mínimo de 87 representações, considerando uma margem de erro de 10% e um nível de 

confiança de 95%. 

 Inicialmente um teste piloto foi aplicado e participaram dessa fase um egresso que já 

estava empregado após a conclusão do curso e um egresso que ainda não estava trabalhando, 

e ambos levaram um tempo médio de 4 minutos para as respostas. Os dois sujeitos sugeriram 

ajustes nas perguntas, de modo que as opções de respostas pudessem contemplar outras 

condições possíveis após o desligamento da instituição. 

Os questionários foram gerenciados por um software livre chamado “LimeSurvey
1
”, 

que é administrado pelo IFRJ e disponibilizado a todos os docentes e discentes da instituição 

                                                 
1

  O Limesurvey é um software livre desenvolvido com o objetivo de preparar, publicar e coletar respostas 

de questionários. Uma vez criado um questionário, ele pode ser publicado Online (questão por questão, grupo a 

grupo de questões ou tudo em uma única página de questionários). O Limesurvey permite definir como as 
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que desejam desenvolver pesquisas. O link da pesquisa foi encaminhado por email, a partir de 

uma relação de endereços eletrônicos cadastrados nos sistemas de gestão acadêmica da 

instituição. Além disto, houve apoio de algumas coordenações de estágios que forneceram 

seus cadastros locais e também de coordenadores de cursos que se dispuseram a notificar os 

egressos a partir de seus contatos pessoais.  

Já a segunda fase contemplou o grupo de gestores do IFRJ e um representante do 

MEC/SETEC, visto que o uso desta tipologia qualitativa permite “descrever a complexidade 

de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais” (RICHARDSON et al., 1999, p. 80). Elegeu-

se como forma de coleta de dados a entrevista semiestruturada, considerando que “é a mais 

adequada quando desejamos que as informações coletadas sejam fruto de associações que o 

entrevistado faz, emergindo, assim, de forma mais livre (MANZINI, 1991. p. 154). 

A implementação destas entrevistas foi precedida pela elaboração de um roteiro, que 

também foi validado por meio de um teste piloto, aplicado a dois profissionais ocupantes de 

cargos de direção, oriundos de campi distintos. Posteriormente, foram feitos ajustes de forma 

a contemplar as questões que surgiram durante a realização das entrevistas. Conforme Flick 

(2009, p. 149), trata-se de observar questões “controladas pela teoria e direcionadas para as 

hipóteses”, ou seja, permitir o confronto entre teoria, pressupostos e objetivos de pesquisa. 

Finalizada a preparação do instrumento de entrevista, foram realizadas visitas aos campi 

da instituição e à reitoria, para a coleta dos relatos com os diretores gerais e com o 

representante da pró-reitoria de ensino médio e técnico, respectivamente. A seguir, foi feito 

contato telefônico com o MEC/SETEC e as perguntas foram respondidas via skype, de forma 

a otimizar a agenda do entrevistado. Ao todo foram realizadas 6 entrevistas, ressaltando-se 

que dos 11 campi que compõe a instituição, um funciona como museu de ciências, não 

possuindo alunos em cursos regulares; e outro oferece apenas cursos de nível superior, não se 

constituindo em objeto de pesquisa para esse estudo. 

As entrevistas duraram, aproximadamente, 45 minutos, seguindo um roteiro 

previamente estruturado. Entretanto, durante a sua realização foram feitas perguntas 

complementares com o intuito de aprofundar novas questões trazidas pelos entrevistados. 

                                                                                                                                                         
questões serão mostradas e variar o formato dos questionários por meio de um sistema de padrões (templates). 

Fornece ainda uma análise estatística básica sobre os resultados dos questionários. O LimeSurvey possui a 

capacidade de gerar Tokens individualizados (chaves), de forma que apenas a pessoa que receber um token 

poderá acessar o questionário. Tokens são informações enviadas para a lista de pessoas, que você quer convidar 

para participar de um questionário, de forma a permitir maior controle do questionário disponibilizado pela 

Internet. 
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Todas as entrevistas foram transcritas literalmente e submetidas aos participantes para as 

devidas conferências e ajustes, caso desejassem. Apenas dois sujeitos complementaram as 

informações já disponibilizadas e todos concordaram com a utilização desses materiais. 

Complementando estas etapas, o trabalho se apoiou em uma coleta de dados 

secundários, provenientes de pesquisas em livros, publicações acadêmicas em geral, meios 

eletrônicos, entre outros, de forma a contemplar a teoria que baseia o estudo. Também foi 

realizado o levantamento de dados referentes aos Institutos Federais e ao IFRJ, 

especificamente, assim como diferentes publicações na área. Valeu-se, ainda, de uma revisão 

teórica, com as análises que nasceram de procedimentos (metodológicos) reavaliados sobre o 

material empírico levantado, com uma discussão de resultados cotejada com a literatura. 

O método utilizado para tratamento e análise de dados foi a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2006, p. 38), que pode ser entendida como “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 

conteúdos das mensagens (...). De acordo com a autora, a análise de conteúdo é composta por 

etapas como a pré-análise, a exploração do material e o tratamentos dos resultados, 

inferências e a interpretação. 

O trabalho foi organizado a partir da elaboração de uma tabela com identificação por 

área, de forma a viabilizar a comparação das percepções dos atores envolvidos. Assim, foi 

mantido o sigilo acerca dos autores dos relatos, não sendo possível reconhecer a identidade 

dos entrevistados. 

Quadro 1: Identificação dos sujeitos 

Área Numeração Sujeito 

Campus 1 Diretor 1 

Campus 2 Diretor 2 

Campus 3 Diretor 3 

Campus 4 Diretor 4 

Pró-reitoria  5 PROET 

MEC/SETEC 6 MEC/SETEC 

Fonte: elaboração da pesquisadora (2014). 

 

A pré-análise foi feita após a transcrição das entrevistas e da seleção dos documentos 

elencados para análise. Para isto, recorreu-se à leitura flutuante que, segundo Bardin (2006), é 

o momento no qual se faz uma leitura geral do texto, seguida de repetições dessa leitura, para 
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intensificar e emergir hipóteses. O mesmo procedimento permitiu a demarcação dos pontos 

importantes identificados na fala dos entrevistados, além do exame das fontes documentais, 

oportunizando a indexação necessária aos objetivos de pesquisa.  

Já a exploração do material contou com uma codificação, no sentido de transformar os 

dados brutos, por meio de recortes, agregação e enumeração, permitindo uma representação 

do conteúdo ou da sua expressão (BARDIN, 2006). Este procedimento deu lugar às “unidades 

de análise”, que podem ser obtidas por seleção de palavras, expressão, frases ou parágrafos. 

Os aspectos destacados foram agrupados de acordo com a semelhança, e inseridos em uma 

nova planilha, para fins de organização das reflexões. 

A fase do tratamento de dados, inferência e interpretação contou com uma 

sistematização dessas unidades de análise, que serviu de base para a criação das “categorias 

de análise”. Franco (2012, p. 63) lembra que “a categorização é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos.” Esta categorização foi feita a partir de 

uma estrutura composta por categorias temáticas que emergiram das falas dos sujeitos, de 

acordo com a proposta da grade aberta (BARDIN, 2006).  

A formação das categorias que emergiram das falas dos sujeitos entrevistados culminou 

na elaboração das respectivas “subcategorias”, mediante a conexão que os relatos 

estabeleciam entre si. Esta organização procurou examinar a relevância e pertinência dos 

achados perante o objeto de estudo, produzindo reflexões que foram alinhadas ao referencial 

teórico que sustenta essa pesquisa, e agrupadas conforme a seguir: 

 

Quadro 2: Exemplificação da estrutura de categorias e subcategorias de análise 

Item Categoria Subcategoria 

1 Categoria A 

Subcategoria A1 

Subcategoria A2 

Subcategoria A3 

2 Categoria B 
Subcategoria B1 

Subcategoria B2 

3 Categoria C 

Subcategoria C1 

Subcategoria C2 

Subcategoria C3 

Fonte: elaboração da pesquisadora, 2014. 
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Estrutura da dissertação 

 

A estrutura da dissertação apresenta em seu primeiro capítulo uma introdução ao 

estudo proposto, contextualizando-se o tema de pesquisa e a questão norteadora da 

investigação, com seus respectivos objetivos e suposições. 

Já o segundo capítulo traz uma reflexão sobre as política públicas enquanto campo do 

conhecimento, examinando as concepções em torno desta área para, a seguir, discorrer sobre a 

avaliação das políticas públicas e sua aplicabilidade. 

O terceiro capítulo busca descrever a política pública de educação profissional no 

Brasil, contendo seções que fazem um balanço geral do movimento educacional brasileiro, 

com foco na educação profissional tecnológica e, também, discutindo sobre os desafios à 

educação para o trabalho na contemporaneidade.  

O quarto capítulo observa a educação profissional no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFRJ), em partes que realizam um resgate histórico dos Institutos 

Federais dentro da rede de educação federal; e a constituição do IFRJ na linha do tempo, para 

a compreensão da instituição em sua totalidade. 

O quinto capítulo tece um olhar específico sobre a realidade do IFRJ, a partir do 

mapeamento de perfil, de aspectos educacionais e profissionais de seus egressos, além de 

sistematizar as percepções de seus gestores sobre a política pública implementada pela 

instituição.  

Por último, o sexto capítulo abarca as considerações finais, realizando uma síntese dos 

achados de pesquisa à luz dos objetivos estabelecidos e das teorias utilizadas como 

referencial, com recomendações para futuras pesquisas. 
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2. REFLEXÕES SOBRE O CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 As políticas públicas enquanto área do conhecimento 

 

As políticas públicas assumiram grande importância nas últimas décadas, sobretudo 

pela necessidade de redução dos gastos públicos; pelas novas visões acerca do papel dos 

governos e, principalmente, pela necessidade de formar coalizões políticas capazes de 

equacionar a questão do desenvolvimento econômico e a inclusão social da população 

(SOUZA, 2006).  

Para a compreensão das políticas públicas em sua totalidade, parte-se do entendimento 

que o Estado - enquanto o fenômeno social do século XX (MULLER e SUREL, 2002) é uma 

organização política, administrativa e jurídica formada pela existência de um povo em um 

território fixo e submetido a uma soberania, o qual utiliza se utiliza dessas políticas como um 

instrumento para realizar as intervenções governamentais (BASSI e SILVA, 2012). O 

entendimento sobre o potencial de transformação do Estado na realidade não consiste em 

apenas em refletir sobre a sua legitimidade, mas em “identificar os modelos de relação 

existente entre os atores públicos e privados e em compreender como ação pública recobre as 

dinâmicas imprecisas e evolutivas da fronteira entre Estado e sociedade” (MULLER e 

SUREL, 2002, p. 7). 

A formulação das políticas públicas é um mecanismo usado para intervir na realidade e 

suscitar alterações na sociedade com objetivo de resolver o problema identificado. Neste 

contexto é importante destacar as políticas públicas entendidas como programas de ações, 

representam a realização concreta de decisões, o meio usado por um macro-ator em sua 

vontade de modificar comportamentos mediante a troca das regras do jogo operante até então 

(MACHADO, 2012). 

As políticas públicas possuem o caráter de benefícios à sociedade fornecidos pelo 

governo, que mesmo deixando de adotar alguma ação específica, acaba por exercer a referida 

política, devido à responsabilidade por seus atos perante aos diferentes organismos e agentes 

da sociedade a ele relacionados (HOFLING, 2001). O seu escopo de atuação deve ser 

observado sobre o aspecto da esfera da política (politics) e da ação pública (policies), onde a 

primeira faz menção ao mundo da política e da sociedade civil, enquanto a outra designa a 
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atividade política em geral. Frey (2000, p. 216-217) explica o significado de cada uma dessas 

dimensões: 

(i) a dimensão institucional ‘polity’ se refere à ordem do sistema político, 

delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema 

político-administrativo; (ii) no quadro da dimensão processual ‘politics’ tem-

se em vista o processo político, freqüentemente de caráter conflituoso, no 

que diz respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de 

distribuição; (iii) a dimensão material ‘policy' refere-se aos conteúdos 

concretos, isto é, à configuração dos programas políticos, aos problemas 

técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas. 

De acordo com Bassi e Silva (2012) a demanda para uma ação pública pode ser 

motivada por fatores como desejo, interesse, necessidade, sobrevivência e ideologia, oriundo 

dos diferentes atores envolvidos na atividade política. E a dinâmica desses elementos culmina 

em um processo decisório pode ser realizado a partir de seis abordagens distintas, conforme 

destaca Monteiro (2009, p. 22): 

a) estagistas, onde o processo decisório é visto como dividido em uma série de 

sequências; 

b) pluralistas-elitistas, na qual a base explicativa encontra-se na estrutura do poder e sua 

distribuição entre os membros da elite formuladora da política; 

c) neo-marxistas, onde instrumentos da análise marxista são incorporados ao processo 

decisório nas sociedades capitalistas; 

d) sub-sistêmicas, onde a formulação de políticas é realizada com base em “redes”, 

“comunidades”e “sub-sistemas”; 

e) discursivas, que analisam o processo político em termos de linguagem e comunicação; 

f) institucionalistas, que examinam o funcionamento real das instituições para explicar o 

processo decisório. 

Segundo Souza (2006), os estudos sobre políticas públicas nascem com uma subárea 

da Ciência Política, com base em democracias estáveis, sobre aquilo que o Estado faz ou 

deixa de fazer, e que se torna passível de ser formulado cientificamente. Neste sentido, são 

considerados como precursores desse debate quatro grandes estudiosos, tidos como os “pais” 

fundadores da política pública.  

O primeiro estudo clássico remete aos trabalhos de H. Laswell (1936), que propõe a 

análise das políticas públicas (policy analisys) como forma de conciliar conhecimento 

científico e o empirismo do governo. A base do seu trabalho pressupõe o diálogo entre 

cientistas sociais, grupos de interesse e governo. 
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O segundo estudo, de autoria de H. Simon (1957), introduz um debate sobre a 

racionalidade limitada dos decisores públicos (policy makers). Na sua concepção, a limitação 

desta racionalidade decorre de problemas de informação e tempo para decisões, no âmbito da 

gestão. Entretanto, essas dificuldades que podem ser maximizadas pela criação de estruturas 

capazes de moldar o comportamento dos atores com vistas aos resultados esperados.  

O terceiro estudo, de C. Lindblon (1959), acrescenta às propostas de Laswell e Simon 

outras variáveis de análise e formulação das políticas públicas, considerando que as políticas 

públicas necessitam incorporar novos elementos a sua formulação e análise, para além das 

questões da racionalidade. 

O quarto estudo, realizado por D. Easton (1965), procurar definir a política pública 

como um sistema onde interagem a formulação, os resultados e o ambiente. De acordo com 

este teórico, os resultados e efeitos da política pública são influenciados pelos inputs que 

recebem da mídia, do governo e dos grupos de interesse. 

Em estudo mais contemporâneos, sobretudo feito por estudiosos brasileiros, o conceito 

de políticas públicas recebe novas abordagens, que ratificam e complementam estas 

definições clássicas. Saravia (2006, p. 28), por exemplo, entende a política pública como um 

“fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir 

desequilíbrios destinados a modificar essa realidade”. Tem-se como princípios norteadores a 

consolidação da democracia, justiça social manutenção do poder e felicidade das pessoas no 

espaço político-social. 

Já a visão de Secchi (2010, p. 6), considera que uma política pública pode ser definida 

como uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, que tem como pano de 

fundo a resposta a um determinado problema e a sua intencionalidade pública. Nas palavras 

desse autor, o problema público aqui contextualizado assume um caráter de “situação atual 

indesejada e uma situação ideal possível”, percebida pela sociedade ou por um grupo de 

pessoas específico. Essa situação, a qual Rua (1998) descreve como um “estado de coisas”, 

geralmente se transforma em um problema político quando, então, mobiliza a ação pública. 

Segundo a definição de Monteiro (2009, p. 13), a política pública consiste em um 

plano ou curso de ação que o Estado, de maneira sistemática, procura lidar com temas e 

problemas considerados relevantes em determinadas áreas de atuação (econômica, saúde, 

educação, transporte, habitação, etc.) e que se constituem em objetos de sua legítima 

intervenção.  

As políticas públicas passam a configurar as agendas governamentais por meio de uma 

etapa de formulação de alternativas, onde os diferentes atores colocam suas preferências e 
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interesses, estabelecendo alianças entre si num jogo de disputas nas diversas arenas políticas; 

e também pela fase da implementação, onde há um conjunto de ações realizadas por grupos 

ou indivíduos de natureza pública ou privada (RUA, 1998). Cabe destaque aos apontamentos 

feitos por Saravia (2006, p. 31): 

 

a) institucional: a política é elaborada ou decidida por autoridade formal 

legalmente constituída no âmbito da sua competência e é coletivamente 

vinculante; b) decisório: a política é um conjunto ou seqüência de decisões, 

relativo à escolha de fins e/ou meios, de longo ou curto alcance, numa situação 

específica e como resposta a problemas e necessidades; c) comportamental, 

implica ação ou inação, fazer ou não fazer nada; mas uma política é, acima de 

tudo, um curso de ação e não apenas uma decisão singular; d) causal: são os 

produtos de ações que têm efeitos no sistema político e social. 

 

O desenvolvimento das políticas públicas ocorre por meio de um ciclo, também 

conhecido como processo de elaboração de políticas públicas (policy-making process), que é 

um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em 

fases seqüenciais e interdependentes (SECCHI, 2010).  

Segundo Saravia (2006, p. 32) o ciclo da política pública é regido por etapas como (a) 

a agenda, que é a inclusão de determinado pleito ou necessidade na agenda social; a 

elaboração, que consiste na identificação e delimitação de um problema atual ou potencial, a 

determinação das possíveis alternativas para sua solução, a avaliação de custos e efeitos e o 

estabelecimento de prioridades; (b) a formulação, que inclui a seleção e especificação das 

alternativas consideradas mais convenientes, definindo seus objetivos; (c) a implementação, 

constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo e dos recursos 

humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários; (d) a execução, que é o conjunto 

de ações destinado a atingir os objetivos estabelecidos pela política; (e) o acompanhamento, 

que é o processo sistemático de supervisão da execução das atividades; (f) a avaliação, que 

consiste na mensuração e análise, a posteriori, dos efeitos produzidos na sociedade pelas 

políticas públicas. 

Com base na metáfora do ciclo de vida dos organismos, Secchi (2010, p. 53) 

acrescenta ao ciclo das políticas públicas a fase de “extinção da política pública”, entendendo 

que uma política se encerra quando o problema que a originou é resolvido; quando programas, 

leis ou ações que motivaram a política são percebidos como ineficazes; ou quando o 

problema, embora não resolvido, perdeu progressivamente a sua importância. Cabe ressaltar 

que, normalmente, tais políticas são substituídas por outras. 
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Frey (2000, p. 226) faz um contraponto às tradicionais divisões do ciclo político, 

afirmando que as subdivisões presentes em diversos trabalhos “se diferenciam apenas 

gradualmente”, tendo em comum “as fases da formulação, da implementação e do controle 

dos impactos das políticas”. Complementa o autor: 

 

Do ponto de vista analítico, uma subdivisão um pouco mais sofisticada 

parece pertinente. Proponho distinguir entre as seguintes fases: percepção e 

definição de problemas, ‘agenda-setting’, elaboração de programas e 

decisão, implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e 

a eventual correção da ação (FREY, 200, p. 226, grifo do autor). 
 

Na visão de Cunha (2006) é importante destacar a diferenciação entre avaliação e 

monitoramento ou acompanhamento, visto que o acompanhamento ou monitoramento é uma 

atividade gerencial interna realizada durante o período de execução, ao passo que a avaliação 

pode ser realizada antes, durante e depois da implementação, centrando-se nos resultados 

advindos do programa. Ainda sobre implementação de políticas públicas, Lustosa da Costa e 

Peci (2002, p. 3) tecem uma importante consideração:  

a perspectiva da gestão integrada das políticas públicas, ou gestão em rede, 

parte do pressuposto que existem problemas que não podem ser 

adequadamente resolvidos se examinados numa perspectiva puramente 

setorial. Assim, é necessário que se some à capacidade de identificação e 

mensuração dos objetivos dos programas a competência institucional capaz 

de integrar decisões e ações pulverizadas por múltiplos atores públicos e 

privados, operantes em diferentes níveis de governo e comprometidos com 

interesses setoriais diversificados. 

 

Análise e avaliação de políticas públicas 

 

A avaliação de políticas públicas apresenta-se como um dos principais instrumentos da 

moderna da Administração Pública, onde o acompanhamento da ação estatal passa a ser uma 

necessidade constante para o bom desempenho das atividades do governo. Tem como 

principais finalidades subsidiar o planejamento, a formulação, a implementação, as 

reformulações e os ajustes que se fizerem necessários nas intervenções governamentais, com 

destaque ao aspecto qualitativo atribuídos aos resultados aferidos (CUNHA, 2006). 

A administração pública intensificou o interesse pela avaliação das políticas públicas e 

pelos programas governamentais, enfocando questões como efetividade, eficiência, 

accountability e desempenho da gestão pública, como forma de corrigir erros, verificar 
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aspectos positivos e negativos das intervenções e promover o contínuo aperfeiçoamento das 

ações públicas. (SILVEIRA et al., 2013). A crescente valorização dessa avaliação pode ser 

constatada por propostas metodológicas elaboradas por diferentes organismos internacionais 

como as Organizações das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial (World Bank), o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

(Cepal) e o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (Clad). 

