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RESUMO 
 

Avaliar o impacto da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na vida 
profissional dos egressos possibilita conhecer se há lacunas entre o texto e o 
contexto da política. O IFBA Campus Porto Seguro (IFBA PS) completou em 2013 
seu primeiro quinquênio de atuação. Para conhecer os impactos dos cursos na vida 
profissional dos egressos, efetuou-se este estudo, o qual teve como objetivo geral 
analisar como os egressos do IFBA PS avaliam o impacto dos cursos técnicos 
integrados e subsequentes em Alimentos, Biocombustíveis e Informática em sua 
vida profissional. Definiu-se como objetivos específicos: a) identificar evidências de 
impactos na situação profissional dos egressos, com base na percepção dos 
mesmos; e b) verificar se os impactos apontados pelos egressos refletem a 
finalidade do IFBA conforme previsto na Lei 11.892, art. 6º, inciso I, o qual  preconiza 
que os institutos federais devem ofertar educação profissional e tecnológica, 
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local (BRASIL, 2008). Optou-se por enveredar 
numa avaliação de impacto (COHEN; FRANCO, 2011; DRAIBE, 2001; BAUER, 
2010) com características de avaliação centrada nos participantes (WORTHEN; 
SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Foram levantadas as percepções dos egressos 
dos cursos técnicos integrados e subsequentes em Alimentos, Biocombustíveis e 
Informática do IFBA PS, participantes no período de 2008 a 2013. Os dados foram 
coletados através de questionários (QUIVY E CAMPENHOUDT, 1998), os 
depoimentos foram organizados e analisados na perspectiva do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC) (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000). Os DSCs revelam que o 
egresso considera o IFBA PS uma instituição ofertante de ensino de qualidade, que 
contribuiu na orientação vocacional e que colabora nos processos seletivos para 
acesso ao ensino superior; destacam, porém que os cursos do IFBA PS não 
condizem com arranjos sócio-produtivos e demandas locais, o que dificulta a 
inserção do técnico de nível médio em postos de trabalho inerentes à área de 
formação. Apontam deficiências nos cursos, especialmente nas disciplinas técnicas, 
falhas nas aulas práticas e falta de apoio para a realização de estágio além da falta 
de valorização e reconhecimento da relevância da atuação do profissional técnico de 
nível médio por parte do empresariado local e atribuem este fato a ausência de 
comunicação e interação da escola com a comunidade, evidenciando a falta de 
encaixe institucional e a incoerência da política pública ao contexto. 
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ABSTRACT 

 

Evaluating the impact of High School Technical Education Middle in professional life 
enables the graduates to know if there is gap between the text and context of the 
policy. IFBA Campus Porto Seguro (IFBA PS) completed five years of work in 2003. 
In order to know the impact of the courses in the professional life of the graduates we 
performed this study which had as main objective to analyze how the graduates of  
IFBA PS evaluate the impact of integrated and subsequent technical courses in food, 
biofuels and computing in their professional lives. Our specific goals were: a) identify 
evidence of impacts on employment status of graduates, based on their perception 
and b) determine whether the impacts mentioned by graduates reflect the purpose of  
IFBA according to Law 11.892, Art. 6, paragraph I which states that federal 
institutions must offer vocational and technological education, training and qualifying 
citizens in order to work with emphasis on local socioeconomic development 
(BRAZIL, 2008). We opted for an impact assessment (Cohen and Franco, 2011; 
DRAIBE, 2001; BAUER, 2010) with characteristics of evaluation focused on 
participants (WORTHEN, SANDERS and FITZPATRICK, 2004). We raised the 
perceptions of graduates from integrated and subsequent technical courses in Food, 
Biofuels and Computing IFBA PS, which were students from 2008-2013. Data was 
collected through questionnaire (Quivy And Campenhoudt, 1998), reports were 
organized and analyzed with the perspective of Collective Subject Discourse (CSD) 
(LEFÉVRE, 2000). The CSDs reveals that graduates consider IFBA- PS an institution 
that offers quality education, which contributed in vocational guidance and 
collaborated in selection processes for entering university. However, they state that 
IFBA courses are not consistent with the socio-productive arrangements and local 
demand, which makes the insertion of mid-level technician in their specific area 
difficult. They also point deficiencies in courses, especially in technical disciplines, 
failures in practical classes and lack of support for an internship. Besides that, they 
point the lack of appreciation and recognition of the performance of mid-level 
technicians for local businesses, and they attribute this to lack of communication and 
interaction between the school and the community, demonstrating the lack of 
institutional fit and inconsistency of public policy context (Lejano, 2012). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta primeira seção apresenta-se um panorama do contexto social e 

institucional, evidenciado o objeto do estudo, explicitado o problema da pesquisa que 

norteou a definição dos objetivos geral e específico, bem como os pressupostos. 

Apresenta-se a justificativa pela escolha do tema do estudo e sua relevância. 

 

1.1 CONTEXTO 

 

No Brasil, a educação está fortemente associada à ideia de trabalho como 

princípio educativo. Esta premissa é retratada na Constituição Federal, artigo 205, 

que estabelece a educação como direito de todos, visando o preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

A educação profissional está presente no cenário educacional brasileiro desde 

o Brasil colonial (BERTOGNA, 2009); passou por diversas reformulações até a mais 

recente oriunda da Lei 11.892 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (BRASIL, 2008). 

No Estado da Bahia, a educação profissional foi instituída em 1909, através 

do Decreto 7.566, que determinou a criação das Escolas de Aprendizes Artífices nas 

capitais dos estados. A finalidade era ofertar ensino profissional gratuito no intuito de 

suprir necessidades dos cidadãos no que se refere ao preparo técnico e intelectual 

necessário ao aprendizado de um ofício em consonância com as especialidades das 

indústrias locais (BRASIL, 1909). A Escola de Aprendizes Artífices da Bahia foi 

inaugurada em 02.06.1910 (PEREIRA, 2008). 

A transição de nomenclatura de Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia (CEFET-BA) para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA) se deu a partir da promulgação da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 

2008 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008). 