(RAMOS e SCHABBACH, 2012).  

De acordo com Holanda (2003, p. 2), o ato de avaliar, em seu sentido lato, significa 

“julgar, estimar, medir, classificar, ordenar, ponderar, aferir, ou analisar criticamente o mérito, 

o valor, a importância, a relevância ou a utilidade de algo ou alguém”. Em outras palavras, o 

mesmo autor adota uma definição operacional de avaliação, entendendo-a como: 

 

um procedimento sistemático de levantamento e análise de dados visando 

identificar os resultados, efeitos ou impactos de um programa ou projeto e 

aferir a sua relevância, sustentabilidade, eficiência e eficácia, em confronto 

com os objetivos estabelecidos quando de sua concepção ou formulação 

(HOLANDA, 2003, p. 3). 
 

Em linhas gerais, Ramos e Schabbach (2012, p. 1274) afirmam que os estudos de 

avaliação de políticas públicas buscam responder questões como “em que medida os objetivos 

propostos na formulação do programa-projeto são ou foram alcançados?”, “como o programa 

funciona?”, “quais os motivos que levam ou levaram a atingir ou não os resultados?”. Tais 

inquietações sugerem uma reflexão mais apuradas dos aspectos de condução das políticas e 

abrem espaço para investigações mais precisas sobre as ações em curso, buscando aprimorar 

as práticas institucionais. 

Os objetivos de uma avaliação podem ser identificados a partir da lista dos “6 Ps” 

instituída por Holanda (2003, p. 3): 1) produto, 2) pessoal, 3) performance ou desempenho, 4) 

projeto ou proposta, 5) programa (ou plano) e 6) política. 

A avaliação pode ser realizada por meio de um processo a ser desenvolvido em níveis 

e enfoques diferenciados, que pressupõe um modelo de avaliação - quadro de referências que 

busca resgatar a lógica subjacente à intervenção, programa ou projeto que é objeto de 

avaliação. Os modelos propostos por Holanda (2003, p. 4) seguem a seguinte estrutura: 

 

1) o modelo baseado em objetivos, quando estes estão claramente definidos e 

constituem parâmetros explícitos para o trabalho de avaliação; 
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2) o modelo voltado para a tomada de decisão (ou orientado para a gestão), ou 

seja, para obter informações que permitam a tomada de decisões em relação ao 

futuro do programa; 

3) o modelo livre de objetivos (goal free model), quando o avaliador se 

debruça sobre os resultados efetivamente alcançados, independente do que 

estabeleciam os objetivos iniciais; 

4) o modelo transacional ou orientado para os participantes, dentro do qual o 

avaliador é um observador participante e estabelece uma interação entre 

avaliador e avaliados; esse modelo é usado principalmente em monitoramento 

e avaliação de processos; 

5) o modelo do contraditório (“adversary oriented” ou “advocacy oriented”), 

quando deliberadamente se pretende chegar à avaliação contrastando pontos 

de vista divergentes, como em um júri; 

6) o modelo de discrepâncias, utilizado em programas e projetos que se 

realizam em ambientes complexos, quando não se pode estabelecer 

previamente relações de causa e efeito entre variáveis; neste caso a avaliação 

tem como objetivo exatamente definir essas relações, comparando os 

resultados obtidos com os padrões temporários e tentativos estabelecidos 

inicialmente. 
 

As avaliações podem ser realizadas, ainda, mediante diferentes pontos de vista. De 

acordo com Cohen e Franco (2004, p. 9), os critérios mais comuns são:  

a) quanto o agente que as realiza: nessa classificação encontram-se a avaliação 

externa, realizada por pessoal especializado, externo à instituição; e a avaliação interna, 

realizada dentro da instituição, com a participação das pessoas envolvidas no programa; a 

avaliação mista, que combina os estilos anteriores; a avaliação participativa, que prevê a 

participação dos beneficiários das ações em todas as fases do projeto; 

b) quanto à natureza da avaliação: nesse caso existe a avaliação formativa, relativa à 

análise e produção de informações sobre as etapas de implementação; a avaliação somativa, 

relacionada à análise de produção de informações sobre as etapas posteriores;  

c) quanto ao momento da realização: constituída pela avaliação ex-ante, realizada no 

começo do programa, com vista à decisão de implementação, tendo como base o diagnóstico 

para alocação de recursos de acordo com os objetivos propostos; e a avaliação ex-post, 

realizada durante a execução de um programa ou ao seu final, quando as decisões são 

baseadas nos resultados alcançados. 

d) quanto ao tipo de problema ou perguntas que a avaliação responde: nessa etapa 

existe a avaliação de processos, destinada a identificar as dificuldades que ocorreram durante 

o processo, efetuando as correções necessárias; e avaliação de impactos ou resultados, que 

busca responder se o programa funcionou ou não. 

Faria (2005, p. 101) afirma que é possível distinguir pelo menos quatro tipos de uso 

das avaliações de políticas públicas: (a) instrumental, que destaca o uso para a tomada de 
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decisão dependendo não apenas da qualidade da avaliação, mas da adequada divulgação, 

inteligibilidade e factualidade das recomendações propostas; (b) conceitual, direcionado aos 

técnicos locais do programa, a quem não é atribuído poder de decisão; (c) instrumento de 

persuasão, quando utilizada para mobilizar o apoio para a posição de que os decisores já 

possuem sobre as mudanças necessárias; (d) esclarecimento, que visa acarretar impacto sobre 

os formadores de opinião e redes de profissionais, via acúmulo de conhecimentos. 

Para dar conta dessa necessidade de monitoramento das políticas públicas é necessário 

propor modelos e metodologias de avaliação, o que se constitui em uma etapa fundamental 

para eventuais correções da política ou mesmo a extinção e inicio de um novo ciclo, conforme 

explica Frey (2000, p. 228) 

Na fase da avaliação de políticas e da correção de ação ‘evaluation’, 

apreciam-se os programas já implementados no tocante aos seus impactos 

efetivos. Trata-se de indagar os déficits de impacto e os efeitos colaterais 

indesejados para poder deduzir conseqüências para ações e programas 

futuros. 

 

Com o propósito de conduzir os tomadores de decisão no curso de suas ações, a 

avaliação das políticas públicas deve observar alguns fatores cruciais na execução de seu 

processo. Assim, Lustosa da Costa e Castanhar (2003, p. 973) indicam, com base no manual 

da UNICEF, o uso de critérios como eficiência, eficácia, impacto (ou efetividade), 

sustentabilidade, análise custo-efetividade, satisfação do beneficiário, definição de 

indicadores e a padronização como elementos para a construção dessas avaliações. Os 

mesmos teóricos destacam, ainda, as seguintes metodologias para fins analíticos:  

a) avaliação de metas: tipo tradicional que tem como propósito medir o grau de êxito 

que um programa obtém com relação ao alcance das metas estabelecidas. Trata-se de uma 

avaliação que requer a conclusão do programa; 

b) avaliação de impactos: procura identificar os efeitos produzidos sobre uma 

população-alvo de um programa social, buscando verificar se os resultados finais que se 

esperavam foram igualmente alcançados; 

c) avaliação de processos: investiga de forma sistemática o desenvolvimento de um 

programa com o propósito de detectar possíveis defeitos e barreiras à sua implementação, 

gerando dados importantes para a sua reprogramação; 

d) avaliação de resultados: busca identificar resultados imediatos, resultados de médio 

prazo e resultados de longo prazo, sugerindo-se o uso de indicadores para aferição dos 

impactos. 
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Diante do exposto, fica evidente que o monitoramento e a avaliação das políticas 

públicas não são uma opção dos gestores, mas sim uma necessidade frentes aos problemas 

públicos. Neste sentido, a metodologia de avaliação de processo parece adequada detectar 

possíveis defeitos na elaboração dos procedimentos e gerar dados importantes para a 

reprogramação, introduzindo mudanças no seu conteúdo durante a própria execução 

(LUSTOSA DA COSTA e CASTANHAR, 2003).  

Partindo-se para o caso específico das avaliações na educação profissional, há 

iniciativas pontuais que buscam iniciar um acompanhamento nesta área. É o caso, por 

exemplo, da um estudo encomendado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que 

abordou apenas aspectos relacionados aos cursos de educação de jovens e adultos; e da 

pesquisa nacional de egressos, feita pelo MEC/SETEC. Entretanto, o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social é categórico em afirmar que não há uma sistemática 

estruturada para acompanhamento destes dados. (CDES, 2008).  

Em sua declaração de concepções e diretrizes, os Institutos Federais se intitulam como 

agentes colaboradores das iniciativas governamentais, preconizando a instauração de um 

“observatório de políticas públicas em cada de suas unidades enquanto espaço fundamental 

para o desenvolvimento de seu trabalho” (BRASIL, 2008a, p. 22). Logo, tal perspectiva 

justifica a necessidade de estudos constantes sobre a ação dessas organizações junto ao poder 

público e à sociedade, de forma a avaliar os resultados obtidos ao longo de sua trajetória. 

 



32 

 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

O contexto da educação para o trabalho no Brasil 

 

A educação no Brasil é marcada por grandes dificuldades e limitações, sobretudo 

impulsionadas pelas condições socioeducativas que, historicamente, caracterizaram o modelo 

de ensino praticado no país. Pensar a educação profissional brasileira, portanto, é refletir 

sobre uma realidade complexa, atrelada a um contexto de desníveis provocados pela formação 

histórico-cultural do país. E estabelecer uma reconstrução histórica da educação no e para o 

trabalho no Brasil significa deparar-se com dificuldades provocadas pela tradição 

historiográfica de pesquisa, que privilegiou a educação proporcionada nos espaços escolares; 

e pelo interesse no ensino superior, em detrimento do profissional (MANFREDI, 2002).  

Essa orientação precisa, então, considerar como essencial a relação existente entre a 

expansão do ensino à luz de uma realidade moldada pela herança cultural e a evolução 

econômica e estruturação do poder político, de forma a conceber um pensamento crítico 

acerca dessa identidade educacional: 

 

[...] cada fase da história do ensino brasileiro vai refletir a interligação desses 

fatores: a herança cultural, atuando sobre os valores procurados na escola pela 

demanda social de educação, e o poder político, refletindo o jogo antagônico de 

forças conservadoras e modernizadoras, com o predomínio das primeiras, acabam 

por orientar a expansão do ensino e por controlar a organização do sistema 

educacional de forma bastante defasada em relação às novas e crescentes 

necessidades do desenvolvimento econômico, este cada vez mais carente de recursos 

humanos (ROMANELLI, 2010, p.19). 
 

Manfredi (2002) faz um balanço das primeiras concepções históricas acerca das 

práticas educativas para o trabalho no Brasil, que remetem à chegada dos portugueses no 

Brasil, onde as tarefas executadas pelos indígenas se fundiam com as práticas cotidianas de 

socialização e convivência que ocorriam no interior nas tribos. A aprendizagem acontecia 

mediante a observação e participação direta nas atividades de caça, pesca, colheita, plantio, 

construção e confecção de objetos; atribuindo aos índios o título de precursores do ensino de 

artes e ofícios no Brasil. 

Os primeiros séculos de colonização portuguesa foram marcados pelo segmento da 

agroindústria açucareira, com predomínio do sistema escravocrata de produção que utilizava a 

mão de obra indígena e negra, e que eram dirigidos por uma minoria de empregados livres 

com maior qualificação técnica. Os colégios e residências dos jesuítas se constituíam nos 
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primeiros núcleos de formação profissional, apesar de o engenho prevalecer como o principal 

centro de preparação informal para o trabalho. 

As relações escravocratas vigentes no Brasil, que sobreviveu por mais de três séculos, 

inibiam a associação dos ditos “trabalhadores livres”, que não queriam ser confundidos com 

os escravos forçosamente empregados nos diferentes ofícios. Tal condição levou à 

intervenção do Estado para o atendimento das necessidades de mão de obra, o qual lançou 

mão de uma convocação compulsória de sujeitos que, social e politicamente, não tinham 

condições de imprimir quaisquer resistências (NASCIMENTO, 2007). Daí a concepção de 

que o trabalho era uma atividade marginal e destinada aos “miseráveis e desvalidos da 

fortuna”, influenciando as estratégias de educação em geral e a fomentando a dicotomia entre 

o trabalho manual e intelectual. 

Com a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, iniciaram-se as 

atividades voltadas à indústria para subsidiar o comércio de interesse da metrópole, o que 

gestou a formação do Estado Nacional e a constituição do aparelho educacional escolar. 

Assim, as primeiras instituições fundadas ocupavam-se do ensino superior para o exercício de 

funções qualificadas no Exército e na administração do Estado, ao passo que os ensinos 

primário e secundário serviam como base preparatória à Universidade. 

O ensino secundário era ministrado em poucos estabelecimentos e, paralelamente à 

construção do sistema escolar público, o Estado buscava desenvolver um tipo apartado de 

ensino com o objetivo de promover a força de trabalho diretamente ligada à produção. As 

iniciativas de educação profissional durante o Império eram oriundas de associações civis; das 

esferas estatais e, por vezes, da combinação entre ambas, mediante transferências de recursos 

financeiros. Surgem, então, as academias militares, entidades filantrópicas e os liceus de artes 

e ofícios como as principais instituições de educação profissional. 

Nascimento (2007) afirma que essas iniciativas voltadas para o ensino de ofícios eram 

embasadas em uma verdadeira legitimação de ideologias oriundas do Estado e da sociedade 

civil, incutindo a ideia de que o trabalho era uma condição necessária para evitar proliferação 

de ideias “esdrúxulas”, contrárias à ordem política; propiciar a criação de fábricas, que 

gerariam mais empregos; favorecer aos próprios trabalhadores em razão do recebimento de 

salários; e viver em uma sociedade livre de trabalho escravo. 

Os anos finais do Império e as primeiras décadas de implantação do projeto político 

republicano foram marcados pela extinção da escravatura e pela consolidação da imigração e 

da economia cafeeira, projetando um sistema educacional destinado a dar conta dos novos 

processos industriais e do crescimento urbano em voga. As instituições de ensino artesanal e 



34 

 

 

manufatureiro deram lugar às redes de escolas dos governos estaduais e federal, onde os 

indivíduos pertencentes aos setores populares urbanos transformavam-se em trabalhadores 

assalariados. 

Logo após a Proclamação da República, surgiram novas manifestações oriundas dos 

operários das oficinas, que manifestavam preocupações quanto ao tempo livre para absorção 

da educação familiar; a garantia ao ensino primário; pagamento aos aprendizes para 

complemento do salário dos pais; dentre outras questões que, influenciaram a elaboração de 

um decreto que limitou o emprego de menores nas fábricas da capital federal. Os 

trabalhadores, então, passam a protagonizam as conquistas desse tempo, respondendo ao 

desenvolvimento do modelo industrial capitalista da ocasião. 

A política educacional do Estado Novo legitimou a separação entre o trabalho manual 

e o intelectual, instaurando um regime de divisão social do trabalho e a estrutura escolar onde 

o ensino secundário era destinado às elites e os ramos profissionais às classes menos 

favorecidas. Corroboram esse discurso, as colocações de Romanelli (2010, p. 162) acerca do 

desinteresse pela formação técnica: 

 

primeiramente, a herança cultura que resultou do transplante da cultura 

letrada da civilização européia para o Novo Mundo; depois, o passado 

colonial que criou a ordem social escravocrata e estigmatizou o trabalho 

manual e as profissões técnicas; finalmente, a forma como se introduziu a 

industrialização, sobretudo a nossa forma que acabou instituindo uma nova 

modalidade de transplante cultural – o da tecnologia criada nos centros de 

irradiação da cultura ocidental. Essa nova forma de transplante vem 

contribuindo substancialmente para que as chamadas regiões periféricas 

continuem em estado de dependência cultural, por causa de obstáculos que 

aquele representa para a criação de uma tecnologia local. (...) Acrescente-se 

a isso o aumento de dependência econômica que a importação dessa 

tecnologia acarreta ao país.  

 

Dada a implementação do capitalismo industrial nacional, aliado à Lei Orgânica do 

Ensino Industrial, cresce a demanda por operários qualificados e quadros técnicos 

especializados. Manfredi (2002) afirma que o modelo construído combinou o cerceamento e o 

enquadramento de trabalhadores a uma política de convencimento e de disputas de hegemonia 

no campo ideológico, favorecendo a criação de um sistema paralelo ao público, organizado e 

dirigido pelos sindicatos patronais (Sistema “S”).  

O Estado Novo beneficiou a articulação de políticas que favoreciam os interesses dos 

setores empresariais privados, em detrimento dos grupos populares. O sistema passou a ter 

uma configuração que considerava o ensino médio, para jovens de 12 anos ou mais, com 



35 

 

 

cinco ramos de atividade: o ensino secundário, para formar os dirigentes que seguiriam para o 

ensino superior; o ensino agrícola, para o setor primário; o ensino industrial, para o setor 

secundário; o ensino comercial, para o setor terciário; e o ensino normal, para a formação de 

professores para o ensino primário.  

Na fase que sucedeu o Estado Novo, no período de 1945 a 1964, o Estado continuou 

sendo o grande protagonista dos investimentos do empresariado industrial, mantendo-se a 

representação sindical e o aparelho burocrático estatal. Iniciou-se a internacionalização da 

economia brasileira, particularmente nas áreas de infraestrutura e energia, onde o Plano de 

Metas do Governo Kubitschek (1956-1961) foi o marco fundamental desse período 

(WINCKLER e SANTAGADA, 2012). Foram continuadas as práticas escolares dualistas, 

que concebiam, de um lado, a educação escolar acadêmico-generalista e, de outro lado, a 

educação profissional.  

Contudo, mudanças introduzidas pelo padrão capitalista de acumulação do período 

geravam novas demandas de educação para o trabalho, que já demonstravam a necessidade de 

suprir déficits de educação fundamental, média e profissionalizante, bem como fazer frente às 

exigências de uma nova institucionalidade de internacionalização da economia e de ampliação 

dos direitos sociais. A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases em 1961 garantia maior 

flexibilidade na passagem entre o ensino profissionalizante e o secundário. Essa perspectiva 

tecnicista fortaleceu o Sistema “S” e as iniciativas que concediam incentivos fiscais para que 

as próprias empresas desenvolvessem seus projetos de educação profissional (MANFREDI, 

2002). 

O mesmo dispositivo legal indica, ainda, a preocupação do governo em concatenar a 

empresa no processo de qualificação, o que evidencia as limitações do sistema de ensino na 

oferta de educação profissional, bem como as dificuldades na alocação de recursos estatais 

para essa finalidade. Tal fato é justificado pela necessidade do Estado satisfazer as 

necessidades de consumo da população com produtos de fabricação própria e também por não 

ser possível contar com um processo de importação no ritmo desejado (ROMANELLI, 2010). 

A versão democrática de desenvolvimento esgotou-se com a consumação do Golpe de 

1964, que aprofundou a modernização conversadora sob a forma ditatorial, com destaque para 

uma tentativa frustrada de imposição do modelo de ensino profissionalizante obrigatório (Lei 

n. 5.692, de 1971), ocorrida no período posterior, a fase do Milagre Econômico (1968-1974). 

Os Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico decorrentes, que promulgavam 

investimentos em transportes, petroquímica e comunicações, já exigiam uma rearticulação da 

educação profissional. Como novidade, tem-se a vinculação entre ensino de graduação, pós-
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graduação e ensino médio ao mundo do trabalho, com exigências de atualização profissional e 

estímulo à pesquisa (WINCKLER e SANTAGADA, 2012). 

Em 1990 notava-se uma redefinição do pensamento acerca do capital humano e novas 

concepções como qualidade total, competências, empregabilidade, empreendedorismo, dentre 

outras são incorporadas ao cotidiano educacional (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2011). Sobre 

esse aspecto, os autores tecem críticas em virtude do individualismo e da competição 

desenfreada que tal movimento fomentava, provocando uma procura ostensiva por cursos 

breves e fragmentados, com foco principal na preparação para o trabalho simples. Mais uma 

vez, observa-se a destinação do trabalho complexo a uma minoria mais abastada. 

Os anos 90 foram marcados pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9.393/96), onde todas as instituições públicas e privadas se ajustaram às novas diretrizes 

educacionais estabelecidas. Tal reforma é fruto de um processo histórico de disputas político-

ideológicas empreendidas na sociedade brasileira (MANFREDI, 2002). Vários projetos de 

reestruturação do ensino médio foram objetos de debate nessa época, com destaque às 

proposições do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, além de instituições de 

pesquisa, Organizações Não-Governamentais (ONG’s) e entidades do movimento popular e 

sindical. 

O novo projeto teve como base o diagnóstico crítico das condições e carências da 

educação em geral e do ensino profissional em particular e, a partir dessas análises, construiu-

se um plano voltado não somente para os trabalhadores com um contrato formal de trabalho, 

mas principalmente para os desempregados precariamente escolarizados ou deslocados pelas 

mudanças tecnológicas e reestruturação produtiva (MANFREDI, 2002). Sobre isso, chama a 

atenção o seguinte trecho da LDB:  

 

A educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva. O aluno matriculado ou egresso do ensino 

fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou 

adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional 

(BRASIL, 1996). 

 

Alinhada aos objetivos dessa educação profissional preconizada pela LDB, a reforma 

instituída nos ensino médio e profissionalizante pelo governo Fernando Henrique Cardoso, 

anunciava como seu objetivo prioritário a melhoria de oferta educacional e a adequação às 

novas demandas econômicas e sociais da globalização, que impunha novos padrões de 

produtividade e competitividade. Faria et al. (2008) acrescenta a essa fase a preparação de 
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técnicos de nível médio; a qualificação, a capacitação e a atualização tecnológica permanente 

de profissionais atuantes ou fora do mercado de trabalho, de forma a proporcionar constante 

atualização; e o aprimoramento das habilidades para aprimorar a atuação profissional, 

caracterizando uma orientação voltada para as novas exigências do modelo econômico 

vigente. 

Na mudança proposta, o ensino médio teria uma única trajetória, articulando 

competências para a cidadania e para o trabalho sem ser profissionalizante, ou seja, 

preparando “para a vida”. A educação profissional passa a ter caráter complementar, 

conduzindo aptidões para a vida produtiva dos alunos egressos do ensino fundamental, médio 

e superior (MANFREDI, 2002). A discussão em torno da reforma da educação ocorrida no 

Governo Fernando Henrique Cardoso tem reflexos ainda vigentes nas práticas educacionais 

empregadas atualmente. Em que pese a importância de quaisquer modelos adotados, Arruda 

(2011, p. 127) adverte para uma necessidade de reflexão acerca dessas mudanças: 

 

o desafio que se apresenta para o campo da educação é como introduzir 

modificações no sistema de ensino de forma que ele cumpra o duplo papel 

de formar para o trabalho e para a cidadania, mas sob bases diversas 

daquelas que nortearam o projeto moderno de educação. 

 

No ano de 2002, as eleições presidenciais registravam, pela primeira vez na história do 

País, a eleição de um presidente com origem nas camadas mais pobres da população: Luiz 

Inácio Lula da Silva, que ascende ao poder com uma proposta educacional denominada “Um 

Escola do Tamanho do Brasil”. Essa perspectiva indicava uma educação a ser tratada como 

prioridade do novo governo e com uma ação mais relevante na transformação da realidade 

econômica e social do povo brasileiro (LIBÂNEO et al., 2011). No campo da educação 

profissional, a atual política visa atingir os seguintes objetivos: 

a) construir uma rede pública de educação profissional; 

b) articular a política nacional de formação profissional com a política nacional de 

geração de emprego, trabalho e renda; 

c) mobilizar consórcio de financiamento para a implementação da política nacional de 

educação profissional; 

d) fortalecer a rede de escolas técnicas federais e Centros Federais de Educação 

Tecnológica. 

Essa constatação de incremento à rede federal de ensino abre caminhos para que as 

políticas públicas de educação profissional sejam observadas com foco na criação dos 
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Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia enquanto, como forma de avaliar as 

iniciativas públicas para a formação de pessoal de nível técnico especializado. 

Para sustentar seu desenvolvimento frente aos novos desafios capitalistas, as 

sociedades latinas, em geral, se depararam com a necessidade de incrementar seus 

conhecimentos e ideias, apaziguando os anseios das massas sobre a ostentação de uma 

competição de mercado que permitisse o sucesso individual; fato esse impulsionado por 

demandas dos organismos financeiros internacionais (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2011). 

Direcionando-se essa reflexão para o caso brasileiro, Nosella (2008, p. 166) traz novas 

considerações sobre esses movimentos educacionais brasileiros, ao organizá-los a partir de 

três grandes marcos: 

1º: A Escola Brasileira Republicana (1889 - 1930), que priorizou democratizar o 

ensino primário. A proposta teve êxito no sentido de universalizar no Brasil uma rede de 

ensino primário, público, gratuito e laico; entretanto o sistema foi insensível às nuances do 

mundo do trabalho. Destaca-se a dualidade existente na organização social da época, que 

transitava entre formas extrativistas e arcaicas de produção e as formas industriais modernas. 

Portanto, essa era uma escola que exigia grandes investimentos no sentido de transformar o 

homem rural à luz de novas exigências laborais, levando à conclusão de que a precariedade 

dessa reforma se deve, portanto, à ambiguidade produtiva daquela sociedade. 

Sobre tal escola é possível observar, ainda, um elitismo contraditório à intenção de 

alfabetizar as massas populares, e um alinhamento aos protagonistas políticos da República 

(neste caso, a República Francesa), o que pode ser constatado pela criação de Escolas 

Normais, destinada a um público socialmente distinto; e à ministração da língua francesa 

como uma das disciplinas mais importantes da ocasião. É importante ressaltar que os 

educadores daquele tempo imprimiram certo rigor e seriedade aos estudos, não permitindo o 

rebaixamento da qualidade necessária ao ensino elementar. A exclusão social, por 

conseguinte, não pode ser atribuída especificamente a essas exigências, mas sim à própria 

sociedade dicotômica imbuída em sua dualidade republicana.  

Um das principais iniciativas desse período foi Escola Normalista, cuja estrutura 

didática e física davam indícios de que a proposta de educação populista não estava ali 

contemplada.  Nosella (2008, p. 172) afirma que “a antiga Escola Normal vivia e reproduzia 

um clima cultural marcado por uma profunda ruptura com o trabalho, não apenas o trabalho 

produtivo braçal (que ignorava), mas até mesmo o próprio trabalho industrial moderno...” 

2º: A Escola Brasileira Populista e Corporativa (1930 – 1990): o espírito populista foi 

a tônica da política do Brasil do século XX, visto que “é a clássica forma política que se 
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impõe quando a consciência coletiva denuncia as fortes diferenças sociais, sem que de fato a 

vontade política dirigente pretenda superá-las.” (NOSELLA, 2008, p. 172). Tal pensamento 

abre espaço para uma política educacional que procurava conciliar as escolas mais simplórias 

e aquelas de excelência, indicando os caminhos que as unia ao mundo do trabalho. O mesmo 

autor estabelece cinco grandes marcas desse sistema no ensino brasileiro: 

a) o populismo obscureceu o conceito e a prática de trabalho intelectual: ao abarcar 

os menos favorecidos, criava-se o mito de um sujeito sofrido e desqualificado, onde o 

trabalhador foge do esforço braçal em troca de um diploma. A escola acabava por reduzir seu 

rigor científico, transformando-se um modo de assistência social; 

b) o populismo, ao enaltecer o basismo, contribuiu no afrouxamento do rigor do 

trabalho escolar: os métodos de avaliação passaram a ser considerados autoritários e os 

educadores acabavam praticando avaliações sem critérios mais precisos. Com esse viés de 

atendimento à clientela, ocorreu uma queda na qualidade de ensino; 

c) o populismo disfarça, pela equivalência burocrática, a dicotomia entre o ensino 

profissionalizante e o ensino secundário: multiplicavam-se modalidades de ensino com turnos 

e horários incompatíveis com o trabalho intelectual necessário, inclusive os cursos noturnos. 

Isto culminou numa escola unitária de aparências, que não fornecia as bases capazes de 

permitir o acesso ao ensino superior; 

d) a cultura popular foi fortemente escolarizada pelo populismo e também pelo 

corporativismo: ocorreu o atendimento à formação profissional, técnica e humanista por meio 

de modelos noturnos e precários. A exigência de diplomas passou a ser uma prática de 

mercado, gerando a oferta de cursos de baixa qualidade; 

e) a política de formação dos professores e dos outros profissionais da educação traz 

as marcas do populismo e do corporativismo educacionais: havia uma infinidade de cursos 

para formação de professores, nos mais diversos tipos de habilitação. Com isso, o Estado 

deixou uma marca negativa no sistema escolar brasileiro. 

Os aspectos supracitados denotam uma séria deformidade no sistema educacional 

brasileiro, que pode ser observada pela busca desenfreada por diplomas para garantir certo 

grau de empregabilidade no mundo moderno. De certa forma, esses efeitos populistas ainda 

persistem na realidade das instituições de ensino e organizações empresariais, e suas 

consequências geram cada vez mais o empobrecimento da educação e fomentam o utilitarimo 

presente na relação ensino-aprendizagem, sendo um dos caminhos para explicar as demandas 

sazonais por determinados cursos em detrimentos de outros, gerando o esvaziamento de 
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algumas categoriais profissionais, e também a baixa atuação profissional após a conclusão dos 

cursos técnicos.  

3º: A Escola Brasileira do Final do Século: os debates sobre a baixa qualidade no 

ensino tem sido a indicação mais expressiva das críticas ao movimento populista que 

caracterizaram a educação brasileira nos últimos tempos. Para a superação dessa política, 

Nosella (2008, p. 180) indica caminhos como um sistema escolar descentralizado, articulado 

entre as esferas de governo; uma distinção rigorosa entre a organização da escola obrigatória 

(até 14 anos), pós-obrigatória, pré-profissional e profissional; a flexibilização do conceito de 

“escola unitária”, permitindo a compensação de eventuais carências; repensar, sem tabus 

ideológicos, os sistemas supletivos e horários noturnos, de forma a atuar com a qualidade 

esperada; o resgate da qualidade na formação do profissional da educação, que perdeu a sua 

identidade no populismo educacional; e métodos de avaliação de qualidade, que integrem as 

avaliações externas realizadas pelo governo com as avaliações internas realizadas pela escola.  

Em semelhante análise sobre os movimentos essenciais que marcam a conjuntura 

histórica das políticas educacionais no Brasil, Ciavatta (2002, p. 96) estabelece, de maneira 

simplificada, três marcos fundamentais que caracterizaram essa trajetória:  

 

 as políticas e os planos educacionais que expressam a 

intenção de abranger as questões educacionais como um todo;  

 as políticas que se caracterizam por um projeto de educação 

com ênfase na preparação da força de trabalho e  

 as políticas mais fragmentárias, que podem cobrir um ou outro 

aspecto, mas que fazem parte das chamadas políticas sociais. 

 

Frigotto e Ciavatta (2011) também acrescentam mais apontamentos aos marcos 

históricos da política de educação no Brasil. Os autores destacam que as reformas 

educacionais no Brasil se deram a partir de um movimento submisso à ideologia do capital 

humano, reduzindo a educação a um fetiche mercantil e alinhado à ideia de pleno emprego. 

Como embate a esse pensamento, organizações científicas e sindicais constituíram, na década 

de 1980, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública gratuita, laica, universal e unitária, 

onde surge a concepção opositora à visão tecnicista: a educação politécnica, a qual representa 

uma abordagem científica de diferentes técnicas necessárias ao trabalho moderno  

Em 2002 o Brasil passa por um novo momento histórico a partir da eleição do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja base social e ideológica sugeriam a instauração de 

um governo desenvolvimentista e modernizante. Entretanto, Frigotto e Ciavatta (2011) 

observam que, do ponto de vista das medidas políticas capazes de garantir autonomia e 
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soberania à nação, a proposta de governo não rompe com os modelos praticados por Fernando 

Henrique Cardoso e que se perpetua no governo de Dilma Rousseff, refletindo um modelo de 

educação profissional alicerçado em demandas do neodesenvolvimentismo.  

Manfredi (2002) destaca que as concepções sobre essa área da educação adotam uma 

perspectiva compensatória e assistencialista, dedicada os pobres. São centradas na 

racionalidade técnico-instrumental, que postulam uma educação direcionada à satisfação das 

mudanças e inovações do sistema produtivo; além de estar voltada à ideia de tecnologia, numa 

perspectiva de formação de trabalhadores. 

Observa-se, portanto, uma estrutura de relações sociais e classista que reafirmam as 

desigualdades no acesso aos bens e serviços produzidos no âmbito da sociedade, com 

manutenção das marcas escravocrata e de colonização que corroboravam o preconceito e 

discriminação do trabalho manual e técnico (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2011). Essa 

contextualização histórica pode explicar as motivações subjacentes às escolhas de egressos 

para um caminho voltado à busca por um nível superior em detrimento do exercício 

profissional para o qual foram habilitados. 

A lei 9.394, de 20 de dezembro de 1997, que reunifica os níveis e modalidades 

educacionais da nação, acabava por gerar uma situação de ambiguidade que congregava 

orientações de organismo internacionais e expectativas dos setores sociais ao incorporar a 

defesa por uma elevação da escolaridade e, ainda, abarcando demandas dos setores 

empresariais e do Sistema S
2
.  

Frigotto (2002) afirma que as formulações e propostas dos educadores para a LDB e, 

posteriormente para o Plano Nacional de Educação, não são compatíveis com a política de 

ajustes e, por esse motivo, foram combatidas e rejeitadas, e todas as decisões fundamentais 

foram sendo tomadas, aos poucos, pelo poder executivo mediante a edição de medidas 

provisórias, decretos-leis e portarias; sendo considerada um ex post que não poderia dificultar 

ou afrontar as decisões já tomadas.  

 Dentre as iniciativas advindas da política de educação brasileira, algumas ações legais 

atuaram de forma expressiva no âmbito da formação profissional. O primeiro decreto dessa 

natureza, o Decreto n. 2.208/97, foi emitido pelo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

e teve como principal característica a fragmentação entre educação geral e profissional. O 

                                                 
2
  O Sistema S é formado por organizações e instituições todas referentes ao setor produtivo, tais como 

indústrias, comércio, agricultura, transporte e cooperativas que tem como objetivo, melhorar e promover o bem 

estar de seus funcionários, na saúde e no lazer, por exemplo, como também a disponibilizar uma boa educação 

profissional. As instituições do Sistema S não são públicas, mas recebem subsídios do governo. São varias as 

organizações que compõe o sistema S, algumas delas são subordinadas à Confederação Nacional da Indústria, 

outras a Federação do Comércio, etc. 
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segundo decreto (Decreto n. 5.154/04), emitido no governo Lula, manteve as mesmas 

condições anteriores, incluindo a concomitância e os cursos subsequentes, e teve como o 

diferencial a articulação entre ensino médio com a educação profissional e técnica, retomando 

a modalidade integrada, anteriormente proibida no governo FHC. 

A reintegração entre ensino médio e profissional, que objetivava a formação 

integradora de questões políticas, culturais, científicas, tecnológicas e humanitárias, gerou 

polêmica no âmbito acadêmico, e reacendeu a luta por uma escola democrática que superasse 

a separação entre cultura geral e cultura técnica, dando lugar à politecnia.  

A partir desse debate, o Decreto n. 5.840, de 13 de julho de 2006, institui o Programa 

Nacional de Integração da Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), cuja base repousa não somente sobre orientações constantes da LDB, mas, 

sobretudo na defesa por uma política capaz de romper com cursos supletivos, integrando-se 

ao sistema regular de ensino  

Em 5 de outubro de 1999, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

Educação Profissional de Nível Técnico, em conjunto com a Resolução CNE/CEB n. 04/99, 

introduzem a esse debate a noção de competências gerais como forma de adaptação às 

exigências de mercado, acrescentando-se a separação entre ensino médio e educação 

profissional. Em resposta a esta iniciativa, um grupo de professores e gestores de instituições 

de educação profissional e tecnológica reabrem a discussão e estudos sobre uma nova versão 

dessas diretrizes, visando à concepção de uma formação humana. O debate acerca desse 

trabalho ainda não foi esgotado, entretanto Frigotto e Ciavatta (2011, p. 628) declaram que  

 

o desfecho político do texto final das [Diretrizes Curriculares Nacionais] 

DCN para a [Educação Profissional Tecnológica] ainda não é previsível, 

diante da disputa posta como ideologia da funcionalidade da educação 

profissional para o mercado sustentada pelo empresariado, o que supõe 

orientações político-pedagógicas de maior clareza, por parte do MEC, 

quanto ao lugar do ensino médio e da educação profissional dos jovens e dos 

trabalhadores (detalhamento da pesquisadora). 
 

Vale ressaltar que esses autores reiteram uma concepção na qual caberia ao Estado 

assumir a responsabilidade por um projeto de educação para a toda população, o qual deve ser 

sustentado por “uma educação básica de qualidade, universalizada, pública, gratuita e 

obrigatória”.  

A discussão sobre a educação básica (pré-escolar, fundamental e médio) tornou-se, 

então, um pressuposto para o ensino de qualidade em quaisquer das esferas educacionais, e a 
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esse respeito o Brasil ainda se depara com um contexto de incongruências quanto à sua oferta 

generalizada, ainda que o tema seja uma garantia constitucional, como pode ser visto no texto 

constitucional a seguir: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 
 

Cabe destacar que as alterações nas emendas constitucionais (Lei n. 12.061/09) 

acabam por retirar o termo “obrigatoriedade” do texto legal, descompromissando o Estado 

com a universalização desse direito. 

 Frigotto (2002, p. 59) observa que a educação básica no Brasil tem investimentos 

pífios, em comparação aos valores praticados nos países com os quais devemos competir, e a 

respeito dela há uma visão de serviço prestado ou adquirido no mercado ou na filantropia. 

Corroboram esse pensamento as campanhas de governo do tipo “adote uma escola”, “amigo 

da escola”, “voluntariado”, evidenciando a substituição de políticas públicas efetivas por 

benesses populares.  

Continua o autor afirmando que a política de ensino, em seus diferentes níveis, tem 

como eixo definidor uma avaliação e concepção pedagógicas pautadas na liberdade de 

mercado. Ao se adotar como desejáveis as competências indicadas pelo empresariado, 

reduziu-se a dimensão de formação humana e social da educação a um “fator econômico”. 

Esse aspecto denuncia um equívoco conceitual ao compreender que essa adaptação de 

mercado a que a escola se submete, do ponto de vista do estudante, já estará ultrapassada em 

um curto espaço de tempo. Isso significa que no momento de inserção do estudante no mundo 

do trabalho a formação já pode estar defasada, dada a dinâmica típica do mercado.  

A disputa por uma educação que eleve a população ao um novo patamar mostra-se 

uma discussão recorrente nos Planos Nacionais de Educação, tanto no documento referência 

para o período 2001 – 2010; quanto naquele relativo ao período 2011 – 2020. Isto demonstra 

que o pensamento conservador continua norteando as bases do processo de construção da 

educação nacional. Ciavatta (2002) faz uma análise histórica acerca dos planos nacionais de 

educação, indicando que esses ora adquirem o sentido de lei e se aproximam de políticas 

educacionais em construção, nas décadas de 20 e 30; ora são tidos como uma fase do 

planejamento governamental e revelam a relação entre a educação e o desenvolvimento 

econômico, por volta da década de 40. 
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Frigotto e Ciavatta (2011) ressaltam algumas questões oriundas de uma análise feita 

por pesquisadores de todo o país no III Seminário de Educação Brasileira, organizado pelo 

Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), no período de 28/02 a 01/03/2011, sobre 

o Plano Nacional de Educação (2011 – 2020). Assim, merecem destaques os apontamentos 

em relação às metas para o ensino médio:  

 

elas reiteram as demandas de universalização de educação básica como 

responsabilidade do Estado, mas consideram que o limite estabelecido dos 4 

aos 17 anos nega o direito à educação aos que estão fora dessa faixa etária; 

reivindicam a construção de uma política curricular guiada pelo princípio da 

integração entre trabalho, ciência e cultura; propõem excluir o Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM) como critério de acesso ao ensino 

superior, pelo seu poder de modelação do ensino médio (MORAES, 2011 

apud FRIGOTTO e CIAVATTA, 2011, p. 631). 
 

 

Desafios à educação profissional na contemporaneidade  

 

 

Apesar de todos esses esforços observados na história da educação profissional 

brasileira, permanece chama a atenção a metáfora do “apagão educacional”, utilizada em 

momentos e expansão da economia para explicitar a falta de mão de obra qualificada para 

preencher os diferentes setores da economia. Sobre esse assunto, Frigotto e Ciavatta (2011, p. 

632) fazem uma comparação relativa a um enigma, que pode ser decifrado ao se  

 

analisar o pensamento social crítico, as determinações e mediações que 

demonstram que a classe dominante brasileira foi definindo, ao longo do 

século XX, um projeto societário de capitalismo dependente, associando-se 

de forma subordinada aos centros hegemônicos do grande capital e dos 

organismo internacionais, que representam seus interesses. 
 

Os autores afirmam que os entraves políticos do ensino médio e no plano mais amplo 

da educação se devem à opção por um projeto desenvolvimentista de caráter modernizador. O 

que há de novidade em relação ao governo contemporâneo é a ênfase dada às políticas de 

alívio à pobreza e ao atendimento a demandas reprimidas no campo educacional, ocasionadas 

pelo deslocamento de recursos públicos para os setores privados. 

Constata-se que as políticas públicas de ensino médio, em suas diversas modalidades, 

vêm sendo moldadas por perspectivas pedagógicas sustentadas pelo pensamento empresarial 
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dominamente na atualidade, com uma orientação fragmentada das demandas de mercado. As 

afirmações de Machado (2011, p. 4) trazem uma importante reflexão para essa discussão:  

 

as relações entre instituições formadoras, saberes profissionais e práticas 

profissionais são, portanto, complexas e multidimensionais, pois respondem 

a diversas motivações sociais, econômicas, políticas, culturais e 

educacionais, por vezes contraditórias entre si. 

 

Segundo Ciavatta (2002), as políticas e planos educacionais, implementados em nível 

de Estado, acompanham as vicissitudes da sociedade brasileira na falência de não consolidar, 

até hoje, uma sociedade democrática; e de não incorporar amplos setores populares a um 

projeto superior de país. Entretanto, os apontamentos de Machado (2011, p. 9) fazem um 

contraponto a essa afirmação, ao observar que novos projetos governamentais, como a 

implementação dos Institutos Federais, preconizam a construção de saberes a partir da 

“contribuição à construção de uma sociedade mais democrática, inclusiva e equilibrada social 

e ambientalmente; à conquista do desenvolvimento local e regional sustentável e à edificação 

de um país mais soberano e autônomo na produção de ciência e tecnologia.” 