A partir da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica foram implantados campus no interior das vinte e sete unidades 

federativas. Receberam unidades do Instituto Federal, prioritariamente os municípios 

com Arranjos Produtivos Locais (APLs) identificados; municípios populosos e com 

baixa receita per capita, integrantes do G100, ou seja, grupo das 100 cidades 
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brasileiras com receita per capita inferior a R$1 mil e com mais de 80 mil habitantes, 

universalização de atendimento aos Territórios da Cidadania e Municípios com 

percentual elevado de extrema pobreza (BRASIL, [201-]). 

O Estado da Bahia, que, de 1910 a 2007, tinha 06 (seis) câmpus1 federais 

ofertantes de educação profissional de nível médio, passou para 16 (quinze) câmpus 

e cinco núcleos avançados em 2013, a saber: Barreiras, Camaçari (núcleo avançado 

em Dias D´Ávila), Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, 

Paulo Afonso (núcleo avançado em Euclides da Cunha e Juazeiro), Porto Seguro 

(núcleo avançado de Ubaitaba), Salvador (núcleo avançado em Salinas da 

Margarida), Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista 

(núcleo avançado em Brumado (IFBA, 2013). 

O IFBA Campus Porto Seguro (IFBA-PS) está em atividade acadêmica desde 

2008 e oferta cursos técnicos integrados e subsequentes, de nível médio na área de 

Alimentos, Informática e Biocombustíveis além das licenciaturas em Química, 

Computação e  Intercultural Indígena. Em cinco anos de atuação, o câmpus já 

possui turmas que concluíram os cursos técnicos integrados e subsequentes em 

Alimentos, Biocombustíveis e Informática, uma vez que se referem a cursos de 

quatro e dois anos respectivamente. 

Porto Seguro, localizado no extremo sul da Bahia, é o município mais 

significativo da zona turística Costa do Descobrimento, composta também pelos 

municípios de Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis e Itabela (DIEESE, 2008). 

De acordo com o censo demográfico do IBGE (2009), a população total do 

município, em 2010, era de 126.929 habitantes, e a população estimada para 2013 é 

de 141.006 habitantes. Em 2010, aproximadamente 16,8% viviam na área rural e 

82,2% na urbana. A região é considerada o segundo destino turístico do Estado em 

número de visitantes e o primeiro parque hoteleiro, com 35 mil leitos (DIEESE, 2008, 

p. 2).O município é basicamente urbano (menos de 7,0% do PIB é da Agropecuária), 

e essencialmente voltado para o setor de Serviços que contribui com mais de 70,0% 

do PIB. Pela estatística do cadastro central de empresas, em 2011 havia 3958 

empresas atuantes com 22.300 indivíduos na condição de pessoal ocupado 

                                            
 

1 O uso do termo câmpus conforme orientação constante na nota lexicológica da Profa. Dra. Enilde Faulstich do Departamento de Lingüística, Português e 
Línguas Clássicas (LIP) Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB).  
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assalariado (IBGE, c2014).  Neri e Soares (2008) ressaltam que, em Porto Seguro, o 

emprego apresenta alto grau de informalidade. 

De acordo com o mapeamento dos arranjos produtivos locais da Bahia 

(APLs), os do município de Porto Seguro consistem em Turismo, Cachaça e 

Aquicultura (BNDES,2010). Porto Seguro figura na 89º posição no anuário G100 de 

2013 e, de acordo com dados do referido anuário, 51% da população é composta 

por pessoas de famílias com renda per capita mensal de até R$140,00, é o 

município baiano constante do G100 com a maior taxa de homicídios com 105,9 por 

100 mil habitantes, em 2011 (WENCESLAU JUNIOR, 2014; FNP, 2013). 

Ressalte-se que, conforme Lejano (2012), o contexto afeta o funcionamento 

da política para além das fronteiras do modelo formal e as instituições reais não são 

apenas regras e estruturas organizacionais, mas se encontram entrelaçadas com 

cultura, histórias, personalidades e outras contingências de contexto e desta forma a 

política se desenvolve a partir da base, estando dentro e fazendo parte de um 

contexto. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

A avaliação de uma política, programa ou projeto, ou ainda o desempenho de 

uma instituição, é especialmente relevante se for feita na perspectiva dos 

participantes, uma vez que com a ênfase no elemento humano e tendo o avaliador 

sua atenção voltada para as necessidades dos participantes, possibilita ver o 

programa a partir de diferentes pontos de vista (WORTHEN, 2004, p. 240). 

Lejano (2012, p. 202) considera que, se tivermos que entender por que 

algumas políticas parecem funcionar e outras não, ou porque uma política parece 

funcionar algumas vezes e não em outras, temos que nos esforçar mais seriamente 

para entrar no mundo dessas pessoas para as quais a política está sendo moldada. 

As populações em questão não podem mais ser tratadas como receptoras passivas 

da política. As pessoas podem vivenciar a política de maneiras muito diferentes do 

que é assumido por quem faz a política. 

Assim sendo o estudo com egressos é enriquecedor por possibilitar acesso a 

uma perspectiva singular, rica e por considerar que são sujeitos especialmente 

interessantes para compreendermos como os programas e políticas se articulam 

com a sociedade e são fonte privilegiada de informações que permitem entender o 
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alcance, efeitos e consequências de uma ação educativa (DAZZANI; LORDELO, 

2012). 

O participante da política, programa ou projeto é um poderoso canal que 

possibilita a avaliação de modo a responder a condições reais aplicáveis às 

circunstancias particulares encontradas no contexto (LEJANO, 2012). 

Estudos com lastro na percepção dos egressos tem surgido com maior ênfase 

na segunda metade da ultima década e geralmente focam a avaliação de políticas, 

programas e projetos a exemplo de Nicolao e Espartel (2004), Silva e Machado 

(2007), Godoy e Forte (2007), Brandalise (2012), Paixão, Hastenreiter Filho e 

Amoedo (2013) cujo foco foram os egressos do ensino superior e Rocha et al. 