Frigotto e Ciavatta (2011) explicam que aspectos como ênfase em resultados, parcerias 

público-privadas, sistemas de avaliação, certificações são demonstrações claras do 

atendimento às orientações internacionais para a educação nos países de capitalismo 

dependente, ou seja, uma visão que pode ser considerada neoliberal. Por sua vez, a concepção 

do MEC para os Institutos Federais, dentro do amplo contexto de política pública de 

educação, prevê um alinhamento mais próximo à sociedade local e às realidades econômicas 

de um mundo em transformação. 

A partir da compreensão de que o processo educacional se dá com base em estruturas 

sociais constituintes de uma dada realidade, salta aos olhos as influências que teorias e 

ideologias exercem sobre o plano conjuntural do objeto em estudo e, sendo necessário 

conhecer a apresentar a política de educação profissional no Brasil como forma de 

compreender as estruturas subjacentes à formação técnica de nível médio oferecida pelos 

Institutos Federais. 

Logo, o debate crítico acerca da educação profissional carece de uma reflexão que 

incorpore as raízes culturais, os percursos históricos que estruturam os movimentos e 

construções educacionais, bem como o contexto de desenvolvimento econômico e social, 

numa perspectiva que conjugue esses diferentes aspectos na elaboração de políticas que 

atendam de maneira mais adequada às necessidades reais da sociedade.  



46 

 

 

Neste contexto, a discussão sobre a escassez da mão de obra no Brasil surge como um 

dos principais desafios à formação profissional a partir do crescimento econômico 

demonstrado na década de 2000, colocando em questão o trabalho qualificado e a quantidade 

suficiente de pessoal capaz de conta dessa demanda de expansão. Parte desse problema é 

provocada pela precariedade na articulação entre as políticas públicas e a formação 

profissional, frente às exigências de um cenário de economia do conhecimento:  

 

Portanto, ainda que a política econômica restritiva fosse a principal 

responsável pela retração dos postos de trabalho, a escassez de mão-de-obra 

qualificada – fruto do desequilíbrio entre a aceleração do desenvolvimento 

dos meios de produção e a depreciação dos sistemas educacional e de 

formação profissional – já se manifestava enquanto uma ameaça 

tendencialmente presente na economia brasileira (GOMES, 2011, p. 335). 
 

O Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério de Educação – 

MEC na ocasião, Eliezer Pacheco, em um artigo publicado no site do MEC, atribui essa 

condição às decisões políticas dos governos anteriores, que limitaram a oferta de cursos 

técnicos. Os atuais direcionamentos parecem apontar uma tendência à reversão desse quadro: 

 

Já foram entregues à população 214 novas escolas, campus dos Institutos 

Federais de educação, ciência e tecnologia. Hoje, são 401 campi em 

funcionamento com 300 mil matrículas apenas de cursos técnicos. Em 2002, 

eram 77 mil. Um crescimento de 389% no período. Outras 201 escolas serão 

entregues nos próximos quatro anos, em todas as unidades da federação 

(PACHECO, 2011, p. 1). 
 

Em pesquisa eletrônica realizada por Lustri (2011) sobre o tema “falta de qualificação 

profissional”, foram encontrados cerca de 11.000 registros que, em sua maioria, detectavam 

dificuldades no campo organizacional e social provocadas pela deficiência da mão de obra 

disponível no mercado. Nesse aspecto, Nascimento et al. (2012) afirmam que diversos 

pormenores dificultam a compreensão do que se configura a chamada “escassez de mão de 

obra qualificada” e, com bases em abordagens conjunturais, sistematizam os tipos mais 

freqüentes de situações relacionadas ao problema: 

 

Quadro 3: Tipos de escassez de mão de obra 

Quantitativa  É muito pequeno o número de pessoas com as credenciais e 

com as competências essenciais que já não as esteja 

empregando. 
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 É necessário um longo tempo de treinamento para a aquisição 

dessas competências. 

Qualitativa  Há suficiente gente com as credenciais mínimas para ocupar as 

vagas abertas, mas elas carecem de algumas das competências, 

habilidades e atitudes vistas como relevantes para as funções 

demandadas. 

 A situação torna-se mais crítica se for longo o tempo necessário 

de treinamento para a aquisição dessas competências, mas, em 

geral, são problemas minimizados com formação continuada 

(inclusive em serviço), tempo de experiência e até mesmo com 

redução de algumas das exigências iniciais para o posto de 

trabalho. 

Especialidades 

específica 

 A oferta é insuficiente apenas em áreas de formação específica. 

Regional  Ocorrem quando as vagas oferecidas estão em localidades 

diversas das quais se encontram os possíveis postulantes. 

 A mobilidade, quer seja dos empregados, quer seja dos 

trabalhadores, é reduzida no curto prazo. 

Experiência  Há suficiente gente com as credenciais mínimas para ocupar as 

vagas abertas. 

 Os possíveis candidatos carecem do nível de experiência 

desejado. 

Choque de oferta Tipo 1: redução da oferta por mudanças nas preferências dos agentes 

 Há suficiente gente com as credenciais mínimas e competências 

técnicas. 

 Sob as condições correntes de mercado, potenciais postulantes 

não se mostram interessados nas vagas disponíveis. 

Tipo 2: fluxo de saída suplantam em muito os de entrada no mercado 

 Há queda repentina na oferta devido a um movimento atípico 

de desligamentos (por exemplo, aposentadorias), sem que 

novos fluxos de entrada ocorram na mesma proporção, 

comprometendo a demanda de reposição. 

Informações  Há suficiente gente com as credenciais mínimas e competências 



48 

 

 

incompletas técnicas demandadas para as vagas disponíveis. 

 Potenciais postulantes não dispõem de informações sobre as 

vagas para seu perfil, enquanto as firmas, por sua vez, carecem 

de informações sobre onde encontrá-los. 

Fonte: Adaptado de Nascimento et al., 2012. 

 

 Ainda que essa escassez de mão de obra seja um debate recorrente no Brasil, Gomes 

(2011) explica que há uma divergência de opiniões entre os diferentes entes governamentais 

sobre o assunto, onde os discursos contrários a essa tese são provenientes, em sua maioria, de 

estudiosos e/ou profissionais aliados às bases governistas da situação. Entretanto, os 

investimentos em iniciativas públicas como o Programa de Mobilização da Indústria Nacional 

de Petróleo e Gás (PROMINP)
3
 e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC)
4
 deixam claras as incoerências desses argumentos. Ademais, as 

estatísticas produzidas por entidades como o SINE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Confederação Nacional da Indústria (CNI), confirmam, categoricamente, a 

proposição dessa crise:  

 

(...) aqueles que, de fato, produzem a riqueza acreditam na existência do 

problema, enquanto que alguns dos que teorizam sobre ela insinuam ou 

dizem abertamente que ele não passa de uma formulação de cunho 

ideológico. Portanto, o mercado está dizendo que a qualificação resignada da 

força de trabalho brasileira provocou a instauração de uma crise estrutural da 

mão-de-obra qualificada (GOMES, 2011, p. 389). 
 

Nascimento et al. (2012) consideram que as falhas de mercado têm grande potencial na 

ação dos agentes econômicos, tendendo a prolongar cenários de escassez ou excesso de força de 

trabalho qualificada. Contudo, observam que os caminhos de ajuste não passam apenas pelos 

incentivos sinalizados pelo mecanismo de preços, mas principalmente por estímulos e soluções 

que devem emanar do poder público.  

Assim, os mesmos autores apontam possíveis direcionamentos para a solução do problema 

dentre os quais cabe destacar a capacitação e o treinamento, a ampliação da oferta por meio da 

                                                 
3
  O PROMINP é um programa coordenado pelo Ministério de Minas e pela PETROBRAS que tem o 

objetivo de maximizar a participação da indústria nacional fornecedora de bens e serviços, em bases 

competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de investimentos do setor de petróleo e gás natural no 

Brasil e no exterior. (PROMINP, 2003) 
4
  O PRONATEC é um conjunto de ações que visam a ampliar a oferta de vagas na educação profissional 

brasileira, melhorando as condições de inserção no mundo do trabalho. Tem como objetivo expandir, interiorizar 

e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e 

continuada para trabalhadores. (MEC, 2011) 
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expansão educacional, e os investimentos na qualidade da educação, o que remete à 

responsabilidade do governo em prover instrumentos educacionais mais eficazes na consecução 

desses objetivos. 

A partir dessas considerações, o Plano Nacional de Educação para o decênio 2001 – 

2010 (PNE – 2001/2010), correspondente à criação dos IFs, aparece como uma unidade de 

observação adequada, por conjugar os elementos da política pública em um contexto voltando 

ao atendimentos das necessidades de formação educacional que darão suporte ao 

desenvolvimento econômico do país. 

Em seu artigo 7º, o documento discorre sobre diretrizes que propõem uma revisão do 

ensino médio, considerando que “a oferta de educação profissional é responsabilidade 

igualmente compartilhada entre o setor educacional, o Ministério do Trabalho, secretarias do 

trabalho, serviços sociais do comércio, da agricultura e da indústria e os sistemas nacionais de 

aprendizagem”. No entanto, os objetivos e metas demonstram baixa articulação com as 

demandas dos setores econômicos e com a inserção de profissionais no mercado de trabalho. 

Nesse cenário, os recém-criados Institutos Federais já nascem com a prerrogativa de 

exercer o papel de acreditação e certificação de competências profissionais, conforme aponta 

a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A experiência fluminense é fruto da transformação 

do então Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis – CEFET 

Química, integrado ao Colégio Agrícola Nilo Peçanha, que pertencia à Unidade Federal 

Fluminense (UFF). A criação do Instituto é parte de um processo de expansão que ampliou 

um Centro Federal com duas unidades, transformando-o em um Instituto Federal com 11 

campi: 

O modelo dos Institutos Federais surge como uma autarquia de regime 

especial de base educacional humanístico-técnico-científica. É uma 

instituição que articula a educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Mais que se definirem por instituições que ofertam a educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, essas instituições 

consolidam seu papel social visceralmente vinculado à oferta do ato 

educativo que elege como princípio a primazia do bem social (BRASIL, 

2008a, p.21). 
 

Com base nesse referencial teórico, a investigação empírica busca identificar o modo 

como os Institutos Federais avaliam a política pública de educação profissional e tecnológica 

e como as informações obtidas juntos aos egressos e gestores podem suscitar critério para a 

efetiva implementação de um acompanhamento na área. 
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4. A CONCEPÇÃO DO NOVO MODELO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: OS 

INSTITUTOS FEDERAIS 

 

 

Breve histórico dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são uma criação do 

Ministério de Educação que formam um novo modelo de instituição de educação profissional 

e tecnológica, estruturado a partir do potencial instalado dos Centros Federais de Educação 

Tecnológicas (CEFET), das escolas técnicas federais, das agrotécnicas e daquelas vinculadas 

às universidades federais. A lei 11.892, de 28 de dezembro de 2008 estabelece a seguinte 

concepção para estas novas instituições: 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta 

de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 

de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei 

(BRASIL, 2008b, p. 36). 

 A referida lei descreve, também, as finalidades e características dos Institutos 

Federais, o que pode servir como ponto de partida para a avaliação destas instituições 

enquanto uma política pública de educação profissional e tecnológica: 

Art. 6º  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 

níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas 

na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como 

processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior, otimizando a infra-

estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 

estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica; 
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VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 

ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 

públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico 

e tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 

ambiente. 

  

Como pode ser observado, o seu foco de atuação é estruturado com base na justiça 

social, na equidade, na competitividade econômica e na geração de novas tecnologias, 

buscando responder às demandas crescentes por formação profissional, por difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produtivos locais 

(BRASIL, 2008a, p.5). A figura abaixo ilustra a linha do tempo da Rede Federal de Educação 

Ciência e tecnologia no contexto das políticas públicas de educação profissional no Brasil. 

 

Figura 1: Reordenamento da rede federal de educação profissional e tecnológica 

 
Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Machado (2011, p. 

354) tece uma concepção sobre os Institutos Federais, definindo-os como 

 

[...] instituições de educação básica, profissional e superior, 

constituídas por um conjunto de campus localizados em 

microrregiões, determinadas a promover a sustentabilidade ambiental, 

fortalecer os arranjos produtivos locais, sociais, culturais e 

educacionais, e apoiar o desenvolvimento local e a socialização de 

tecnologias, dentre outras finalidades. 
 

A implementação da rede dos Institutos Federais sempre esteve relacionada ao 

http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento
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conjunto de políticas públicas para a educação tecnológica vigente, significando que sua 

trajetória incorpora a ideia de expansão da rede federal de educação profissional e 

tecnológica; as medidas de cooperação entre estados e municípios no que tange à ampliação 

da oferta de cursos técnicos, incluindo a modalidade de Educação a Distância; e as políticas 

de apoio à elevação da titulação dos profissionais docentes. Essa visão reafirma o 

compromisso da instituição com a formação humana e cidadã que precede à qualificação para 

o exercício de atividades laborais (BRASIL, 2008a). 

Os Institutos Federais, portanto, dialogam efetivamente com as políticas sociais e 

econômicas, com destaque para aquelas de enfoque local e regional, considerando-se que a 

educação profissional e tecnológica orienta seus processos de formação com base nas 

premissas de “integração e articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos 

específicos e do desenvolvimento da capacidade de investigação científica como dimensões 

essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes”, necessários às atividades profissionais 

(BRASIL, 2008a, p. 9). 

A compressão do atual governo quanto ao papel da educação profissional e 

tecnológica no Brasil em seu contexto social caracterizam aos Institutos Federais como uma 

ação concreta de políticas públicas educacionais nesse campo. Objetiva-se, então, a 

construção de um projeto progressista que busca a superação da visão althusseriana
5
 de 

instituição escolar enquanto mero aparelho ideológico de Estado, e a incorporação de 

diferentes ideologias que assegurem as condições de exercício da cidadania (BRASIL, 

2008a). 

Sob a dimensão institucional, os Institutos Federais assumem a forma de autarquia de 

regime especial, articulando a educação básica, profissional e superior por meio de uma 

estrutura pluricurricular e multicampi, oferecendo o ensino em diferentes nível e modalidades. 

Assumem, ainda, o papel representativo de incubador das políticas sociais ao construir uma 

rede de saberes que congrega cultura, trabalho, ciência e tecnologia na sociedade brasileira. 

 

Ao estabelecer como um dos critérios na definição das cidades-polo a 

distribuição territorial equilibrada das novas unidades, a cobertura do maior 

número possível de mesorregiões e a sintonia com os arranjos produtivos 

sociais e culturais locais, reafirma-se o propósito de consolidar o 

comprometimento da educação profissional e tecnológica com o 

desenvolvimento local e regional (BRASIL, 2008a, p. 17). 
 

                                                 
5
  A visão althusseriana reflete o pensamento do filósofo francês Louis Althusser acerca dos Aparelhos 

Ideológicos de Estado, que funcionam por meio da ideologia unificada das classes dominantes. Nessa 

perspectiva o Estado de outros aparelhos de Estado tais como igrejas, escolas, sistema políticos para reafirmar 

seu poderia e submeter a classe dominada a seus desígnios. (BRASIL, 2008a) 



53 

 

 

A rede então se expande com a nova concepção de política que instituiu os Institutos 

Federais, ampliando a abrangência para atender as mesorregiões como preconizado nas 

concepções e diretrizes do MEC para os Institutos (BRASIL, 2008a). A instituição está 

presente em todas as unidades da federação, com uma pluralidade de institutos e campi que 

permeiam a várias regiões dos Estados. A figura a seguir ilustra a dimensão de alcance da 

rede. 

 

Figura 2: Mapa da rede federal de educação profissional e tecnológica 

 
Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento 

 

Ainda sob a perspectiva da política pública, os Institutos Federais devem ser 

considerados um bem público, respondendo à necessidade de institucionalização da educação 

profissional e tecnológica que se estabelece no compromisso de pensar a igualdade social, 

política geográfica e cultural e na articulação com outras políticas como de trabalho e renda, 

desenvolvimento setorial, ambiental, social e mesmo educacional em seu escopo 

macroeconômico. Os objetivos estabelecidos na lei 11.892, de 28 de dezembro de 2008 

reafirmam essas características: 

 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e 

para o público da educação de jovens e adultos; 

http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento
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II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da 

educação profissional e tecnológica; 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 

mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - 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; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para 

os diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais 

para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, 

visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e  

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 

ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 

tecnológica. 

Art. 8o No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em 

cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de 

suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 

7o desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para 

atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7o. 

§ 1o O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o 

conceito de aluno-equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo 

Ministério da Educação. 

§ 2o Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível 

superior justificarem, o Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com 

anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste da oferta desse nível 

de ensino, sem prejuízo do índice definido no caput deste artigo, para 

atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7o desta 
 

Desta forma, os Institutos Federais assumem o papel de agentes colaboradores das 

políticas públicas nas regiões em que atuam, estabelecendo uma conexão entre governo e 

comunidade local, criando oportunidades e redistribuição de benefícios sociais capazes de 

diminuir as desigualdades sociais. Cabe ressaltar que ao estabelecer esse compromisso, a 

instituição exerce uma função de intervenção na realidade social, ao incorporar setores sociais 

historicamente alijados do processo de modernização do Brasil. Assim, esse novo desenho de 

política pública de educação profissional e tecnológica legitima a importância de sua natureza 

pública a reafirma a educação profissional e tecnológica como instrumento de resgate da 

cidadania e transformação socioeconômica. 
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O Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 

 

A origem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ) remonta à criação do Decreto-Lei nº 4.126, que criou a Escola Técnica de Química, a 

qual oferecia o curso Técnico em Química Industrial (CTQI) previsto no Decreto 8.673 de 03 

de fevereiro de 1942. Na ocasião o curso funcionou das dependências da Escola Nacional de 

Química da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Posteriormente, houve a transferência dessa Escola para as dependências da Escola Técnica 

Nacional (ETN), onde atualmente funciona o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET-RJ). 

Com a promulgação da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1956, segunda Lei 

Orgânica do Ensino Industrial, o CTQI adquiriu condição de autarquia e passou a se chamar 

Escola Técnica de Química (ETQ); posteriormente, Escola Técnica Federal de Química 

(ETFQ) e, finalmente, Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro (ETFQ-RJ) em 

1985, após a conquista de sua sede própria. A essa altura, a instituição já havia lançado o 

Curso Técnico em Alimentos (1981), seguindo na oferta de mais um novo curso, o Curso 

Técnico em Biotecnologia (1988), alinhando-se às crescentes demandas do mercado por 

cursos técnicos qualificados. Nessa época, ocorreu a criação da Unidade Descentralizada de 

Ensino de Nilópolis (UNED), que oferecia os Cursos Técnicos de Química e de Saneamento 

(IFRJ 2008a, 2008b). 

Em 8 de dezembro de 1994 é promulgada a Lei 8.948, na qual todas as escolas 

técnicas federais passaram à categoria de CEFET, e das demais escolas agrotécnicas federais. 

Assim, a EFTQ-RJ se transforma no Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de 

Nilópolis – RJ, mudando a sua sede para esse município.  

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no 

Decreto nº 2.208/97 e na Portaria MEC 646/97, as instituições federais de educação 

tecnológica passam a manter o ensino médio desde que as matrículas fossem independentes 

do ensino profissional (fim do ensino integrado).  

Em outubro de 2004 os Decretos nº 5.224 e nº 5.225, que organizam os CEFETs como 

instituições de ensino superior, os autoriza a oferecer Cursos Superiores de Tecnologia (CST) 

e Licenciaturas. Logo após, a publicação do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que 

estruturou o sistema de educação superior, o CEFET passa a ser legitimado como uma 

instituição federal de ensino superior, com oferta de educação profissional em todos os níveis. 
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A partir do Decreto nº 5.154 de 2004 o CEFET de Química de Nilópolis/RJ passa a 

oferecer o ensino médio integrado ao técnico. No mesmo ano, o Decreto 5.478, de 24 de 

junho de 2005, o MEC instituiu o Programa de Integração da Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA), levando para a instituição a ofertas cursos nessa modalidade. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 

fundado em 29 de dezembro de 2008 é, portanto, uma criação decorrente da transformação do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis (CEFET Química) e da 

junção com o Colégio Agrícola Nilo Peçanha, que pertencia à Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A figura a seguir demonstra, de forma resumida, a trajetória da instituição 

ao longo do tempo. 

 

Figura 3: Linha do tempo do IFRJ 

 

Fonte: http://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php?sid=25487 

 

Obedecendo a uma perspectiva de expansão no Estado do Rio de Janeiro, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRJ demonstra, ainda, que em 2005 houve a criação 

do Núcleo Avançado de Arraial do Cabo, em um projeto apoiado pela prefeitura local. Em 

seguida, em 2006, houve a implementação do Núcleo Avançado de Duque de Caxias, com 

vistas ao atendimento ao pólo petroquímico instalado na região. Logo após, em 2007, foi 

criada a Unidade de Paracambi e, em 2008, as Unidades de Volta Redonda e São Gonçalo, 

cujo foco era voltado, principalmente, para as vocações regionais desses municípios nos 

setores industrial e de logística de portos, respectivamente. Em 2009 fica estabelecida uma 

Unidade em Realengo, região metropolitana do Rio de Janeiro, para formação na área de 

saúde (IFRJ, 2008b). 

http://pesquisa.ifrj.edu.br/index.php?sid=25487
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O IFRJ atua especialmente na formação profissional de nível médio, mas seu escopo 

abrange, também, a graduação e a pós-graduação (stricto e lato sensu), contemplando um 

trabalho voltado para ensino, pesquisa e extensão. Isto demonstra a capacidade da estrutural 

da instituição em responder às demandas sociais por meio de políticas públicas oriundas do 

Ministério de Educação. A missão declarada no PDI é: 

 

Promover a formação profissional e humana, por meio de uma educação 

inclusiva e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do país nos 

campos educacional, científico, tecnológico, ambiental, econômico, social e 

cultural. (IFRJ, 2008a) 

 

A perspectiva de alinhamento do IFRJ às políticas públicas pode ser constatada em 

exemplos como a ampliação das vagas públicas e gratuitas previstas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação, a adesão do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 

adesão ao Plano Nacional de Formação dos Professores de Educação Básica
6
, a formação de 

Especialistas em PROEJA. Além disso, o IFRJ tem como princípio norteador a 

territorialidade destacado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, ao prever a criação de 

novos campi em diferentes municípios do Rio de Janeiro. 

Assim, o desenho institucional culminou em uma estrutura presente em diversas 

localidades do Estado do Rio de Janeiro, com dois campi instalados na capital do Rio de 

Janeiro (Maracanã, Realengo), quatro campi no Sul Fluminense (Volta Redonda, Pinheiral, 

Paulo de Frontin e Paracambi); quatro campi na região metropolitana (Nilópolis, Mesquita, 

São Gonçalo e Duque de Caxias) e um campi na Região dos Lagos (Arraial do Cabo), 

totalizando onze unidades de ensino. Com base no Relatório de Gestão de 2012 do IFRJ, 

submetido ao Tribunal de Contas da União (TCU), o quadro a seguir apresenta os cursos 

oferecidos pela instituição. 

 

Quadro 4: Cursos oferecidos pelo IFRJ 

Campus Técnico Graduação Pós-graduação 

Arraial do Cabo  Meio Ambiente 

 Manutenção  

 Suporte em 

Informática *** 

 Informática 

 

 

---------- 

 

 

---------- 

                                                 
6
  O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica é uma ação conjunta do MEC, das 

Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, no 

âmbito do PDE – Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação – visando assegurar a formação exigida na 

LDB, por intermédio de um programa de formação inicial e continuada dos educadores. 
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Campus Técnico Graduação Pós-graduação 

Duque de Caxias  Manutenção e 

Suporte em 

Informática *** 

 Petróleo e Gás 

 Polímeros 

 Química 

 Segurança do 

Trabalho 

 Licenciatura em 

Química 

 

 

---------- 

Mesquita  

 

---------- 

 

 

---------- 

 Especialização em 

Educação e 

Divulgação 

Científica 

Nilópolis  Controle Ambiental 

 Manutenção e 

Suporte em 

Informática *** 

 Química 

 Bacharelado em 

Química 

 CST em Gestão da 

Produção Industrial 

 CST em Produção 

Cultural 

 Licenciatura em Física 

 Licenciatura em 

Química 

 Licenciatura em 

Matemática 

 Especialização em 

Educação de Jovens 

e Adultos 

 Especialização em 

Gestão Ambiental 

 Especialização em 

Linguagens 

Artísticas, Cultura e 

Educação 

 Mestrado 

Profissional em 

Ensino de Ciências 

 

Paracambi  Eletrotécnica 

 Mecânica 

 Licenciatura em 

Matemática 

---------- 

Paulo de Frontin  Informática para 

Internet 

---------- ---------- 

Pinheiral  Agente Comunitário 

de Saúde ** 

 Agroindústria *** 

 Agropecuária 

 Informática 

 Lazer ** 

 Meio Ambiente 

 Secretariado 

 Serviços Públicos ** 

 

 

---------- 

 

---------- 

Realengo  

---------- 
 Bacharelado em 

Farmácia 

 Bacharelado em 

Fisioterapia 

 Bacharelado em 

Terapia Ocupacional 

 

---------- 
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Campus Técnico Graduação Pós-graduação 

 

Rio de Janeiro 

(Maracanã) 
 Alimentos 

 Biotecnologia 

 Farmácia 

 Manutenção e 

Suporte em 

Informática (EJA) 

 Meio Ambiente 

 Química 

 Bacharelado em 

Biologia 

 CST em Gestão 

Ambiental 

 CST em Processos 

Químicos 

 Especialização em 

Ensino de Ciências 

 Especialização 

Segurança Alimentar 

 Mestrado 

Profissional em 

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos 

 

São Gonçalo  Segurança do 

Trabalho 

 Química 

 

 

---------- 
 Especialização em 

Ensino de Histórias e 

Culturas Africanas e 

Afro-Brasileiras 

Volta Redonda  Eletrotécnica 

 Automação Industrial 

 Metrologia. 

 

CST em Processos 

Químicos 

 Especialização em 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

Fonte: relatório de gestão do IFRJ (2012). 

 

Pela tabela demonstrada, é possível identificar que os cursos pesquisados nesse 

trabalho estão presentes em onze campi distintos, localizados em diversas partes do Estado 

(capital, região metropolitana e sul fluminense), o que permite a interpretação dos fenômenos, 

também, sob as diferentes perspectivas regionais.  
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5. DISCURSO E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO PROFISSSIONAL NO IFRJ 

 

O presente capítulo objetiva apresentar e analisar os dados coletados ao longo desta 

trajetória, obedecendo-se aos pressupostos da pesquisa qualitativa. Por meio da utilização de 

ferramentas como questionários fechados e entrevistas semiestruturadas, bem como de 

registros documentais e preceitos legais, foram estabelecidas categorias analíticas que 

pudessem sistematizar as temáticas que emergiram da participação dos entrevistados.  

 

 

Perfil dos egressos do IFRJ no período de 2009 a 2013 

 

Com objetivo de buscar evidências que retratassem o alinhamento das políticas 

públicas de educação profissional ao mundo do trabalho, optou-se por mapear o perfil e a 

trajetória profissional e educacional dos egressos do IFRJ. Adotando-se como ponto de 

partida um levantamento com aos concluintes do período de 2009 a 2013, procedeu-se à 

segmentação pelos respectivos cursos e campus. As investigações foram conjugadas em três 

blocos distintos, que agrupam questões semelhantes em seções denominadas “perfil”, 

“educação” e “mundo do trabalho”. 

A abordagem inicial estratifica os egressos por áreas profissionais, onde é possível 

perceber que a instituição oferta um catálogo de cursos técnico bastante diversificado, 

abrangendo os setores primário, secundário e terciário da economia. A ausência de 

participação de alguns cursos, bem como a participação de apenas um estudante dos cursos 

técnicos de automação industrial, biotecnologia, controle ambiental, eletrotécnica e farmácia; 

podem significar uma fragilidade maior na relação com os egressos desses cursos. O destaque 

no curso de polímeros deve-se a disponibilização de contato dos ex-estudantes feita 

diretamente pela direção do campus. 
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Gráfico 1: Distribuição dos egressos por curso
7
 

 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

Conforme demonstrado na figura acima, a participação dos 94 egressos que 

responderam ao questionário permitiu uma representação de 16 profissões diferentes, 

fornecendo condições de ampliar o escopo de análise da pesquisa para além de um segmento 

ou categoria profissional. Houve, portanto, a representação de todos os eixos profissionais, 

constantes do Catálogo Nacional de Cursos técnicos que são ofertados no IFRJ. Destacou-se o 

eixo “controle e processos industriais”, com a forte participação do curso Técnico em 

Polímero, e também do curso Técnico em Química, que é um dos mais tradicionais da 

instituição e tem egressos em dois campi Nilópolis e Rio de Janeiro e é ofertado também nos 

campi São Gonçalo e Duque de Caxias, enquanto o curso Técnico em Polímeros é ofertado 

apenas no Campus Duque de Caxias. A seguir, os egressos responderam sobre a modalidade 

de articulação dos cursos técnicos de nível médio aqui apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Até a data de encerramento da coleta de dados não houve respostas dos egressos dos cursos técnicos de 

Agente Comunitário de Saúde, Agroindústria, Alimentos, Informática para internet, Lazer, Mecânica, Metrologia 

e Vendas. 
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Gráfico 2: Modalidade de curso técnico 

 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Os cursos integrados evidenciam uma predominância de 47% da amostra, seguido dos 

cursos subsequentes e concomitantes, que obtiveram uma representação de 32%. Este 

resultado remete ao compromisso estabelecido na concepção dos Institutos Federais de 

fornecer uma capacitação profissional atrelada à formação integral do indivíduo. 

Aprofundando esse debate, a questão a seguir investiga, apenas com os egressos dos cursos 

integrados o interesse específico pelo ensino técnico. 

 

 

Gráfico 3: Opção por realizar o curso técnico dissociado do ensino médio 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 
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Com uma amostra significativa de 72%, os egressos reafirmam o interesse pela 

formação de nível técnico, refutando a ideia de que uma considerável parcela de estudantes 

estaria em busca apenas do grau de ensino médio. A seguir, a pesquisa examinou a 

distribuição dos egressos participantes por ano de conclusão dos cursos. 

 

 

Gráfico 4: Ano de conclusão do curso técnico 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Novamente os dados evidenciam uma distribuição diversificada, permitindo a 

observação em todos os anos de funcionamento da instituição em seu novo formato (Instituto 

Federal). A predominância de respostas referentes ao ano de 2013, um total de 26%, sugere 

que as informações recentes de cadastro estariam mais atualizadas. Há ainda outras respostas, 

com 4% de respondentes que aponta a conclusão no ano de 2014. Entretanto, parece haver um 

equívoco nesta data em função do atrasado provocado pela greve, pois os cursos encerrados 

no início deste ano civil referem-se ao ano letivo de 2013. Posteriormente, buscou-se verificar 

em que campus os respondentes realizaram seus cursos. 
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Gráfico 5: Campus de realização do curso técnico
8
 

 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 A amostra demonstra a participação de quase todos os campi do IFRJ que ofertam 

cursos técnicos, excetuando-se apenas o campus Paulo de Frontin, que não obteve respostas. 

A predominância de 53% de participações no campus Duque de Caxias se justifica por sua 

extensão física e pelo controle mais eficiente das informações cadastrais, o que permitiu o 

envio desta pesquisa para uma maior quantidade de emails válidos. A abordagem subsequente 

objetivou verificar a concentração etária predominante entre os egressos da instituição.  

 

 

Gráfico 6: Faixa etária dos egressos 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

                                                 
8
  Não foram considerados nesta questão o campus Realengo, em virtude de ofertar apenas o ensino 

superior; e o campus Mesquita, que funciona como museu de ciência e não possui alunos em cursos regulares. 
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 As informações demonstram que há uma grande concentração do público juvenil, com 

predominância dos indivíduos considerados adultos jovens (41% entre 18 e 21 anos, seguido 

de 31% entre 22 e 25 anos). Esta constatação sugere uma correlação com os cursos na 

modalidade integrada, onde normalmente os estudantes encontram-se na faixa etária regular 

do ensino médio. A partir destes levantamentos preliminares, buscou-se investigar a 

influência das condições socioeconômicas dos egressos do IFRJ. Assim, a questão a seguir 

demonstra o nível de renda familiar, considerando o somatório dos rendimentos de todos os 

indivíduos que contribuem com a renda mensal. 

 

 

Gráfico 7: Nível de renda familiar 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

  

De acordo com o gráfico, a maior parte dos egressos (39%) gozam de uma renda 

familiar entre 1 e 3 salários mínimos, algo em torno de R$ 724,01 a R$ 2.172,00. Na 

sequência, a faixa com segunda maior concentração tem um valor entre R$ 2.172,01 a 

4.344,00 (3 a 6 salários mínimos). Isto indica que a instituição tem alcançado os sujeitos das 

camadas mais populares da sociedade, cumprindo a sua missão de fomentar o 

desenvolvimento e o crescimento do país por meio da educação. Ainda dentro da perspectiva 

socioeconômica, procedeu-se a uma observação dos níveis de escolaridade dos pais dos 

egressos, considerando a possibilidade de influência que as condições familiares exercem 

sobre a trajetória educacional dos indivíduos. Assim, o gráfico a seguir demonstra a 

escolaridade paterna. 
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Gráfico 8: Nível de escolaridade paterno 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 A maior concentração de respostas se deu nas escolaridades que correspondem ao 

“nível fundamental incompleto” e “nível médio completo”, com um percentual de 24% cada. 

Este índice aponta uma elevação no nível educacional familiar, sugerindo uma 

correspondência com a oportunidade gerada pela ampliação das ofertas da educação pública. 

Em seguida, observa-se a escolaridade materna.  

 

 

Gráfico 9: Nível de escolaridade materno 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

A escolaridade materna apresenta uma maior concentração de mulheres que 

concluíram o ensino médio (38%), seguida daquelas que possuem o ensino fundamental 
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incompleto (20%). A condição dos egressos, em comparação à situação familiar, sugere 

elevadas possibilidades de melhoria do nível educacional familiar no médio prazo. 

Permanecendo nas observações pregressas, a abordagem a seguir procurar conhecer o tipo de 

instituição onde os egressos cursaram a maior parte do ensino fundamental  

 

 

Gráfico 10: Tipo de instituição onde cursou o ensino fundamental 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

Conforme demonstrado, uma parcela ligeiramente maior de egressos, um total de 53%, 

realizou o ensino fundamental em instituições públicas, evidenciando que a instituição 

abrange, em sua maioria, os indivíduos que recorrem à gratuidade do ensino para a sua 

formação educacional. E ainda de acordo com essa perspectiva financiamento público da 

educação, a questão a seguir buscou examinar as motivações relativas à escolha pela 

formação técnica. 
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Gráfico 11: Motivação para a escolha do ensino técnico 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 A maior parte dos egressos, um total de 36%, expressa o desejo de exercer uma 

profissão de nível técnico, de acordo com as suas afinidades. Já a segunda parcela de maior 

expressividade demonstra que 26% dos sujeitos buscavam obter uma preparação para o nível 

superior na área, onde os conhecimentos adquiridos tendem a ser utilizados e aperfeiçoados 

no curto e médio prazo. Dentro da concepção de formação profissional, a observação seguinte 

busca compreender as motivações subjacentes à escolha do IFRJ para realização do curso 

técnico.  

 

 

Gráfico 12: Motivação para estudar no IFRJ 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 
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Com uma significativa representação de 61%, os egressos demonstram que a 

qualidade do ensino oferecido é a principal razão para a escolha pela instituição, evidenciando 

a concepção de um referencial de excelência percebido pela sociedade. Além disto, outros 

17% de egressos citam a oportunidade de realizar um curso técnico. Em consonância com as 

observações acerca da instituição, foram investigadas as condições encontradas no IFRJ, 

como forma de identificar a percepção dos egressos frente à estrutura disponibilizada para a 

realização do processo de ensino. Assim, a abordagem a seguir traça uma avaliação sobre as 

aulas práticas ministradas no curso, por meio de uma escala onde de 1 representa a nota 

mínima e 5 a nota máxima para o item.  

 

 

Gráfico 13: Condições encontradas no IFRJ - Aulas práticas 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 As respostas obtidas demonstram uma proximidade entre os diferentes níveis, 

sobretudo com o predomínio de avaliações positivas, que concentram uma maioria de 

respostas (20%) para as notas máximas, igualadas às amostras de outros 21% com nota média. 

A semelhança na distribuição deste gráfico indica a necessidade de uma investigação mais 

aprofundada sobre as questões de práticas ensino e de infraestrutura encontradas na 

instituição. Ainda seguindo na observação acadêmica, o gráfico a seguir apresenta a avaliação 

dos egressos acerca das aulas teóricas ministradas na instituição. 
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Gráfico 14: Condições encontradas no IFRJ - Aulas teóricas 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 O somatório de 54% de respostas para a nota 5, seguida de 34% de respostas para a 

nota 4, representam uma aprovação de 88% dos egressos quanto às aulas teóricas recebidas na 

instituição. Tal índice sugere um ensino de qualidade, refletido por meio de bases sólidas de 

conhecimento científico desenvolvido no IFRJ. Desdobrando-se a observação sobre os 

conteúdos ministrados nas aulas, a avaliação seguinte busca conhecer a percepção dos 

egressos acerca do corpo docente, em geral.  

 

 

Gráfico 15: Condições encontradas no IFRJ – Corpo docente 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 
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 Novamente a amostra evidencia uma percepção positiva, onde 63% dos egressos 

avaliam o corpo docente com a nota máxima, acrescidos de outros 24% de respostas que se 

concentraram imediatamente após o maior grau. Em geral, 87% dos egressos demonstram sua 

satisfação pelo nível dos professores que os conduziram na formação técnica. Em relação às 

condições físicas, a abordagem seguinte examina a infraestrutura encontrada pelos egressos 

na instituição, o que contempla a parte das instalações. 

 

 

Gráfico 16: Condições encontradas no IFRJ – Infraestrutura 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Em geral, o gráfico demonstra que as instalações recebem uma avaliação considerada 

boa, com concentrações de respostas entre os níveis 3 (36%) e 4 (27%). As demais respostam 

sugerem uma observação específica por campus, buscando examinar pontualmente as 

eventuais dificuldades. Para concatenar a observação das condições encontradas, examinou-se 

de maneira global, a opinião pelos egressos sobre os cursos técnicos. 
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Gráfico 17: Avaliação geral do curso técnico realizado 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Uma amostra de 50% dos egressos emitiu nota máxima para o curso técnico, 

acrescentando-se a essa parcela mais 24% de respostas imediatamente abaixo da nota 

máxima. Em geral, há uma demonstração de que o curso é percebido em níveis de excelência 

perante o seu público discente. A abordagem a seguir busca identificar a inserção dos egressos 

no ensino superior, aproveitando o ensejo para investigar a permanência dos sujeitos na área 

de formação do curso técnico. 

 

 

Gráfico 18: Egressos que cursam/cursaram o nível superior 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 
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 Como pode ser visto, a maior parte dos egressos que responderam a questão ainda não 

ingressou no ensino superior (40%). Com relação aqueles que cursaram ou ainda cursam uma 

formação de nível superior, há um total de 34% que permanece na mesma área do curso 

técnico realizado no IFRJ, em consonância com a vocação profissional discutida 

anteriormente. Desdobrando-se as constatações sobre o ensino superior, buscou-se conhecer o 

tipo de instituição predominante na absorção dos egressos para continuidade dos estudos. 

 

 

Gráfico 19: Tipo de instituição de ensino superior e forma de acesso 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

  

As informações apontam uma amostra significativa de 76% de egressos estudando em 

universidades públicas, a ainda uma parcela de 7% que usufrui de financiamento para a 

realização dos estudos. Sobre os motivos que levaram os estudantes a buscar esta formação de 

nível superior, o gráfico a seguir faz um demonstração das principais razões para realizar a 

graduação. 
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 Gráfico 20: Principal razão para realizar o curso de nível superior 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Mais da metade dos egressos (54%) afirma que o aprimoramento profissional foi a 

principal razão para a realização do curso de nível superior, seguida da busca por melhoria 

salarial (22%). A falta de oportunidades de emprego na área não apresenta resultados com 

grande relevância neste quesito. Após o panorama acerca das condições educacionais, 

procurou-se obter informações de como ocorre a inserção dos egressos no mundo. O primeiro 

questionamento busca descrever a situação profissional na atualidade. 

 

 

Gráfico 21: Situação profissional 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Conforme demonstrado, quase metade dos egressos já teve alguma passagem pela área 

profissional, considerando aqueles que trabalham na área (29%); os que estão em uma 
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ocupação não relacionada à formação técnica, mas já atuaram (4%); e também aqueles que 

estão desempregados, mas já atuaram na área (15%). Investigando-se especificamente o grupo 

de indivíduos que afirmaram nunca ter atuado ou não ter permanecido na área de formação, o 

gráfico abaixo apresenta as principais razões para esta situação. 

 

 

Gráfico 22: Razão para não atuar ou não ter permanecido na área de formação 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 De acordo com as informações apresentadas, mais da metade (51%) dos egressos 

afirma que o principal motivo para não atuar ou não ter permanecido na área de formação foi 

a falta de oportunidades de trabalho no ramo, seguido de uma pequena parcela de 14% de 

indivíduos que não se identificaram com a profissão, na prática. Ademais, o percentual de 

“outras respostas” insere novas situações como: 

 
Optei por realizar uma graduação. 

Fazendo faculdade 

Outras oportunidades 

Não consegui fazer estágio e não peguei o diploma 

Optei por não trabalhar para concluir a graduação 

A falta da oportunidade para quem não tem experiência em carteira. 

 

Em relação aos aspectos profissionais daqueles egressos que afirmaram trabalhar ou já 

terem trabalhado na área de formação a observação a seguir buscou perceber a avaliação que 

esses indivíduos fazem do salário recebido, perante a média da categoria profissional. 
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Gráfico 23: Avaliação do salário recebido perante a média da categoria profissional
9
 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

Os egressos que estavam trabalhando ou aqueles que já trabalharam na área 

consideraram que recebem ou receberam um bom salário (60%), se comparado à média 

salarial da categoria. Há outros 29% que afirmam receber ou ter recebido um salário regular. 