(2005), Zukowski e Silva (2012), Carvalho (2012), D‟Ávila (2013), Sampaio, Almeida 

e Silva (2013), Sampaio (2013), dedicados ao estudo dos egressos dos cursos 

profissionalizantes de nível médio. 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFBA define egresso como ex-aluno, 

seja ele graduado, desistente, jubilado ou transferido, porém, para fins deste estudo, 

serão considerados os ex-alunos que tenham efetivamente concluído os cursos 

técnicos integrados e subsequentes em Alimentos, Biocombustíveis e Informática no 

IFBA PS. 

 

Figura 1 – Amplitude e segmento foco da pesquisa – campus, modalidade e cursos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

Ao escolherem o IFBA PS como ofertante dos serviços, os egressos 

depositaram sua confiança e expectativas na ação educativa e a opinião deles 

constitui subsídio importante para que se possa avaliar o impacto gerado pelos 

cursos em sua vida profissional, especialmente porque de acordo com a Lei 11.892, 
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artigo 6º, inciso I a finalidade dos institutos federais é ofertar educação profissional e 

tecnológica, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

(BRASIL, 2008). 

As avaliações participativas envolvem os beneficiários do programa (LIMA, 

2010, p. 57); neste caso, os egressos dos cursos técnicos integrados e 

subsequentes do IFBA Campus Porto Seguro, uma vez que foram submetidos ao 

processo ensino-aprendizagem e acredita-se que ao optarem por um curso técnico 

pretendam fazer uso dessa formação em sua vida profissional. A participação dos 

egressos pode constituir importante subsídio para reformulação da política pública 

de educação profissional implementada pelo IFBA em Porto Seguro. 

Barretto e Pinto (2001) ressaltam que as políticas educacionais do país são 

elaboradas sem que se tenha uma visão dos resultados acumulados de experiências 

anteriores e de seus impactos. Segundo as autoras, a regra tem sido a de fazer 

suceder uma série de medidas, reformas, inovações, sem que se disponha de 

elementos suficientes para uma apreciação mais isenta e fundamentada de seus 

resultados e repercussões para a população. 

Conhecer a trajetória dos egressos e captar suas percepções sobre como os 

cursos técnicos impactam a vida profissional possibilita constituir subsídios para 

verificar se está havendo contribuições significativas na vida dos estudantes e na 

comunidade onde a escola está inserida. 

 

1.3 PROBLEMA 

 

Para avaliar os cursos técnicos o IFBA adota os mesmos parâmetros 

utilizados pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), esse 

sistema não trata as especificidades dos cursos técnicos e as dimensões 

evidenciadas não contemplam a avaliação dos impactos gerados na vida profissional 

do egresso. 

Os dados coletados a partir do modelo do SINAES são expressos nos 

relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA), cuja última versão retrata o 

período de 2007 – 2009, ou seja, evidencia o último ano da instituição enquanto 

CEFET-Ba e o primeiro ano na condição de IFBA, um período de transição e 

provavelmente crítico em termos de adaptação para toda comunidade acadêmica, 

com prováveis reflexos nos resultados institucionais. 
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Mesmo que houvesse alguma avaliação no modelo do SINAES, posterior a 

2009, esta não retrataria as especificidades dos cursos técnicos de nível médio bem 

como as peculiaridades de cada campus, ou ainda de cada curso. Para tentar 

minimizar as possíveis disparidades e evidenciar as especificidades de cada 

câmpus, a instituição determinou a criação de Comissões Setoriais de Avaliação 

(CSAs), através da Resolução do Conselho Superior – CONSUP nº 29 de 

13.08.2012, capítulo V, art. 11, que determina que “as CSAs serão constituídas nos 

câmpus do IFBA, com a finalidade de coordenar, implementar e acompanhar as 

atividades inerentes ao processo de autoavaliação dos seus respectivos câmpus”. 

No caso do câmpus Porto Seguro, não havia registro de constituição de tal 

Comissão até julho de 2014. 

Apesar da atividade de acompanhamento de egressos, especificamente do 

ensino profissional, ser uma atividade prevista e legitimada por lei (ZUKOWSKI, 

SILVA, 2012), além de constar no regimento geral do IFBA (IFBA, 2013) e ser 

reconhecida como uma maneira de firmar os vínculos institucionais, a 

sustentabilidade da relação com os egressos e com o mundo do trabalho, esta não é 

realizada no referido campus. 

Com relação a estudos com egressos dos cursos técnicos da rede federal, a 

iniciativa de que se tem registro foi desenvolvida pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) e o Ministério da Educação (MEC), intitulada 

Pesquisa Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2009). O objetivo foi verificar a empregabilidade 

dos egressos, a continuidade dos estudos após a conclusão do curso técnico e a 

avaliação pelos egressos quanto à formação técnica recebida. A referida pesquisa 

contemplou os indivíduos que concluíram os cursos técnicos no período de 2003 a 

2007, e o levantamento foi realizado junto a organizações diversas, a saber: trinta e 

três Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) quarenta e cinco Unidades 

de Ensino Descentralizadas (UNED), trinta e seis Escolas Agrotécnicas Federais 

(EAF), trinta e duas escolas vinculadas a universidades totalizando 72.657 (setenta e 

dois mil, seiscentos e cinquenta e sete) registros. Dentre outros aspectos este 

estudo de âmbito nacional evidenciou que 65% dos egressos trabalhavam na área 

de formação na época da pesquisa.  A pesquisa apresenta um panorama geral e é 

descrita em termos agregados, evidencia organizações diversas e com realidades 

distintas o que dificulta a observância de peculiaridades e aspectos que poderiam 
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contribuir no processo decisório das unidades de ensino que precisariam de um 

panorama expresso de forma totalmente desagregada. 

No que se refere especificamente ao CEFET-Ba, denominação da instituição 

antes de dezembro de 2008, verificou-se uma tentativa de acompanhamento de 

egressos, quando da realização de um levantamento efetuado pela CPA – Comissão 

Própria de Avaliação, apresentado no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

aprovado pelo Conselho Diretor em 26.03.2008 (IFBA, 2008). O levantamento foi 

com relação ao exercício profissional na área de formação, evidenciou-se que, em 

2005, chegava a 75,12% o índice de inserção dos egressos do CEFET-Ba no 

mercado de trabalho, na área de sua formação. 