Ainda sobre a atuação profissional, buscou-se identificar elementos acerca do deslocamento 

geográfico dos indivíduos que atuam ou atuaram profissionalmente.  

 

 

 

Gráfico 24: Proximidade entre residência e local de trabalho 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

                                                 
9
  A categoria “ruim” não obteve respostas nesse quesito. 
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 As informações demonstram que a maior parte dos egressos (35%) tiveram que se 

deslocar dos municípios onde residem para exercer a profissão. Entretanto, a soma dos 

indivíduos que trabalham ou trabalharam no mesmo município onde residem (27%); e que 

trabalham ou trabalharam em um município próximo às suas residências (27%), um total de 

54%, sugere que a oferta de cursos está coerente com as demandas dos setores produtivos do 

entorno. Para conhecer os segmentos empresariais que mais estão empregando egressos 

oriundos do IFRJ, o item a seguir identificou o tipo de empresa onde os indivíduos exercem 

ou já exerceram as suas atividades profissionais. 

 

 

Gráfico 25: Tipo de empregador 

 

Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 A iniciativa privada se apresenta como o setor que mais emprega os egressos, com 

predomínio de 60% de respostas neste item. Apenas 3% dos egressos exercem atividades 

profissionais em ambiente próprio, apontando necessidades para o fomento dos aspectos de 

empreendedorismo na instituição. A inserção dos egressos também foi observada pela ótica de 

entrada no mundo do trabalho, compreendendo a forma pela qual os indivíduos tiveram 

acesso às suas ocupações. 
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Gráfico 26: Forma de ingresso no mundo do trabalho 

 
Fonte: pesquisa com egressos realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 As informações apresentadas indicam uma diversidade de formas de ingresso, com 

predominância daquela ocorrida por meio de processo seletivo (31%). A indicação de 

profissionais e a efetivação de estágio também indicam parcelas significativas, com amostras 

equivalentes a 26% em cada um deste item. Após a realização dessas análises, buscou-se 

examinar as informações gerenciadas pela instituição, como forma de confrontar o cenário 

identificado juntamente com os dados oficiais. Entretanto, os relatórios produzidos não 

evidenciavam, de forma clara, os números necessários a essa análise. 

A instrução emitida para obter o número de concluintes é considerar, de maneira 

indireta, o indicador de “seminários de estágio”
10

, constante dos relatórios de estágio e 

egressos produzidos pela COIEE. Entretanto, os relatórios encontrados apresentavam 

informações incompletas, restando apenas a possibilidade coletar esses dados junto às 

secretarias dos campi. Porém, não há garantias de que estes setores façam um 

acompanhamento eficaz e padronizado acerca destas informações. 

As constatações observadas, bem como a dificuldade na obtenção desses dados, 

evidenciam uma falha de monitoramento da política pública por parte da instituição, 

configurando-se na necessidade de “constituir sistemas de informações, de acessibilidade 

garantida e atendendo às peculiaridades dos programas, garantindo um mínimo de 

factiblidade à avaliação” (RAMOS e SCHABBACH, 2012, p. 1290). 

                                                 
10

  O seminário de estágio corresponde a fase final de conclusão dos cursos, onde os alunos concluintes 

apresentam, em forma de banca acadêmica, o resultado da experiência obtida no programa de estágio, e é 

condição obrigatória para a obtenção do grau de técnico no IFRJ. 
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 Os relatórios de estágios e egressos combinavam itens de avaliação diferenciados entre 

os campi, não existindo uma uniformidade nas questões apresentadas. O aspecto mais 

recorrente e que merece destaque por sua relevância é a quantidade de oportunidades de 

empregos que foram viabilizadas por meio da instituição. Neste aspecto, o ano de 2011 

indicou uma média de 10% de ofertas para Técnico em Polímeros no campus Duque de 

Caxias; 60% de ofertas para Técnicos em Química no campus Maracanã; 70% de ofertas para 

Técnico em Química no campus Nilópolis; não havendo informações acerca dos demais 

campi. No ano de 2012 as vagas de emprego mantiveram os mesmo índices nos campi Duque 

de Caxias, Maracanã e Nilópolis (sugerindo eventuais inconsistências desses documentos); 

acrescentando-se, ainda, cerca de 60% de ofertas para Técnicos em Eletrotécnica no campus 

Paracambi e nenhuma oferta para os Técnicos em Química do campus São Gonçalo. Sobre o 

campus Volta Redonda o relatório não disponibilizava informações. 

 Por essas observações preliminares, observa-se uma fragilidade em termos de 

confiabilidade dos dados apresentados, sendo necessário consultar outras fontes para 

confirmar as informações encontradas. Neste sentido, recorreu-se aos relatórios de gestão do 

IFRJ, em busca de informações que pudesse contribuir com reflexões acerca dos indicadores 

de egressos.  

 Novamente os dados identificados não permitiram precisar o número de egressos da 

instituição, e ainda havia uma variação de informações à medida que as séries histórias eram 

repetidas nos documentos produzidos nos anos subsequentes. Essa dificuldade remete à 

prevalência de não controlar as variáveis antecedentes, processuais e de resultados, 

produzindo inferências espúrias (RAMOS e SCHABBACH, 2012, p. 1290). 

 Com base em todas essas considerações, os resultados desta pesquisa de egressos, em 

seus diferentes itens e resultados, tornarão a ser discutidos nas análises que se seguem. O 

objetivo principal deste resgate é complementar as reflexões acerca das categorias analíticas 

estabelecidas e, também, com vistas a comparar as percepções dos diferentes atores 

envolvidos no processo da educação profissional e tecnológica. 

 

 

A percepção dos gestores acerca da política pública no IFRJ 

 

 

A análise das fontes documentais e orais teve como objetivo sistematizar as conjecturas 

acerca dos diferentes elementos colhidos nos percurso investigativos delineados para este 

estudo, valendo-se dos pressupostos da pesquisa qualitativa.  
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As categorias de análises foram formuladas com base nos relatos dos entrevistados e 

nas fontes documentais. O roteiro utilizado como referencial oportunizou interpretação a 

partir da de cada sujeito envolvido, destacando-se, ainda, o contexto observado em cada uma 

das posições ocupadas e nas atividades que os entrevistados estavam envolvidos. 

Em uma observação mais específica, essa análise buscou examinar o alinhamento dos 

IFRJ em relação às políticas para os Institutos Federais, identificando elementos que 

permitiram aferir os impactos relativos à gestão da instituição. 

 

Quadro 5: Estrutura de categorias e subcategorias de análise 

Item Categoria Subcategoria 

1 
Articulação entre os atores da política de 

educação profissional e tecnológica 

 Governo 

 Sociedade 

 Organizações 

2 
Aspectos de avaliação da política pública de 

educação profissional e tecnológica 

 Acompanhamento e 

monitoramento da política 

pública 

 Aspectos da política de 

desenvolvimento 

3 
Elementos da educação profissional e 

tecnológica 

 Egressos 

 Docentes 

 Infraestrutura 

Fonte: elaboração da pesquisadora, 2014. 

 

A seguir serão apresentadas as reflexões sobre as categorias descritas no quadro 

supracitado, considerando as informações obtidas a partir das subcategorias que compõem o 

tema. 

 

 

1º Categoria: Articulação entre os principais atores envolvidos na política  

 

 

Essa categoria trata de discutir os aspectos de articulação entre os principais atores 

envolvidos na política pública de educação profissional, a partir de reflexões sobre as 

interações realizadas entre governo, sociedade e organizações. 
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Governo 

 

Na subcategoria “governo” buscou-se examinar as conexões estabelecidas entre a 

instituição e os aspectos de integração com as orientações governamentais. Para dar início a 

estas considerações, é importante observar o texto constitucional. 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:  

 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 
 

A Constituição Federal preconiza em suas orientações uma articulação no sistema de 

educação com uma sistemática de implementação que, dentre outros objetivos, visam à ação 

integrada do poder público com vistas à formação para o trabalho. Neste sentido, a principal 

subordinação dos Institutos Federais se dá, fundamentalmente, pelo Ministério da Educação, 

não sendo verificados, no âmbito da instituição, aspectos mais evidentes de articulação com 

outras áreas ministeriais.  

 

Os atores envolvidos não sabem nem com quem eles estão 

articulados. Eu te digo que hoje as pessoas, os profissionais de 

educação, sejam eles professores ou técnicos administrativos, só se 

vêem ligados a dois ministérios: primeiro, o Ministério da Educação, 

que apresenta as políticas daquela administração e; segundo, o 

Ministério do Planejamento, porque trata de pessoas. Esquecendo-se 

que, dependendo da sua área de atuação, você tem vinculação com 

outros segmentos (Entrevista, Diretor 2). 

 

De acordo com Lustosa e Peci (2000, p. 2), o Brasil se defronta com problemas –  

agravados por fatores como sua grande dimensão territorial, diversidade e contrastes regional 

que “transcendem o campo da especialização ou da compartimentalização específica num só 

ministério ou organização, inserindo-se nos domínios da interdisciplinaridade e da ação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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interinstitucional”. Neste sentido, a pró-reitoria de ensino médio e técnico da instituição 

percebe a necessidade uma ação mais específica da instituição. 

 

o nosso papel é tentar forjar, dentro do MEC, essas articulações com 

os outros ministérios (Entrevista, PROET). 

 

Examinando a mesma situação a partir da posição dos outros ministérios, os efeitos 

dessa desarticulação também podem ser percebidos ao se observar a condução de algumas 

iniciativas que, por suas características e especificidades, lograriam mais êxito mediante uma 

ação conjunta com o MEC. 

(...) a gente teve na [Pró-reitoria de Extensão] uma forte integração 

com o Ministério da Cultura, provavelmente pela relação buscada lá, 

mas não há nenhuma política. O Ministério da Cultura possui uma 

escola técnica, você sabia? A Escola Nacional de Circo. 

Simplesmente, é provável que eles nem saibam da existência do 

catálogo nacional de cursos técnicos, do MEC. São raros os 

programas que envolvem outros ministérios (Entrevista, PROET). 

 

Os efeitos provocados por uma eventual desarticulação podem ocasionar, ainda, 

desníveis em termos de planejamento estratégico nos Institutos Federais, apontando lacunas 

relativas à identidade institucional. 

 

(...) então, não dá para um Instituto Federal cumprir a sua missão se 

ele não compreender a região na qual está inserido, e isso se dá por 

meio de articulações institucionais (Entrevista, MEC/SETEC). 

  

Sobre o ponto de vista da integração entre os diferentes níveis de governo, é possível 

identificar no Plano Plurianual 2011-2015 direcionamentos no sentido de diminuir a distância 

entre a oferta de cursos técnicos profissionalizantes na rede pública de ensino, conforme pode 

ser observado em uma das metas elencadas no documento. 

 

Ampliar progressivamente, em regime de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o investimento 

público em educação, em termos de percentual do Produto Interno 

Bruto do país, de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020 

(BRASIL, 2010) 
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Em consonância com este objetivo estratégico, os Institutos Federais parecem dar os 

primeiros passos ao implementar projetos que demandam parcerias entre as diferentes 

instâncias governamentais, como é o caso do PRONATEC.  

(...) ocupamos esse espaço (com implementação do PRONATEC) 

pela falência das redes estaduais e municipais, pelo déficit de mão-

de-obra (Entrevista, PROET). 

 

O mesmo documento aponta direcionamentos no sentido a considerar, por exemplo, a 

rede estadual para fomentos da educação profissional, conforme pode ser observado na 

iniciativa estratégia que enfatiza o “fomento à expansão e qualificação das redes estaduais de 

educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2010). No âmbito municipal, onde as 

instituições de ensino técnico não são expressivas (numericamente) em nenhum dos 

segmentos da educação profissional, a integração com o Instituto Federal ainda não é 

percebida de maneira eficaz, limitando iniciativas que poderiam trazer benefícios imediatos à 

sociedade. 

(...) ninguém reconhece o IFRJ, e a gente não tem apoio nenhum da 

prefeitura nesse sentido. Eles querem que a gente faça cursos 

PRONATEC, querem, querem, querem... oferecem até lugares da 

própria prefeitura em outros espaços, mas não querem nos ajudar 

(Entrevista, Diretor 4). 

O MEC entende isso, entende esse conceito (autonomia) e faz a 

gestão da rede federal à luz desse conceito de que os campi tem que 

possuir autonomia administrativa e capacidade de decisão para as 

coisas que lhes são peculiares (Entrevista, MEC/SETEC). 

Então assim, a ameaça foi à adesão (PRONATEC), e o governo tem 

se metido sim na questão dos cursos técnicos, havendo interferência 

na autonomia da instituição (Entrevista, PROET). 

Por isso até que os Institutos Federais foram constituídos como um 

modelo de gestão que está dentro de uma certa lógica de gestão 

pública de autonomia e esses campus, não só no processo eleitoral, 

mas no modelo de gestão, consigam decidir sobre a ampliação 

recursos, prioridades de investimentos, etc (Entrevista, 

MEC/SETEC). 

Nesse sentido, os Institutos Federais devem ser considerados como 

um bem público e, como tal, pensados em função da sociedade como 

um todo na perspectiva de sua transformação. Os Institutos Federais 

respondem à necessidade da institucionalização definitiva da 

educação profissional e tecnológica como política pública. 

(BRASIL, 2008, p. 22) 
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Nessa categoria foram encontrados elementos sobre a relação dos Institutos Federais 

com o Governo Federal, formulador da política, e com os governos locais, estado e município. 

Há referências à expansão da rede federal e às dificuldades de articulação com os diversos 

atores local com destaque para as prefeituras, temática já apontada Lustosa da Costa e Peci 

(2000).  

A observação dos resultados obtidos com egressos pode suscitar informações acerca 

dessas variáveis, quando demonstrou a distribuição dos egressos por campus, examinando a 

predominância da oferta profissional nas diferentes regiões do Estado; e a proximidade entre 

residência e local de trabalho, permitindo verificar as condições de absorção de mão de obra 

no entorno destas unidades. Desta forma, a constação abre caminhos para aferir a seguinte 

finalidade estabelecida pela Lei de Criação dos Institutos Federais (lei 11.892, de 28 de 

dezembro de 2009). 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

 

Sociedade 

 

Na subcategoria “sociedade” despontaram os discursos sobre as conexões que a 

política pública de educação profissional e tecnológica estabelece com os sujeitos submetidos 

à ação do Estado, observando-se as influências mútuas que ambos agentes exercem sobre esta 

área. 

Se for defensável que as políticas para a educação profissional e 

tecnológica devem ter como preceitos os interesses da sociedade, e 

se for defensável também que é função precípua dos Institutos 

Federais atuar a favor dos arranjos produtivos, sociais e culturais 

locais, qualquer que seja a esfera delimitada para atuação dos 

Institutos Federais, a relação dialógica e democrática de seu fazer 

pedagógico possibilitará ganhos sociais expressivos e a superação de 

contradições existentes (BRASIL, 2008, p. 37). 

O IFRJ, até 2013, se consolidará como instituição de referência em 

educação profissional, científica e tecnológica, integrando as ações 

de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase na disseminação da 

cultura inovadora e em consonância com as demandas da sociedade 

(IFRJ, 2008, p. 30). 
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O Plano Plurianual do Governo Federal para os anos de 2012 a 2015 manifesta 

claramente uma pretensão para a política, que se reproduz nos documentos relativos a criação 

da rede federal. 

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de 

educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos 

produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de 

ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os 

interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, 

quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das 

pessoas com deficiência (PPA, 2011) 

 

O MEC percebe os Institutos Federais como um “modelo é uma expectativa de 

política pública tanto na área da educação, quanto na área do desenvolvimento. (Entrevista, 

MEC/SETEC). No documento “Concepções e Diretrizes”, elaborado sobre os Institutos 

Federais, essa premissa aparece de maneira bastante expressiva e mostra-se conectada às 

demandas sociais. 

Ao estabelecer como um dos critérios na definição das cidades-pólo 

a distribuição territorial equilibrada das novas unidades, a cobertura 

do maior número possível de mesorregiões e a sintonia com os 

arranjos produtivos sociais e culturais locais, reafirma-se o propósito 

de consolidar o comprometimento da educação profissional e 

tecnológica com o desenvolvimento local e regional (BRASIL, 

2008). 

 

As primeiras impressões a respeito deste assunto sugerem que houve um incremento 

nas localidades que receberam campus da instituição, ainda que tais efeitos não tenham sido 

aferidos institucionalmente. 

Enfim, há uma avaliação ainda que não sistematizada, mas 

preliminarmente positiva da chegada desses campi, nessas escolas. 

Sem contar que eram regiões sem atendimento de educação 

profissional. Então, eu acho que essa extensão regional [...], do meu 

ponto de vista, foi uma decisão acertada do governo (Entrevista, 

MEC/SETEC). 

 Neste contexto, a concepção de arranjos produtivos locais
11

, que também aparece como 

uma prerrogativa, ocupa um lugar de destaque no desenvolvimento esperado para a ação dos 

Institutos Federais. 

                                                 
11

  Os arranjos produtivos locais (APL) “são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo 

território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, 
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O MEC sempre orientou que a oferta de cursos fosse alinhada com 

os arranjos locais. Sempre foi uma prerrogativa, uma orientação que 

o ministério deu. Eu acho que está de acordo como o projeto de 

expansão dos Institutos Federais e o alinhamento com o 

desenvolvimento regional, com as políticas de desenvolvimento 

regional, que não são atribuições do instituto, mas que o instituto 

pode ser uma política pública que pode contribuir bastante nesse 

projeto (Entrevista, MEC/SETEC). 

Entretanto, a gestão demonstra dificuldades em abarcar esse conceito, devido a 

limitações para mapear as necessidades regionais. 

É muito fácil dizer que você tem que olhar os arranjos produtivos, 

que você tem que compreender os processos todos, mas não há 

empresa que faça isso. Não há empresas que conseguem fazer essa 

análise de conjuntura como um todo, e as que fazem cobram 

caríssimo. Isso vale ouro. Não vale só para você abrir uma escola, 

vale também para abrir uma empresa (Entrevista, PROET). 

 

 

 Os apontamentos feitos por Ciavatta (2002, p. 95) chamam a atenção para o fato de 

que as políticas e planos educacionais, implementados em nível de Estado, acompanham as 

vicissitudes da sociedade brasileira na falência de não consolidar, até hoje, uma sociedade 

democrática; e de não incorporar amplos setores populares a um projeto superior de país.  

Por este motivo, as informações socioeconômicas obtidas com os egressos, tais como 

faixa etária, renda familiar, escolaridade dos responsáveis, tipo de financiamento do ensino 

fundamental e do superior podem ajudar compreender se a instituição está atuando de acordo 

com as necessidades sociais no que tange à articulação com políticas de fomento às condições 

sociais, de trabalho e de renda nos ambientes onde atua, listados como obrigatórios no 

documento de “Concepções de Diretrizes dos Institutos Federais”. 

 

Essas instituições passariam a se ocupar, de forma substantiva, de 

um trabalho mais contributivo,intrinsecamente voltado para o 

desenvolvimento local e regional, apreendendo desenvolvimento 

local eregional como a melhoria do padrão de vida da população de 

regiões geograficamente delimitadas. (BRASIL, 2008, p. 16) 

 

 

Organizações 

 

 A subcategoria “organizações” tece um olhar sobre a interlocução estabelecida entre a 

política pública de educação profissional e os setores produtivos, numa perspectiva de 

                                                                                                                                                         
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, 

instituições de crédito, ensino e pesquisa.” (SEBRAE, 2002) 
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compreender como os diferentes fatores da relação ensino-aprendizagem estão alinhados às 

peculiaridades do mundo do trabalho. Sobre as propostas de criação de cursos técnicos 

obteve-se: 

 (...) então o cara quer abrir o curso [...], a gente tem lá o relatório da 

FIRJAN, um estudo 2010/2015 de prospecção das áreas que estão 

em desenvolvimento. Então você pode abrir o curso, mas essa é a 

visão da indústria. Aí você vai à Secretaria de Estado e 

Desenvolvimento e não têm, ou se têm são fluídos não e são 

clássicos [...] a gente tenta fazer, mas não é profissional, é empírico 

(Entrevista, PROET). 

Foi feito nesta unidade um estudo de mercado de empregabilidade, 

só que isso não é feito uma nova avaliação do mercado, e por isso, e 

algumas vezes, os cursos ficam defasados perante o empregador 

(Entrevista, Diretor 2). 

Eu penso que hoje o nosso currículo é desatualizado com relação ao 

mercado (Entrevista, Diretor 3). 

 

Outro aspecto de relevância do debate organizacional traz o sistema sindical como um 

dos protagonistas na oferta de educação profissional, como pode ser observado meta 

estratégica n.3, elencada no Plano Nacional da Educação 2011-2020.  

Fomentar a expansão da oferta de matrículas gratuitas de 

educação profissional técnica de nível médio por parte das 

entidades privadas de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical, de forma concomitante ao ensino médio público. 

(BRASIL, 2010)  

 

De fato, o MEC parece ver com bons olhos a integração do sistema público e privado 

no processo de ensino, ensejando uma parceria que insere os Institutos Federais no bojo dos 

setores produtivos. 

(...) o instituto tem que estar presente quando tiver a oportunidade 

[...] não vejo nenhum problema e se ter um servidor do Instituto 

Federal como um integrante do conselho do SENAI, por exemplo. 