Tanto a Pesquisa Nacional de Egressos, capitaneada pela SETEC/MEC de 

2009, quanto os dados apresentados pela CPA do CEFET-Ba em 2008, servem de 

estímulo para conhecermos as especificidades do IFBA OS, através do seguinte 

problema desta pesquisa: Quais são os impactos dos cursos técnicos na vida 

profissional dos egressos do IFBA Campus Porto Seguro, a partir da percepção dos 

mesmos? 

 

1.4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar como os egressos do IFBA 

Campus Porto Seguro avaliam o impacto dos cursos técnicos integrados e 

subsequentes em Alimentos, Biocombustíveis e Informática em sua vida profissional. 

Para a consecução do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

estabelecidos: 

 

a) identificar evidências de impactos na situação profissional dos egressos, 

com base na percepção dos mesmos; 

b) verificar se os impactos apontados pelos egressos refletem a finalidade do 

IFBA conforme expressa na Lei 11.892, art. 6º, inciso I. 

A Lei 11.892, artigo 6º, inciso I, preconiza que a finalidade dos institutos 

federais é ofertar educação profissional e tecnológica, formando e qualificando 

cidadãos com vistas na atuação profissional, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local (BRASIL, 2008). 

 



22 

1.5 PRESSUPOSTOS 

 

A fim de levantar os impactos dos cursos técnicos na vida profissional dos 

egressos do IFBA – Campus Porto Seguro, na percepção dos mesmos, o referido 

estudo partiu dos seguintes pressupostos:  

P1 – Os egressos dos cursos técnicos avaliam que os cursos geram poucos 

impactos positivos na vida profissional, pois os cursos ofertados no Campus Porto 

Seguro não estão de acordo com as demandas de mercado locais; 

P2 – Os egressos dos cursos técnicos em Alimentos, Biocombustíveis e 

Informática não atuam profissionalmente na área de formação, pois recorrem ao 

IFBA não pelo aspecto profissionalizante dos cursos, mas por perceberem a 

instituição como ofertante de ensino de qualidade capaz de prepará-los de forma 

satisfatória para o processo seletivo de acesso ao ensino superior. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

O IFBA Porto Seguro, apesar de ser uma instituição inserida recentemente 

nesta localidade, carrega o legado de uma instituição centenária, renomada e 

reconhecida como ofertante de educação profissional de qualidade. Portanto, em 

consideração a essa trajetória e, em respeito aos que optam por estudar neste 

campus, é importante que se verifique se o caminho trilhado nesse primeiro 

quinquênio da nova fase, oriunda da expansão da Rede Federal de Educação, está 

gerando os resultados esperados.   

Não havia, até o fechamento deste estudo, no âmbito do IFBA PS, registro de 

ação voltada ao egresso, nem sobre os impactos dos cursos na vida profissional dos 

mesmos, apesar da relevância do papel do egresso na política educacional. Este 

papel foi expresso por sua representatividade na estrutura formal, com assento 

garantido no Conselho Superior do IFBA (CONSUP), com participação prevista na 

CPA (IFBA, 2010) e com especial destaque na nona dimensão do SINAES (BRASIL, 

2006), ressalte-se que o regimento geral da instituição, nos artigos 107 e 108 

determina, que setores específicos empreendam o acompanhamento de egressos 

(IFBA,2013, p.51). 

Este cenário remete a Lejano (2012, p. 194-196), quando ressalta que a 

avaliação de políticas, programas e projetos é relevante, pois, por vezes, observa-se 
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um hiato entre o texto e o contexto, retratado no distanciamento entre a formulação e 

a implementação da política. 

O autor evidencia que o que faz com que as instituições funcionem não é o 

estabelecimento de linhas visíveis de autoridade ou interesse pessoal, mas sim a 

coerência das ações com a teia de relações (LEJANO, 2012, p. 269). 

Apesar de, desde 1909, por força do Decreto 7.566, a educação profissional 

estar presente no contexto educacional do cidadão brasileiro, só recentemente se 

consolidou no interior dos Estados. Em 2008, a educação profissional passou a 

integrar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 9.394/96, figurando no capítulo III 

art. 39 a 42 e determinou que a Educação Profissional Técnológica abrangesse 

cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação 

profissional técnica de nível médio e a educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação. (BRASIL, 2008). 

A avaliação sistemática da educação, na atualidade, é feita no Brasil através 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que é formado 

por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

contempla estudantes das redes públicas e privadas do país (IFBA, 2005), 

localizados na área rural e urbana e matriculados no 5º e 9º anos. Ainda na 

perspectiva da Educação Básica, há o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

que foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da 

educação básica (BRASIL, 2013). Tanto o SINAES quanto o SAEB e o ENEM estão 

sob coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema 

Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e implementação de 

políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e 

equidade. (BRASIL, 2011). 

 

Quadro 1 – Sistemas de Avaliação Educacional Brasileiro 

Educaçao básica 
Ensino Fundamental Sistema de Avaliação da Educação básica(SAEB) 

Ensino Médio Exame Nacional do Ensino Médio(SAEB/ENEM) 

Ensino Superior Graduação Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) 
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Pós-graduação Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) CAPES 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, com base em Inep/MEC e CAPES. 

 

Com relação à avaliação da Educação Profissional Tecnológica de Nível 

Médio (EPT), não há, até o momento, um sistema específico para esta modalidade 

de ensino. Percebe-se algum avanço no painel de discussão, por exemplo, realizado 

pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), em 1º de agosto 

de 2013, cuja discussão versou sobre a Avaliação da Educação Profissional. 

Debateram sobre o tema, o diretor administrativo do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(CONIF), um representante do Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Drª 

Sandra Zákia, da Universidade de São Paulo (BRASIL, 2013). 

Vários autores chamam a atenção para a importancia da avaliação a exemplo 

de Oliveira e Rezende (2012) que consideram que os sistemas de avaliação da 

educação são importantes, conforme evidenciam, por possibilitarem um 

acompanhamento do desenvolvimento da qualidade da educação. Através dos 

dados, oriundos das avaliações, é possível que a população tome ciência dos 

avanços ou percalços da educação, ou seja, a avaliação pode ser considerada como 

uma forma de prestação de contas à sociedade. 

A avaliação é relevante, pois conforme evidencia Vianna (2000) a ignorância 

do humano em avaliação na educação redunda, inevitavelmente, em fracasso. A 

avaliação na educação é destacada na atualidade, pois a educação, como um valor 

social, extrapola os interesses circunstanciais de grupos isolados e passa a ser uma 

preocupação da sociedade global (VIANNA, 2000). 

A avaliação na educação é relevante e necessária pela abrangência de suas 

implicações e conforme Dias Sobrinho (2004) a avaliação educacional: 

  

[...] instrumentaliza as reformas educacionais, produzindo mudanças nos 
currículos, na gestão, nas estruturas de poder, nas configurações gerais do 
sistema educativo, nas concepções e prioridades da pesquisa, nas noções 
de responsabilidade social, enfim, tem a ver com as transformações 
desejadas não somente para a educação propriamente dita, mas para a 
sociedade que se quer consolidar ou construir. (DIAS SOBRINHO, 2004, 
p.706). 

 

Barreira e Carvalho (2001) ressaltam que a avaliação deve ter um 

compromisso intencional com a real transformação e melhoria da qualidade de vida 
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dos cidadãos beneficiários de programas, além de importante ferramenta de poder e 

controle por parte dos cidadãos. A política deve ser integrada à vida da comunidade 

e a coerência da política ao contexto descreve o nível a que esta pode ser 

incorporada nos modos das coisas em um determinado lugar (LEJANO, 2012). 

A ausência de avaliação do ensino profissional técnico de nível médio priva a 

própria instituição de dados que contribuam para os processos decisórios e, a 

sociedade, sem as informações sobre esta modalidade de ensino, tem dificultada 

sua possibilidade de participação na dinâmica dessa política pública, além do que a 

prestação de contas não é apenas uma atividade que se esgota na informação e na 

justificação, ela contém também uma dimensão da responsabilização (AFONSO, 

2009, p. 59). Portanto, além da sociedade não ter acesso às informações, há 

também a dificuldade de controle do que e como estão sendo executadas as ações 

e se estas estão alcançando os objetivos propostos. Neste sentido, Costa Neto 

(2012) evidencia que a responsabilização se constitui em instrumento eficaz para 

contribuir na efetivação da política. 

  

É importante avaliar para saber se quem mais precisa da Educação 

Profissional Tecnológica está tendo acesso, permanência e êxito. Ao término de um 

curso técnico, o (a) jovem tem aproximadamente 20 anos. Esta faixa etária é 

contemplada no Estatuto da Juventude, que considerada jovem a pessoa com idade 

entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade. Já o IBGE enquadra pessoas 

com 20 anos na classificação etária de 15 a 64, considerados População 

Potencialmente Ativa, que compreende o conjunto de todas as pessoas aptas e/ou 

disponíveis a exercer uma atividade produtiva. No Brasil a atuação profissional dos 

jovens, filhos de famílias ricas raramente começa antes dos 25 anos de idade, 

enquanto que os filhos de pais pobres são condenados a começar a trabalhar cedo 

(POCHMANN, 2010). 

A dinâmica do mercado e demandas do mundo do trabalho exige das 

instituições de ensino constante busca pela adequação dos processos educativos 

aos interesses sociais e individuais, de modo a dar conta da competitividade e 

qualidade, a fim de superar os desafios da modernidade ampliando as possibilidades 

aos estudantes e acompanhando as mudanças no cenário produtivo com vistas ao 

desenvolvimento local.  
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A pesquisa com egressos possibilita verificarmos se a política está de acordo 

com as especificidades do contexto. Lejano (2012, p. 229) ressalta que políticas não 

são apenas textos que podem ser empregados indiscriminadamente, elas devem 

encontrar coerência com os reais padrões e instituições de cada contexto. Em outras 

palavras significa políticas e programas capazes de se adequar a um determinado 

contexto, adaptado a cada lugar.  

É importante que a política apresente coerência, ou seja, esteja adequada às 

condições do campo. Para Lejano (2012), a coerência tem em si um aspecto de auto 

perpetuação e, portanto, alicerçada numa ética da sustentabilidade e significado, ou 

seja, instituições coerentes são as que sobrevivem ao longo do tempo. É possível 

também que mesmo que uma política não seja totalmente coerente, a sociedade ao 

redor acabe se ajustando a ela e adeque o que está ao redor da nova instituição.  

Avaliar o impacto da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) 

possibilita explicações específicas para um determinado contexto, relacionados aos 

sujeitos sob influência da ação educativa (VIANNA, 2000).  

Os estudos encontrados sobre avaliação da Educação Profissional 

Tecnológica (EPT) geralmente versam sobre avaliação da aprendizagem ou 

avaliações institucionais, no caso deste estudo o intuito foi captar como os egressos 

do IFBA Campus Porto Seguro avaliam os impactos dos cursos em sua trajetória 

profissional. O estudo com egressos é enriquecedor por possibilitar acesso a uma 

perspectiva singular, riquíssima e por considerar que os egressos são sujeitos 

especialmente interessantes para compreendermos como os programas e políticas 

se articulam com a sociedade e por serem fonte privilegiada de informações que 

permitem entender o alcance, efeitos e consequências de uma ação educativa 

(DAZZANI; LORDELO, 2012) além de fornecerem elementos geradores de 

autoconhecimento institucional e subsidiar tomadas de decisões fundamentadas em 

dados concretos (DORNELES, 2011). Para Paixão, Hastenreiter Filho e Amoedo 

(2013, p. 6) acredita-se que os melhores cursos sejam os que gerem maiores 

impactos em seus egressos, ou seja, o impacto do curso no egresso pode ser 

considerado uma medida de qualidade do curso. 

Se o intuito é entender por que algumas políticas parecem funcionar e outras 

não, ou por que uma política parece funcionar algumas vezes e não em outras, 

deve-se despender esforço para entrar no mundo dessas pessoas para as quais a 

política está sendo moldada. As populações em questão não podem mais ser 
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tratadas como receptoras passivas da política. As pessoas podem vivenciar a 

política de maneiras muito diferentes do que é assumido por quem faz a política 

(LEJANO, 2012). 