Eu acho extremanente salutar, por exemplo, que exista um professor 

também do SENAI, no conselho superior de um Instituto Federal. Eu 

acho que essas articulações têm que existir, espero aqui cada vez 

mais os institutos da “realidade” (Entrevista, MEC/SETEC). 

 

Essa postura do Ministério da educação resgata as críticas quanto à lógica do capital 

dominante, feitas por Frigotto (2002), Frigotto e Ciavatta (2011) e Manfredi (2002). A forma 
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de entrada no mundo do trabalho parece difusa e não estruturada da melhor maneira indicada 

para se pensar uma oferta de curso técnico. A interação com o mundo do trabalho parece 

restrita e limitada às construções acadêmicas. 

Então eu diria que nossa relação com o mundo do trabalho hoje, 

rigorosamente falando, é pelas empresas que são conveniadas com a 

gente. Que por sua vez, têm uma forma voraz de observar isso 

(Entrevista, PROET). 

Existe um discurso muito belo, por isso é até eu evito entrar nesses 

grandes discursos, porque ele está pouco associado à prática. A 

gente dialoga pouco com o mercado; a gente tem que dialogar mais 

(Entrevista, Diretor 3). 

Então, a gente tem que olhar o mundo de trabalho, olhar o mercado 

de trabalho, e teria que ser mais rigoroso nas realizações, mas pra 

isso precisaria estar com os professores ligados no que está 

acontecendo no trabalho, e não somente na pesquisa e na 

universidade (Entrevista, PROET). 

 

 O relato do representante do MEC parece admitir essa distância com o mundo do 

trabalho e eventuais equívocos nestas propostas, ampliando a constatação para além de um 

acontecimento isolado. 

Eu acho que no caso do RJ, tirando os casos em que a oferta de 

cursos não se deu equivocadamente, não foi feito um bom 

mapeamento dos arranjos produtivos, das demandas do mercado de 

trabalho para oferta do curso; errou-se na oferta precipitada dos 

cursos. Aconteceu na rede e bastante, até (Entrevista, MEC/SETEC). 

 

 Frigotto (2002, p. 59) observa que as políticas de ensino, em seus diferentes níveis, 

tem como eixo definidor uma avaliação e concepção pedagógicas pautadas na liberdade de 

mercado e que tende à reduzir a dimensão humana e social da educação a um “fator 

econômico”. Portanto, informações obtidas com egressos a respeito da motivação para cursar 

o ensino técnico, as necessidades de se obter o grau de ensino médio, a atuação profissional 

no ramo de formação, a avaliação geral do curso realizado, entre outros aspectos podem 

ajudar a construir critérios para que a instituição perceba sua inclinação em atender ao 

disposto em sua concepção: 

 

Os Institutos Federais reservam aos protagonistas do processo 

educativo, além do incontestável papel de lidar com o conhecimento 

científico-tecnológico, uma práxis que revela os lugares ocupados 
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por cada indivíduo no tecido social, que traz à tona as diferentes 

concepções ideológicas e assegura aos sujeitos as condições de 

interpretar essa sociedade e exercer sua cidadania na perspectiva de 

um país fundado na justiça, na eqüidade e na solidariedade 

(BRASIL, 2008a). 

 

 

2ª Categoria: Aspectos de avaliação da política pública 

 

Acompanhamento e monitoramento da política pública 

 

 Esta subcategoria tem como objetivo descrever os aspectos de acompanhamento e 

monitoramento da política pública, percorrendo os elementos que configuram aspectos 

observáveis à análise crítica da ação dos institutos. A necessidade de uma avaliação mais 

estruturada dificulta a realização de diagnósticos sobre as algumas das ações conduzidas pela 

instituição, como pode ser observado, por exemplo, no caso da inserção dos egressos no 

mundo do trabalho. 

O problema não é a formação que a gente dá (para os alunos), é 

alguma depois dela, que a gente não consegue identificar e trabalhar. 

E essas pesquisas que a gente começa a fazer, são pra mim, muito 

simplórias perto do que a gente precisa fazer (Entrevista, Diretor 1). 

Às vezes a gente escreve sobre nós mesmos como se fossemos a pior 

coisa do mundo [...] talvez faça parte do processo que a gente 

adotou. Não tem nenhum indicador que diga que estamos formando 

pior que estávamos formando (Entrevista, PROET). 

 

As avaliações realizadas acerca dos aspectos do mundo do trabalho poderiam ser feitas 

de modo integrado, para que as informações laborais pudessem subsidiar os estudos e 

avaliações necessários à criação e atualização de cursos. Entretanto, não há registro de que 

tais estudos, de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Renda, estão sendo 

aproveitados para essa finalidade. 

Ofertar informações integradas das áreas referentes ao mundo do 

trabalho que apoiem e orientem a elaboração, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas. 

  

Quando perguntados sobre as práticas de avaliação, os entrevistados responderam: 
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(...) não, não é feito (avaliação da política pública). Não há nenhuma 

regra a ser seguida. A gente apresenta relatórios que são constantes 

há 40 anos atrás, que não mudam. São as mesmas informações 

(Entrevista, Diretor 2). 

Avaliação só vem quando a gente olha pelos dados do relatório de 

gestão, tudo em “caixinhas”. Até porque para você fazer essa 

avaliação, tem que criar as variáveis que você vai avaliar, como você 

conduz isso? (Entrevista, PROET). 

Não sei se o instituto tem feito (avaliação da política pública), mas 

nós aqui já estamos muito tempo sem fazer. Localmente isso não é 

feito. No máximo, em nível de reitoria, que me parece também não 

estar sendo feito (Diretor 1). 

Não tem (avaliação da política pública), o MEC não tem avaliação. 

Você quer uma avaliação perfeita? A do Tribunal de Contas da 

União. É a única avaliação que fizemos, e são eles que fazem 

(Entrevista, PROET). 

As novas instituições (IF's), por outro lado, não desenvolveram 

maturidade de olhar para o egresso como um indicador para a 

melhoria na gestão; estão ainda muito imaturos, precisando evoluir 

na análise dos egressos. Mas no caso dos campi mais no interior, que 

estão instalados em áreas de vocação agrícola, e que abrem cursos 

nessas áreas, o impacto é imediato. Numa cidade como o Rio de 

Janeiro é difícil mapear isso (Entrevista, MEC/SETEC). 

Eu acho, inclusive, que é muito difícil hoje (fazer uma avaliação da 

política pública), porque que não tem um perfil claramente definido 

para fazer uma avaliação de uma variável. A não ser que você pegue 

os objetivos descritos na lei do Instituto e tente criar isso como 

algum mecanismo de avaliação, que são muito genéricos (Entrevista, 

PROET). 

 

Pelos relatos acima fica caracterizada a ausência de avaliação por parte do IFRJ e 

também o reconhecimento do MEC de que esta é uma deficiência na rede federal. Esta falha 

torna-se crítica, pois contraria uma nas iniciativas estratégicas do Plano Plurianual: 

Realização de estudos, avaliações de impacto e análise do papel do 

Estado na promoção da educação profissional e tecnológica, 

levantamentos estatístico-educacionais e habilitação de instituições 

privadas para fins de expansão da oferta gratuita de cursos de 

educação profissional e acesso a programa de financiamento 

estudantil. (BRASIL, 2010)  

 

 Esta desconexão aponta uma falha na ação dos Institutos Federais, uma vez que pelos 

documentos não há conflito quanto à necessidade de avaliação da política pública. O 

documento “Concepções e Diretrizes” do MEC, por exemplo, preconiza a avaliação: 
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Enquanto política pública, os Institutos Federais assumem o papel de 

agentes colaboradores na estruturação das políticas públicas para a 

região que polarizam, estabelecendo uma interação mais direta junto 

ao poder público e às comunidades locais. Nesse sentido, cada 

Instituto Federal deverá dispor de um observatório de políticas 

públicas enquanto espaço fundamental para o desenvolvimento do 

seu trabalho (BRASIL, 2008a, p. 22). 

 

 Segundo Ramos e Schabbach (2012, p. 1274) os estudos de avaliação de políticas 

públicas buscam responder questões como “em que medida os objetivos propostos na 

formulação do programa-projeto são ou foram alcançados?”, “como o programa funciona?”, 

“quais os motivos que levam ou levaram a atingir ou não os resultados?”. Considerando estas 

colocações, as informações obtidas com egresso contribuem para verificar a finalidade 

precípua de educação profissional em prover profissionais qualificados aos setores produtivos 

da economia, podendo ser utilizadas as variáveis relativas ao grau de empregabilidade, à 

inserção no mercado de trabalho, aos setores que mais absorvem as formações profissionais 

oferecidas, os níveis salariais das categorias, os tipo de empregados, dentre outras fontes 

capazes de fornecer elementos para interpretar esta relação externa à instituição. 

 

Aspectos da política de desenvolvimento 

 

 Nesta categoria é abordada a relação entre a política pública de educação profissional 

e, por conseguinte, a rede federal, com o desenvolvimento das regiões onde se instalam os 

institutos. O relato do representante do MEC e a meta estratégica do Plano Plurianual 

demonstram como frentes de trabalho a ampliação das ofertas de vagas no âmbito da 

educação profissional e tecnológica  

(...) então, só para se ter um parâmetro de comparação, o 

PRONATEC estabeleceu uma meta de 8 milhões de vagas em 2 ou 3 

anos, isso dá uma ideia do tamanho do déficit de formação 

profissional que o país tem (Entrevista, MEC/SETEC). 

 

Oferecer 8 milhões de vagas para a educação profissional e 

tecnológica, com a concessão de 4 milhões de bolsas a estudantes do 

ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e 

adultos, trabalhadores e beneficiários dos programas federais de 

transferência de renda (BRASIL, 2010)  
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Essas evidências ratificam que há um esforço para ampliação da oferta de educação 

profissional, no qual os Institutos Federais são os protagonistas. A materialização desta 

política pública de ampliação, com vistas à uma aceleração das matrículas, pode ser 

representada pelo PRONATEC. Entretanto, não há consenso no IFRJ sobre o papel deste 

programa para a rede federal: 

Para mim o PRONATEC abre possibilidade. Então, lancei mão 

dessa política pública para popular o meu campus. Para mim é isso. 

E trazendo mais políticas públicas (Entrevista, Diretor 3). 

 

Então, as políticas do MEC hoje estão resumidas numa frase assim: 

“tudo é PRONATEC!” Não sei agora com essa mudança de 

governo. A visão de PRONATEC é uma visão eleitoral (Entrevista, 

PROET). 

 

O que a gente recomenda é que dentro da lógica ofertante-

demandante, que a lei do PRONATEC preconiza, é que os Institutos 

Federais devem procurar parceiros locais para mapear em uma 

escala maior as demandas mais deficitárias (Entrevista, 

MEC/SETEC). 

 

É, ninguém reconhece o IFRJ, e a gente não tem apoio nenhum da 

prefeitura nesse sentido. Eles querem que a gente faça cursos 

PRONATEC, querem, querem, querem...(Entrevista, Diretor 4) 

 

 Nesta categoria foram abordados os aspectos institucionais, de acompanhamento e 

monitoramento da política pública e de desenvolvimento, que juntos puderam fornecer 

elementos para compreensão de como a instituição avalia as suas práticas. A avaliação da 

política pública é etapa fundamental na administração pública e por isso se constitui em um 

problema não resolvido no objetivo em investigação, negligenciando a relevância deste 

instrumento na gestão das políticas públicas aconselhado pelos estudiosos do tema (FREY, 

2000; HOLANDA, 2003; LUSTOSA DA COSTA e CASTANHAR, 2004; RAMOS e 

SCHABBACH, 2012). 
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3ª Categoria: Elementos da educação profissional e tecnológica 

 

Egressos  

 

 O acompanhamento dos egressos se mostrou com elemento fundamental para a 

avaliação da política pública de educação profissional e tecnológica, porém os resultados 

sinalizam um das maiores fragilidades na presente investigação. Somam-se a isto as 

deficiências de informação sobre aos alunos formados identificadas nos relatórios de gestão 

nos diversos anos, bem como nos relatórios da coordenação de estágios e egressos.  Estas 

ausências tornaram imperiosa a aplicação de questionários junto aos ex-alunos. O fato não 

parece ser novo ou sequer restrito ao IFRJ, pois os entrevistados reconheceram as limitações 

no acompanhamento dos egressos: 

As novas instituições (IF's), por outro lado, não desenvolveram a 

maturidade de olhar para o egresso como um indicador para 

melhorias na gestão, elas ainda estão muito imaturas, precisando 

evoluir na análise dos egressos (Entrevista, MEC/SETEC). 

 

O aluno evadido ou egresso, a característica é já estar fora da 

instituição, perceber esse cara é muito difícil. Você pode ter uma 

política agressiva de imediato, mas daqui a pouco se ele não tiver 

compromisso com aquilo fica difícil (Entrevista, PROET). 

 

Bem, a gente tem informações através dos concursos públicos, da 

empregabilidade desses “garotos” (Diretor 2). 

 

Apesar de não haver um acompanhamento sistematizado, há esforços como uma base 

de dados construída pela coordenação geral de integração empresa-escola e, ainda, promoção 

de eventos que buscam aproximar os ex-alunos. Além disto, há um nível de conhecimento não 

estruturado sobre o destino de alguns poucos egressos. 

(...) esse cara se for bem formado, o mundo é dele. O aluno é nosso, 

mas o egresso é do mundo, a vida é dele. Quanto melhor eu formar 

esse cara, mais a vida vai se abrir para ele (Entrevista, PROET). 

 

A gente hoje tem conseguido colocar muitos dos nossos egressos no 

mercado de trabalho, mais aqueles com um nível de maturidade 

maior, que já estão no mercado, que estão fazendo o curso para 

poder melhorar a sua situação no mercado (Entrevista, Diretor 1). 
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A dificuldade em conseguir estabelecer contato com sujeitos que já se desligaram da 

instituição se manifestou, inclusive, na presente pesquisa, quando da coleta de dados por 

meios dos questionários eletrônicos. Estas evidências ilustram a dificuldades em se 

estabelecer um posicionamento acerca da contribuição do IFRJ para suprimento do mercado 

de trabalho no Estado, sobretudo pouco contribuiu para refutar ou confirmar os argumentos de 

Niskier (2010); Gomes (2011); Nascimento et al. (2012) entre outros. 

 

 

Formação dos Docentes 

 

 Os docentes exercem um papel substancial na execução da educação profissional e 

tecnológica e, portanto, a sua ação pode influenciar no direcionamento da trajetória 

profissional e acadêmica estudantes. No âmbito do IFRJ há percepções variadas sobre o fazer 

pedagógico desses profissionais.  

eles (docentes) apostam todas as fichas deles na preparação desse 

aluno para o mercado de trabalho e não na preparação desse aluno 

para a vida, como cidadão, como sabendo onde que ele quer estar, 

qual o posicionamento que ele deve tomar, etc (Entrevista, Diretor 

4). 

 

O meu campus é formando por um corpo docente onde 30% é ex-

aluno formados pela instituição. Um campus que tem basicamente 

83%, 87%, esse número fugiu agora, mas é acima de 80% e abaixo 

de 90%, com nível stricto sensu (Diretor 2). 

 

Eu entendo que a escola técnica, obviamente ela tem que formar um 

profissional, um bom profissional para o mercado de trabalho, que 

deve ser preparado para isso. Só que nós não somos uma escola 

técnica, nós somos um Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia. A gente tem a obrigação, temos o curso médio e técnico 

integrado ao ensino médio (Entrevista, Diretor 4). 

 

(...) hoje nós temos 20% de professores próximos da aposentadoria, 

e quase 60% dos professores são novos. Quem é o professor do 

Instituto Federal hoje? Quem é esse cara hoje? Qual é a visão que 

ele tem? Eu não arrisco dizer quem é esse cara hoje... (Entrevista, 

PROET). 
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 Ademais, o perfil dos novos professores pode contribuir para o distanciamento do 

aluno com o mundo do trabalho. 

Nosso corpo docente está se tornando um corpo docente acadêmico, 

as pessoas não conhecem muito o trabalho também, elas mesmas 

têm dificuldades. Tanto que a gente tinha uma proposta de fazer 

estágio de professores em empresas (Entrevista, PROET). 

  

Por fim, pode-se observar nesta subcategoria preocupações com a mudança no perfil 

dos docentes, pela predominância de acadêmicos, com pouca vivência no mundo do trabalho, 

o que corrobora a constatação de que “os docentes para as disciplinas do currículo voltadas 

para a profissionalização, historicamente, as iniciativas de implantação de programas de 

formação pedagógica que se estabeleceram em diferentes períodos, foram fragmentadas e não 

trouxeram resposta satisfatória como se fazia necessário (...)” (BRASIL, 2008, p.30). 

 

Infraestrutura 

 

 Nesta subcategoria estão expressos exemplos de entraves que restringem o pleno 

funcionamento da estrutura dos campi do IFRJ. Estes problemas demonstram as falhas de 

planejamento na implementação da política, que uma avaliação poderia ajudar a solucionar. 

Os relatos extraídos das entrevistas ilustram esta situação: 

 

O que acaba acontecendo nesta unidade é a falta de espaço para ter 

um “espaço de convivência” entre eles (alunos). Eles vivem hoje 

muitos focados dentro dos laboratórios, não interagem fora dele. O 

lado humano está se perdendo (Entrevista, Diretor 2). 

 

 

A gente tem alguns problemas ali no campus em relação à 

infraestrutura, mas o pior deles é a questão da rede elétrica. [...] a 

gente tem um laboratório com máquinas que não podem ser ligadas 

exatamente porque precisamos de muita amperagem (e a rede) 

explode se ligar. Tem ali equipamentos que talvez, na América 

Latina, só nós e a UFRJ temos (Entrevista, Diretor 4). 

 

 

(...) é uma coisa paradoxal eu ter (no campus) um equipamento de 

R$ 1.000.000,00 e não ter um Bico de Bunsen
12

 , que custa R$ 

                                                 
12

  O bico de Bunsen é um dispositivo usado para efetuar aquecimento de soluções em laboratório. Este 

queimador é formado por um tubo com orifícios laterais, na base, por onde entra o ar, o qual se vai misturar com 

o gás que entra através do tubo de borracha. 
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50,00. Se a base ele não for boa, o final não vai ser legal (Entrevista, 

Diretor 1). 

 

(...) você compra um cromotógrafo gasoso e não tem uma rede de 

gás, você compra as capelas e ainda não fez, entendeu? (Entrevista, 

Diretor 4). 

 

A nossa escola, em termos de estrutura, é muito superior, 

equipadíssima. [..] os laboratórios parecem de engenheira, tem gente 

até falando que eles foram feitos esperando um curso de engenharia; 

laboratórios sofisticados (Entrevista, PROET). 

 

 

 A concepção dos institutos sobre esta categoria afirma que qualquer que seja a 

proposta dentro dessa perspectiva, sem dúvidas, ela vem facilitada pela infraestrutura 

existente na rede federal de formação profissional e tecnológica. Entretanto, os relatos 

demonstram um desalinho a esta premissa, que deve ser considerada como elemento 

fundamental na avaliação da política. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi identificar aspectos relevantes para a avaliação dos 

Institutos Federais enquanto uma política pública de educação profissional, a partir das 

informações obtidas no mapeamento com egressos e no levantamento de percepção dos 

gestores do IFRJ e do representante do MEC/SETEC. A concepção inicial considera essas 

instituições como resultantes do novo modelo que a rede federal de educação profissional e 

tecnológica assumiu em sua última reformulação, concebida durante o governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro foi o 

principal campo empírico para as observações sobre a rede federal de educação profissional e 

tecnológica nesta pesquisa. Contudo, a participação de um representante do MEC/SETEC 

como sujeito integrante do rol de entrevistados permitiu elaborar considerações mais 

abrangentes sobre essa política pública. 

A lei 11.982, de 29 de dezembro de 2008, a qual “institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências”; coloca todos os membros desta rede nivelados em 

termos de igualdade de direitos e obrigações, conformando-os em um sistema educacional 

federal. Por esta diretriz, os achados dessa pesquisa ajudam a indicar caminhos para a 

avaliação de políticas públicas tanto no IFRJ, quanto para as demais instituições integrantes 

dessa rede. 

Os estudos realizados neste trabalho evidenciam a ausência de avaliação na área da 

educação profissional, existindo apenas estudos pontuais do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, que abordou apenas aspectos relacionados aos cursos de educação de jovens e 

adultos; e da pesquisa nacional de egressos, feita pelo MEC/SETEC em 2007.  

A principal lacuna encontrada na pesquisa se refere ao aspecto de monitoramento, 

visto que a avaliação necessita dessas informações para realizar o julgamento que lhe cambe 

quanto à eficiência, eficácia e efetividade dos programas. Essa etapa é fundamental para o 

dimensionamento das metas, dos caminhos de intervenção e das métricas essenciais à 

avaliação. (RAMOS e SCHABBACH, 2012). A avaliação vai além, no sentido de verificar se 

o plano originalmente traçado está produzindo as transformações esperadas. 
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A pesquisa também permitiu concluir que os Institutos Federais não realizam 

quaisquer tipos de avaliação institucional no âmbito dessa política, carecendo de formalização 

quanto aos procedimentos de planejamento, monitoramento e avaliação desses entes públicos, 

no sentido de responder efetivamente às demandas sociais e institucionais. 

Em termos de referenciais para a avaliação dos Institutos Federais, observou-se que a 

criação de critérios para esta avaliação deve estabelecer como ponto de partida os preceitos 

legais listados na lei de criação dos Institutos Federais. Neste sentido, os relatos podem 

contribuir com a criação de critérios para praticamente todos os itens obrigatórios listados na 

referida lei (lei 11.892). 

 O levantamento com os egressos merece destaque por oferecer algumas inferências 

ainda inéditas sobre os ex-alunos da instituição. Também merece ênfase pelo fato de 

sistematizar um modelo de pesquisa que pode ser prontamente apropriado pelo IFRJ, 

garantindo um caráter de aplicabilidade imediata dos resultados da pesquisa. Dentre os 

principais achados fornecidos pela pesquisa com egressos, é interessante ressaltar alguns 

elementos resultantes, que se contrapõem às opiniões do senso comum sobre estes ex-alunos: 

a) a maioria já teve alguma atuação profissional na sua área de formação (54%); 

b) os sujeitos oriundos da modalidade integrada confirmaram o interesse em realizar o 

um curso técnico, ainda que este não estivesse ao ensino médio (72%); 

c) mais da metade goza de uma renda familiar que os mantém em classes sociais mais 

modestas (39%); 

d) a escolaridade dos responsáveis, em sua maior parte, se mantém entre os níveis 

fundamental e médio (escolaridade paterna entre 24% nos níveis fundamental incompleto e 

nível médio completo, cada; e escolaridade materna entre 38% com ensino médio); 

d) as instituições onde os egressos concluíram o primeiro ciclo da educação básica é, 

em sua maioria, pertencente ao quadro da rede pública de ensino (53%); 

e) a maior parte que declarou não estar trabalhando afirma não ter encontrado vagas na 

área de formação (51%); 

f) boa parte dos indivíduos empregados está trabalhando próximos de suas residências 

(54%). 

A análise documental, conjugada com os relatos das entrevistas com os gestores, 

revelou uma verificação de lacunas na elaboração de propostas de cursos técnicos. As 

dificuldades foram admitidas pela pró-reitoria de ensino médio e técnico e confirmadas pelo 

representante do MEC/SETEC, que admitiu a repetição do fenômeno em praticamente toda a 

rede de educação profissional. 
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Com relação aos gestores, os principais apontamentos identificados recaem sobre 

inexistência de uma avaliação sistematizada das políticas públicas no âmbito da instituição. 

Todos os sujeitos entrevistados foram unânimes em afirmar desconhecer quaisquer tipos de 

acompanhamento com vistas a estimar os efeitos das iniciativas de educação profissional. 

Além disto, a constatação pode encontrar eco nas deficiências de acompanhamento de 

egressos, na infraestrutura, na adequação e planejamento do corpo docente, dentre outras 

questões que requerem elementos factuais para a avaliação das suas ações. Cabe lembrar que 

detectar ausência no campo empírico também é uma forma de se reproduzir achados de 

pesquisa, cumprindo-se a missão do fazer científico e investigativo.  

Como indicação de avaliação para os Institutos Federais, sugere-se uma metodologia, 

quanto ao agente que avalia, do tipo interna, a ser realizada por servidores efetivos do IFRJ. Já 

quanto à natureza, entende-se como útil a avaliação somativa, que está relacionada à análise e 

produção de informações sobre a etapa de implementação. A observação a partir deste ângulo 

parece apropriada por considerar essa política pública como uma ação já em curso na 

instituição, permitindo verificar a sua efetividade. Em relação ao momento da avaliação, tem-

se a possibilidade de realizá-la como ex-post, a partir de ações já em execução, baseando-se 

nos resultados esperados, versus resultados alcançados. 

A metodologia de avaliação de processo é a mais apropriada para o momento 

vivenciado pela instituição, sendo indicada, fundamentalmente, pelo fato de não se limitar aos 

aspectos quantitativos de impactos, mas buscar avaliar a política como vistas a melhorar sua 

execução ou mesmo a reformulação da política. Por meio dela é possível detectar eventuais 

defeitos na elaboração dos procedimentos e gerar dados importantes para a reprogramação, 

introduzindo mudanças no seu conteúdo durante a própria execução (Lustosa e Castanhar, 

2003). Isto permitirá que a constituição, os benefícios entregues, as diferenças entre os 

objetivos e sua realização, dentre outros aspectos importantes sejam identificados no projeto 

proposto com a criação dos Institutos Federais. 

Com o amadurecimento das práticas de acompanhamento e monitoramento no âmbito 

do instituto, sugere-se uma posterior avaliação de impacto, visto que sua aferição exige 

modelos quantitativos e econométricos para as análises; e uma avaliação de resultados, para 

verificar em que medida o programa alcançou os objetivos e quais foram seus efeitos e 

conseqüências. Mas por estarem associada a objetivos gerais e metas, e pelo fato desses 

elementos não estarem totalmente claros dentro da instituição, sugere-se cautela no uso desses 

instrumentos. 
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Portanto, espera-se que este estudo possa contribuir para o campo das políticas 

públicas, no sentido de se estabelecer as discussões sobre a criação de critérios e de 

construção de indicadores úteis à avaliação dos Institutos Federais, e em certa medida, à rede 

federal de educação profissional e tecnológica no qual está inserido. Recomenda-se que novos 

estudos possam concentrar esforços em avaliar os indicadores de evasão, cujos altos índices 

chamam a atenção para aspectos ainda não tratados efetivamente como um problema público 

da educação profissional e tecnológica. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Quadro 6: Documentos relativos à concepção dos Institutos Federais 

Documento Autoria Objetivos de análise 

Constituição Federal – 

“Da Educação, da 

Cultura e do Desporto” 

Presidência da 

República / Casa 

Civil 

Conhecer as instruções normativas acerca da 

educação no Brasil. 

Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional  

Presidência da 

República /  

Casa Civil 

Compreender as premissas do governo federal 

para política de educação no Brasil. 

Legislação da Educação 

Profissional (leis, 

decretos e pareceres) 

Presidência da 

República / Casa 

Civil 

Ministério da 

Educação 

Conhecer as orientações do governo federal 

específicas para a política de educação 

profissional. 

Plano Nacional de 

Educação para o decênio 

2011-2020  

(PNE - 2011/2020) 

Ministério da 

Educação 

Identificar a conexão da política pública de 

educação profissional no planejamento macro 

da educação no Brasil. 

Plano Plurianual do 

Governo Federal 

(2012 – 2015) 

Ministério do 

Planejamento, 

Orçamento e 

Gestão 

Identificar os objetivos e metas para a 

educação profissional no período de 2012 a 

2015. 

Instituto Federal – 

Concepção e Diretrizes 

Ministério da 

Educação  

Conhecer as concepções e diretrizes que 

fundamentam a criação dos Institutos 

Federais. 

Lei de Criação dos 

Institutos Federais 

 (Lei 11.892/08) 

Presidência da 

República / Casa 

Civil 

Examinar a constituição legal dos Institutos 

Federais. 

Premissas para a 

Educação Profissional e 

Tecnológica 

MEC/SETEC Compreender as orientações para a educação 

profissional e tecnológica. 
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Anexo II 

Quadro 7: Documentos relativos ao funcionamento do IFRJ 

Documento Autoria Objetivo de análise 

Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 

Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia do 

Rio de Janeiro 

Observar o alinhamento entre as estratégias do 

IFRJ e as orientações para a política pública 

de educação profissional preconizada pelo 

MEC para os Institutos Federais. 

Projeto Político 

Pedagógico (PPI) 

Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia do 

Rio de Janeiro 

Verificar aspectos das diretrizes pedagógicas 

do IFRJ que contribuam para o cumprimento 

dos compromissos assumidos pelos Institutos 

Federais na formação de profissionais de nível 

técnico, no âmbito da formação do quadro de 

mão de obra para as atividades econômicas. 

Relatórios de Gestão 

(Exercícios de 2010 a 

2013) 

Pró-reitoria de 

Administração do 

IFRJ 

Identificar os indicadores e os resultados 

obtidos em relação à oferta de educação 

profissional de nível técnico e à formação de 

profissionais no período de 2009 a 2012. 

Relatórios de Estágio e 

Egressos 

Coordenação 

Geral de Estágio 

do IFRJ 

Examinar os dados relativos à inserção dos 

egressos no mundo do trabalho e demais 

informações relevantes para a observação dos 

resultados obtidos pela instituição nessa área. 
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Anexo III 

Roteiro do questionário com egressos 

Quadro 8: Roteiro do questionário dos egressos 

BLOCO 1: PERFIL 

Perguntas Objetivos de análise * 

 Qual foi o curso técnico que você 

estudou no IFRJ? 

(   ) Agente Comunitário de Saúde 

(   ) Agroindústria 

(   ) Agropecuária 

(   ) Automação industrial 

(   ) Biotecnologia 

(   ) Controle Ambiental 

(   ) Eletrotécnica 

(   ) Farmácia 

(   ) Informática 

(   ) Informática para Internet 

(   ) Lazer 

(   ) Manutenção e Suporte à Microinformática 

(   ) Mecânica 

(   ) Meio Ambiente 

(   ) Metrologia 

(   ) Petróleo e Gás 

(   ) Polímeros 

(   ) Química 

(   ) Secretariado 

(   ) Segurança do Trabalho 

(   ) Serviços Públicos 

(   ) Vendas 

(   ) Plásticos 

Identificar a curso técnico para 

agrupamento das informações por categoria 

profissional. 

 Qual foi a modalidade de ensino do 

curso técnico que você realizou? 

( ) Integrado (curso técnico e ensino médio 

realizados ao mesmo tempo, no IFRJ) 

( ) Concomitante (curso técnico e ensino médio 

realizado do mesmo tempo, em 

instituições/cursos diferentes) 

( ) Subsequente/pós-médio (apenas o curso 

técnico)  

Conhecer a modalidade de ensino para, 

posteriormente, verificar se há demanda 

real pelo curso técnico ou simplemente a 

necessidade de realizar a formação de nível 

técnico. 

 Em que no você concluiu o curso 

técnico? 

(   ) 2009 

(   ) 2010 

(   ) 2011 

(   ) 2012 

(   ) 2013 

(   ) Outros 

Extratificar as informações por ano de 

conclusao 
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 Qual foi o campus onde você realizou o 

curso técnico? 

(   ) Arraial do Cado 

(   ) Duque de Caxias 

(   ) Engenheiro Paulo de Frontin 

(   ) Maracanã 

(   ) Nilópolis 

(   ) Paracambi 

(   ) Pinheiral 

(   ) Rio de Janeiro (Maracanã) 

(   ) São Gonçalo 

(   ) Volta Redonda 

Identificar o campus para agrupamento das 

informações por localidade. 

 Qual o nível de renda total das pessoas 

que residem com você? (somatório dos 

recebimentos de todas as pessoas que 

contribuem com a renda mensal) 

(   ) Nenhuma renda 

(   ) Até 1 salário mínimo (R$ 724,00) 

(   ) Entre 1 a 3 salários mínimos (R$ 724,01 a 

R$ 2.172,00) 

(   ) Entre 3 a 6 salários mínimos (R$ 2.172,01 a 

4.344,00) 

(   ) Entre 6 a 9 salários mínimos (R$ 4.344,01 a 

R$ 6.516,00) 

(   ) Entre 9 a 12 salários mínimos (R$ 6.516,01 

a 8.688,00) 

(   ) Entre 12 e 15 salários mínimos (R4 

8.688,01 a 10.860,00) 

(   ) Acima de 15 salários mínimos (R$ acima 

de R$ 10.860,00) 

Conhecer as classes sociais que os egressos 

fazem parte. 

 Qual a sua faixa etária? 

(   ) Menor de 18 anos 

(   ) Entre 18 e 21 anos 

(   ) Entre 22 e 25 anos 

(   ) Entre 26 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 35 anos 

(   ) Entre 36 e 40 anos 

(   ) Entre 41 e 45 anos 

(   ) Acima de 46 anos 

(   ) Acima de 51 anos 

Identificar a faixa etária com maior ou 

menor absorção de egressos o mundo do 

trabalho. 

 Qual é o nível de escolaridade do seu 

pai? 

(   ) Analfabeto 

(   ) Nível fundamental incompleto 

(   ) Nível fundamental completo 

(   ) Nível médio/técnico incompleto 

(   ) Nível médio/técnico completo 

(   ) Graduação incompleta 

(   ) Graduação completa 

Perceber a influência da estrutura 

educacional familiar. 
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(   ) Pós-graduação incompleta 

(   ) Pós-graduação completa 

 Qual é o nível de escolaridade da sua 

mãe? 

(   ) Analfabeta 

(   ) Nível fundamental incompleto 

(   ) Nível fundamental completo 

(   ) Nível médio/técnico incompleto 

(   ) Nível médio/técnico completo 

(   ) Graduação incompleta 

(   ) Graduação completa 

(   ) Pós-graduação incompleta 

(   ) Pós-graduação completa 

Perceber a influência da estrutura 

educacional familiar. 

 Em que tipo de instituição você cursos a 

maior parte do ensino fundamental? 

(   ) Instituição particular 

(   ) Instituição pública 

Identificar a influência da  formação 

anterior no ingressos dos estudantes na rede 

federal de ensino. 

BLOCO 2: EDUCAÇÃO  

 O que o motivou a buscar uma 

formação profissional de nível técnico? 

(   )  O desejo de exercer uma profissão de nível 

técnico, de acordo com as minhas afinidades.  

(  ) A necessidade de exercer uma ocupação 

remunerada.  

(   ) Obter uma preparação para o nível superior 

na área. 

(   ) A falta de opção para minha formação 

eduicacional naquela ocasião. 

(   ) Outros  

Conhecer a origem da demanda por cursos 

técnicos. 

 Qual foi a principal razão que o levou a 

estudar no IFRJ? 

(   ) A proximidade do campus com a minha 

residência. 

(   ) A qualidade do ensino oferecido. 

(   ) A gratuidade 

(  ) A oportunidade de realizar um curso 

técnico. 

(   ) Outros 

Apontar os possíveis aspectos culturais,  

sociais e econômicos envolvidos na escolha 

pela instituição. 

 Em relação às condições encontrada no 

IFRJ, avalie os aspectos abaixo, 

considerando "1" para a nota mínima e 

"5" para a nota máxima: 

 1 2 3 4 5 

Aulas práticas      

Aulas teóricas      

Corpo docente      

Infraestrutura      

Curso técnico      
 

Identificar se a estrutura oferecida pela 

instituição permite uma formação adequada 

ao exercício profissional.  
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 Você cursou ou está cursando alguma 

formação de nível superior? 

(  ) Sim, na mesma área do curso técnico em 

que sou formado.  

(   ) Sim, em uma área diferente do curso 

técnico em que sou formado.  

(   ) Não.   

Verificar se ocorreu a continuidade dos 

estudos, examinando as condições 

econômicas. 

 O curso superior que você 

estuda/estudou está relacionado à área 

da sua formação técnica? ** 

(  ) Totalmente relacionada à minha formação 

técnica.  

(   ) Parcialmente relacionada à minha formação 

técnica.  

 (   ) Nada relacionado à minha formação 

técnica.   

Identificar se houve continuidade na área 

de formação. 

 Qual é o tipo de instituição de ensino 

superior você cursa/cursou a sua 

graduação? ** 

(  ) Instituição pública.  

( )Instituição privada, por meio de recursos 

financeiros próprios.  

(  ) Instituição privada, por meio do 

recebimento de bolsa. 

Identificar o tipo de instituição que mais 

tem absorvido os egressos. 

 Qual foi a principal razão da sua 

escolha pela graduação? ** 

(   ) Aprimoramento profissional.  

(   ) Melhoria salarial.  

(   ) Falta de oportunidade de trabalho.  

(   ) Opção pessoal.   

(   ) Outros 

Conhecer as motivações para continuidade 

dos estudos. 

BLOCO 3: MUNDO DO TRABALHO 

 Qual é a sua situação profissional no 

momento? 

(   ) Empregado na minha área de formação 

técnica.  

(   ) Empregado em uma ocupação não 

relacionada a minha área de formação técnica, 

mas JÁ ATUEI como técnico.  

(   ) Empregado em uma ocupação não 

relacionada a minha área de formação técnica e 

NUNCA ATUEI como técnico.  

(   ) Desempregado, mas já atuei na área.  

(   ) Desempregado, mas nunca atuei na área.  

(   ) Nunca trabalhei. 

Conhecer o destino dos egressos após a 

conclusão do curso técnico. 

 Como você avalia o salário recebido 

como técnico, considerando a média 

salarial da sua categoria profissional? 

Perceber o grau de satisfação com a 

remuneração. 
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(   ) Excelente  

(   ) Bom  

(   ) Regular  

(   ) Ruim   

 A localidade onde você 

trabalha/trabalhou como técnico fica 

próxima a sua residência? 

(  ) Sim, trabalho no mesmo município onde 

moro.  

( ) Sim, trabalho em um município próximo a 

minha residência.  

( ) Não, trabalho em um município distante da 

minha residência.  

(   ) Não, trabalho em outro Estado.  

(   ) Não, trabalho em outro País.   

Identificar aspectos regionais. 

 Em que tipo de organização você 

exerce/exerceu as suas atividades 

profissionais como técnico? 

(   ) Empresa privada.  

(   ) Empresa pública.  

(   ) Empresa própria.  

(   ) Atividade autônoma.   

Observar os setores que mais tem 

absorvidos egressos da instituição. 

 De que forma você ingressou na 

organização em que trabalha/trabalhou 

como técnico? 

(  ) Processo seletivo.  

(   ) Indicação.  

(   ) Efetivação de estágio.  

(   ) Concurso público.  

(   ) Trabalho em atividade autônoma.   

Conhecer a forma como os egressos se 

inserem nas organizações. 

 Qual foi o principal motivo de não ter 

atuado ou não ter permanecido 

profissionalmente na sua área de 

formação? *** 

(   ) Insatisfação com o salário oferecido na 

área.  

(   ) Falta de vagas de trabalho da área.  

( ) Não me identifiquei com a profissão.  

( ) Nunca tive a intenção de atuar na área.  

(   ) Outros:    

Investigar os motivos por não exercer a 

profissão. 

*Os “objetivos de análise” não integraram o questionário encaminhado aos egressos, sendo listados apenas neste 

anexo de forma a propiciar ao leitor uma maior compreensão acerca das perguntas elaboradas. 

**Pergunta destinada apenas aos sujeitos que declaram estar cursando o nível superior. 

*** Pergunta destinada apenas aos sujeitos que declaram não estar trabalhando ou nunca terem atuado na área de 

formação. 
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Anexo IV 

Roteiro da entrevista com os gestores (diretores gerais dos campi, pró-reitor de ensino médio 

e técnico e representando do MEC/SETEC) 

Quadro 9: Roteiro de entrevista com os gestores dos campi 

Perguntas Objetivos de análise 

1. Como ocorre a articulação entre as 

propostas de ensino e o mundo do 

trabalho? 

Perceber a conjunção das premissas 

pedagógicas com as demandas dos setores 

produtivos. 

2. Como acontece a integração entre as 

políticas oriundas do MEC/SETEC e 

as práticas do IFRJ? 

Perceber o nível de influência das políticas 

públicas de educação profissional no 

cotidiano dos insitutos federais. 

3. Qual a sua percepção acerca do 

atendimento à demanda de 

profissionais de nível técnico no 

mercado? 

Apontar os direcionamentos capazes de 

contribuir para as expectativas de 

desenvolvimento no Estado. 

4. A região onde o campus está inserido 

oferece condições de absorção dos 

profissionais formados pela 

instituição? 

Compreender aspectos regionais que 

impactam o cotidiano da instituição e dos 

estudantes na localidade onde campus está 

inserido. 

5. Os cursos oferecidos estão de acordo 

com as necessidades dos setores 

econômicos do entorno? 

Entender as necessidades do arranjo 

produtivo local e a visão do gestor sobre a 

aplicação da formação profissional 

desenvolvida. 

6. A instituição oferece a estrutura 

necessária à adequada formação 

profissional oferecida? 

Apontar aspectos estruturais que impactam na 

construção dos conhecimentos necessários às 

atividades profissionais. 

7. O corpo docente do curso está 

adequamente alinhando aos objetivos 

de formação de profissionais de nível 

técnico? 

Avaliar se os objetivos de formação 

profissional são condizentes com as 

necessidades de mercado. 

8. Como ocorreu a decisão sobre a 

implementação dos cursos 

oferecidos? 

Conhecer a concepção dos cursos de nível 

técnico ofertados no campus. 

9. Qual a sua percepção sobre a 

ampliação de ofertas de formação 

profissional de nível técnico no 

âmbito do campus? 

Identificar possíveis frentes de atuação do 

campus perante às necessidades dos setores 

produtivos. 

10. Quais são os instrumentos e 

indicadores utilizados pelo IFRJ para 

o monitoramento da política pública? 

Identificar aspectos de monitoramento da 

política pública. 
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11. Quais os principais desafios identifica 

dos na condução de uma prosposta de 

formação de nível técnico? 

Perceber a compreensão do gestor acerca da 

conjuntura da formação profissional de nível 

técnico. 

12. Como você avalia a integração entre 

sociedade, escola e o mundo do 

trabalho no âmbito dos IF’s? 

Compreender a articulação entre o governo, 

sociedade civil e organizações. 

 