Para Santos e Tenório (2010, p. 317) na avaliação em educação é importante 

que se dê a abertura de afirmação das subjetividades, numa perspectiva do sentir 

dos sujeitos. Além do que os benefícios do processo de avaliação atingem todos os 

participantes, a exemplo dos formuladores e executores que terão a oportunidade de 

aperfeiçoamento das ações bem como o público alvo da ação que poderá ter 

serviços que atendem melhor aos seus anseios e necessidades (BELLONI; 

MAGALHÃES; SOUSA, 2001, p. 4). Além do sentido crítico e de participação 

democrática da sociedade, guarda a expectativa de intervenção, revisão e melhoria 

no desempenho dos programas (MAINARDES, 2006) e a essência do sentido da 

avaliação é a aferição da eficiência da ação e pelo seu valor público (DAZZANI; 

LORDELO, 2012).  

Dias Sobrinho (2004) considera que é preciso conhecer, portanto avaliar, a 

oferta e a demanda para encontrar a melhor adequação. Para que o cidadão-

consumidor possa escolher é necessário lhe fornecer informações, porém ressalta 

que a educação deve ser avaliada não simplesmente a partir de critérios do mundo 

econômico e não somente com instrumentos que matematizem a qualidade sob as 

justificativas de desempenho, eficiência e produtividade, mas, sobretudo, deve 

colocar em julgamento os significados de suas ações e construções com relação às 

finalidades da sociedade. 

Este estudo se mostrou relevante por contribuir teoricamente por possibilitar o 

olhar mais apurado sobre avaliação e metodologicamente no que se refere à 

avaliação da EPTNM, se apropriando das contribuições do discurso do sujeito 

coletivo (DSC) além do ineditismo em evidenciar e valorizar a percepção do egresso 

da educação profissional tecnológica de nível médio do IFBA PS e por considerar 

que o beneficiário dessa política concentra em si os resultados do processo da ação 

educativa combinada à realidade do meio em que vive, ou seja, os meandros do 

momento histórico, social e político e sua percepção sobre os impactos dos cursos 

na vida profissional expressa a junção desses fatores, o que contribui para que os 

atores envolvidos nos processos decisórios da instituição possam reposicionar suas 

ações a fim de potencializar os resultados em prol da sociedade e quiçá sirva para 
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que as demais unidades do IFBA ou outras instituições utilizem como uma 

possibilidade de reflexão de suas ações junto a egressos. 

 

1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

A presente dissertação foi desenvolvida em seis seções que subsidiaram todo 

o processo de pesquisa e orientaram o processo de compreensão e interpretação do 

conjunto de dados e informações coletadas.  

Nesta primeira seção apresenta-se um panorama do contexto social e 

institucional, evidenciado o objeto do estudo, explicitado o problema da pesquisa que 

norteou a definição dos objetivos geral e específicos, bem como os pressupostos. 

Apresenta-se a justificativa pela escolha do tema do estudo e sua relevância. 

Na segunda seção evidencia-se um breve panorama do sistema educacional 

brasileiro, situando a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, bem como as 

diretrizes que devem nortear a ação nesta modalidade de ensino. Para melhor 

entendimento da atual condição da EPTNM apresentamos um breve histórico da 

educação profissional no Brasil e na Bahia até o advento desta modalidade de 

ensino, em âmbito federal, em Porto Seguro. Mencionamos a representatividade do 

egresso no IFBA e como está prevista sua participação nos mecanismos de 

avaliação na instituição. 

Na terceira seção apresenta-se a conceituação de avaliação, bem como o 

amadurecimento do campo e a perspectiva de diversos autores. São apresentadas 

distinções e considerações sobre avaliação e pesquisa avaliativa, além de 

concepções sobre avaliação de políticas, programas e projetos. Finalmente 

explanamos sobre os paradigmas avaliativos e as peculiaridades da avaliação de 

impacto e da avaliação centrada nos participantes. 

Na quarta seção são explicitados os procedimentos metodológicos adotados 

no intuito de evidenciar o caminho que possibilitou o alcance dos resultados e dos 

objetivos estabelecidos. É feita a caracterização da pesquisa, o detalhamento da 

técnica de organização e análise dos dados, a descrição da população e amostra, 

demonstração do instrumento de coleta e a descrição da operacionalização da 

pesquisa. 

Na quinta seção são evidenciadas as análises dos dados obtidos na 

pesquisa. Iniciamos apresentando as informações sociodemográficas e na 
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sequência as informações sociodemográficas detalhadas por curso, as diferenças na 

situação profissional e percepção dos egressos sobre a atuação. 

A sexta e última seção apresenta os resultados obtidos bem como algumas 

considerações a respeito da pesquisa empreendida e sugestões de trabalhos 

futuros. 

2  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA NO BRASIL 

 

Nesta segunda seção é apresentado um breve panorama do sistema 

educacional brasileiro, situando a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

bem como as diretrizes que devem nortear a ação nesta modalidade de ensino. Para 

melhor entendimento da atual condição da EPTNM apresentamos um breve histórico 

da educação profissional no Brasil e na Bahia até o advento desta modalidade de 

ensino, em âmbito federal, em Porto Seguro. Mencionamos a representatividade do 

egresso no IFBA e como está prevista sua participação nos mecanismos de 

avaliação na instituição. 

 

2.1 O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

A estrutura educacional brasileira atual é fruto do que estabelece a 

Constituição Federal de 1988, a Lei 9394/96 que é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e o Plano Nacional de Educação (PNE). 

A Constituição Federal estabelece a educação enquanto direito social, e a Lei 

de Diretrizes e Bases disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias (BRASIL, 1996) 

enquanto que o Plano Nacional de Educação contempla as ações a serem 

cumpridas num prazo de dez anos e tem como objetivo definir prioridades, 

estabelecer metas e estratégias relacionadas à educação nacional (QUEEN, 2011). 
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Figura 2 – Bases da Estrutura Educacional Brasileira 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2014, com base na CF 1988, LDB 9394/96, PNE 2011-2020. 

O sistema educacional brasileiro é estruturado em níveis e modalidades de 

ensino. A educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação 

profissional técnica de nível médio constituem a educação básica. Os bacharelados, 

licenciaturas, os cursos superiores tecnológicos e a pós-graduação compreendem o 

nível superior. 

 

Quadro 2 – Sistema Educacional Brasileiro – Níveis de Ensino 

  Educação Infantil 

Educação Básica Ensino Fundamental 

  Ensino Médio  

  Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

  
Bacharelado 
Licenciatura 

Ensino Superior Graduação – tecnólogo 

 Pós-graduação 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 

9394/96. 

 

A Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, 

Educação Escolar Indígena, Educação Profissional e Tecnológica, Educação a 

Distância, Educação Quilombola e a Educação nos estabelecimentos penais 

constituem as modalidades de ensino previsto na estrutura educacional brasileira, o 

que significa dizer que na oferta de cada nível pode corresponder uma ou mais das 

modalidades (BRASIL, 2013, p. 35). 
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Isto posto, considerando que o foco deste estudo é a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, nos debruçaremos em maiores detalhes sobre esta 

modalidade. 

A educação profissional passou a integrar a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – 9.394/96 figurando no capítulo III art. 39 a 42, em 2008, e determinou 

que a Educação Profissional Tecnológica (EPT) abrangesse cursos de formação 

inicial e continuada ou qualificação profissional, educação profissional técnica de 

nível médio e a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

(BRASIL, 2008). 

O conceito de educação profissional está fundado nos pressupostos de 

trabalho como princípio educativo, de politécnica, da articulação entre teoria e 

prática, na formação omnilateral do homem e de trabalho e tempo livre (DORNELES, 

2011, p. 61). 

A Lei 9394/96 - LDB estabelece que a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio deve preparar o estudante para o exercício de profissões técnicas para tanto 

a oferta pode se dar nas formas articuladas e subsequentes ao Ensino Médio, 

podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa da Educação Básica 

(BRASIL, 2013). 

 

Figura 3 – EPT – Modalidade e Formas 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, com base na Lei 9394/96, na Lei 11.741/08 e Resolução nº 

06/2012 

 

A educação profissional, técnica de nível médio, na modalidade integrada é 

oferecida a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Os cursos técnicos 

integrados compreendem as disciplinas propedêuticas e as disciplinas técnicas num 
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mesmo curso. A modalidade concomitante é oferecida a quem ingresse no ensino 

médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e 

podendo ocorrer na mesma instituição de ensino ou em instituições de ensino 

distintas, e a modalidade subsequente é ofertada a quem já tenha concluído o 

ensino médio. 

A EPT deve se dar de acordo com o estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico (DCNEP) que consiste 

num conjunto de princípios, critérios, definição de competências profissionais gerais 

do técnico, por área profissional e procedimentos a serem observados pelos 

sistemas de ensino e pelas escolas na organização e no planejamento dos cursos 

de nível médio. 

O IFBA Campus Porto Seguro atua desde 2008, e este estudo compreende 

ao período de 2008 a 2013. O campus iniciou suas atividades sob a vigência da 

Resolução CNE/CEB nº 04/99 e em 2012 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio foram redefinidas, passando a vigorar 

a Resolução nº 06/2012 e, portanto, contempladas no período deste estudo. 

A Resolução CNE/CEB nº 04/99 definia como princípios norteadores da 

educação profissional de nível técnico a independência e articulação com o ensino 

médio, respeito aos valores estéticos, políticos e éticos, desenvolvimento de 

competências para a laboralidade, flexibilidade, interdisciplinaridade e 

contextualização, identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, 

atualização permanente dos cursos e currículos, bem como a autonomia da escola 

em seu projeto pedagógico (BRASIL, 1999).  

Em 2012 com a redefinição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, através da Resolução CNE/CEB nº 

06/2012, os princípios norteadores passaram a ser: 

 

Quadro 3 – Princípios norteadores da EPTNM 
I Relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o 

exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do estudante;  

II Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do 

desenvolvimento para a vida social e profissional;  

III Trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a 

tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento 

curricular;  

IV Articulação da Educação Básica com a EPT, na perspectiva da integração entre saberes 

específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa 
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como princípio pedagógico;  

V Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos 

conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;  

VI Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem;  

VII Interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à superação 

da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular;  

VIII Contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais 

favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática 

profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e 

tecnologias a ele vinculadas;  

IX Articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios onde os cursos 

ocorrem, devendo observar os arranjos sócio-produtivos e suas demandas locais, tanto no 

meio urbano quanto no campo;  

X Reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, as pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em 

regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade;  

XI Reconhecimento das identidades de gênero e etnicorraciais, assim como dos povos 

indígenas, quilombolas e populações do campo;  

XII Reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos processos de trabalho e das 

culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem novos paradigmas;  

XIII Autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e 

revisão do seu projeto político-pedagógico, construído como instrumento de trabalho da 

comunidade escolar, respeitadas a legislação e normas educacionais, estas DCNs e outras 

complementares de cada sistema de ensino;  

XIV Flexibilidade na construção de itinerários formativos diversificados e atualizados, segundo 

interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições educacionais, nos termos dos 

respectivos projetos político-pedagógicos;  

XV Identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem conhecimentos, 

competências e saberes profissionais requeridos pela natureza do trabalho, pelo 

desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais;  

XVI Fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, incluindo, por exemplo, os 

arranjos de desenvolvimento da educação, visando à melhoria dos indicadores educacionais 

dos territórios em que os cursos e programas de EPTNM forem realizados;  

XVII  Respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, com base na Resolução CNE/CEB nº 06/2012. 

 

Os princípios norteadores da EPT são expressos pela resolução CNE/CEB 

nº06/12 e as definições contidas nessa resolução são de cumprimento obrigatório 

por todas as instituições que oferecem educação profissional de nível técnico 

(BRASIL, 2008). 

 

2.2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Uma breve retrospectiva se faz necessária, pois expressa episódios que 

influenciam a situação atual da educação profissional de nível médio. 
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No Brasil, durante o período colonial, era a mão de obra escravizada que 

sustentava o modelo agro-exportador. Canali (2011) ressalta que as ocupações de 

caráter manual com uso da força física só poderiam ser exercidas pelos negros e 

mulatos. Subtende-se que era “necessário” que estes se mantivessem na condição 

de escravizados para garantir a continuidade e prosperidade do modelo agro-

exportador e, portanto, sem acesso a uma educação que possibilitasse o 

aprendizado e exercício de outras atividades laborais. 

No caso dos ditos homens livres, Canali (2011) evidencia que: 

 

[...] cabia aprender as profissões por meio das Corporações de Ofício. 
Essas Corporações possuíam rigorosas normas de funcionamento que 
impediam o ingresso de escravos e o ensino oferecido era centrado 
exclusivamente nos ofícios que eram exercidos pelos homens livres. Assim, 
entende-se que os primeiros momentos da constituição de uma educação 
profissional no Brasil fora excludente e discriminatória em relação aos 
ofícios, traduzido pela relação entre atividade escrava e trabalho exercido 
pelos homens livres. 

 

Para Santos apud Canali, a aprendizagem profissional no Brasil se dá com o 

processo de desenvolvimento industrial ocorrido a partir de 1808, quando chega ao 

Brasil a família real e D. João VI [..] autoriza a abertura de fábricas, inaugurando 

uma nova fase para a aprendizagem profissional.  

Saviani (2007) assevera que a necessidade de mão-de-obra era suprida 

utilizando-se crianças e jovens excluídos socialmente–órfãos e pobres que vieram 

de Portugal na frota que transportou a família real submetidos a aprendizagem 

compulsória de ofícios.  

Canali (2011) ressalta que, com a intensificação da manufatura, surgem os 

Liceus, instituições não estatais, constituídos pela sociedade civil, a principio 

subsidiado por recursos próprios e, posteriormente, com recursos públicos. A autora 

menciona que nessa fase o ensino profissional ainda se mantém discriminatório, 

uma vez que continuava vedada a matrícula aos indivíduos escravizados.  

Saviani (2007) chama a atenção para o fato de que a cafeicultura foi a base 

para o processo de urbanização, industrialização e exerceu importante papel na 

mudança do regime da monarquia para a república e, neste novo cenário, a pressão 

social foi para que o Brasil deixasse de ser meramente agroexportador e que se 

primasse pelo desenvolvimento para a industrialização, que, imaginava-se, geraria 

progresso, independência política e a emancipação econômica do Brasil. 
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Com a intensificação da urbanização causada principalmente pela 

industrialização, foi necessário adequar a educação para formar trabalhadores em 

condição de atuar na indústria e comércio. Segundo Romanelli apud Canali (2011), o 

modelo econômico vigente passou a fazer solicitações à escola e, neste caso, o 

sistema educacional atendendo aos anseios do mercado. Naquela época, e ainda 

hoje, não se percebe o momento onde o indivíduo trabalhador expressa seus 

anseios e necessidades com relação a sua educação e profissionalização. 

Santos (1999) assevera que a educação deveria ser concebida para atender, 

ao mesmo tempo, ao interesse social e ao interesse dos indivíduos sendo que 

interesse social se sustenta na ideia de que a educação deve servir à manutenção 

da identidade nacional, suprimento das necessidades para a sucessão das gerações 

e de continuidade da nação na perspectiva do que se entende por progresso. 

Enquanto que o interesse individual se revela pela parte que é devida à educação na 

construção da pessoa, em sua inserção afetiva e intelectual, na sua promoção pelo 

trabalho, levando o indivíduo a uma realização plena e a um enriquecimento 

permanente. 

Em 23 de setembro de 1909, dá-se inicio à formação profissional sob a 

responsabilidade do Estado a partir da criação, nas capitais dos Estados, das 

dezenove Escolas de Aprendizes Artífices, por força do Decreto 7.566, para ofertar à 

população o ensino profissional primário e gratuito. Na ocasião, a prioridade de 

acesso era para alunos de, no mínimo 10 e no máximo 13 anos, e dada à 

preferência para os “desvalidos da fortuna” (BRASIL, 1909). 

 

2.3 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA BAHIA 

 

No Estado da Bahia, a educação profissional como responsabilidade da União 

tem inicio em 1910, a partir da implantação da primeira Escola de Aprendizes 

Artífices, na cidade de Salvador. Os cursos oferecidos eram de alfaiataria, 

encadernação, ferraria, marcenaria e sapataria (IFBA, 2009). 

No decorrer dos anos, a Escola passou por modificações e recebeu outras 

denominações, a saber: 
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Quadro 4 – Base legal e cronologia da Educação Profissional Federal da Bahia 

Ano Base legal Nomenclatura 

1909 Decreto 7.566 Escola de Aprendizes Artífices da Bahia 

1937 Lei 378 Liceu Industrial de Salvador 

1942 Lei 4.127 Escola Técnica de Salvador 

1965 Lei 4.759 Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA 

1993 Lei 8.711 Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA 

2008 Lei 11.892 Instituto Federal da Bahia – IFBA 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, com base em dados do MEC/SETEC (2009). 

 
O que cada um desses momentos de transição da instituição tem em comum 

é a ênfase na qualificação de mão-de-obra para atender as necessidades do 

mercado, sem levar em consideração os anseios e necessidades do cidadão quanto 

à formação almejada. 

Não evidenciaremos maiores detalhes sobre cada fase, pois a ênfase deste 

estudo é no impacto ocorrido na vida profissional dos egressos oriundos da atual 

configuração da educação profissional técnica de nível médio, iniciada em 2008 por 

força da Lei 11.892. 

A mais recente reformulação transformou os Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET) em Institutos Federais de Educação, conforme expresso pela 

Lei nº 11.892/08. Na ocasião, foram criados 38 (trinta e oito) Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), publicado no Diário Oficial da União de 30 

de dezembro do mesmo ano. A mencionada lei instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no âmbito do sistema federal de 

ensino, vinculada ao Ministério da Educação. 

O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (Cefet-BA), com 

tradição centenária no ensino técnico-profissional no Estado é reconfigurado e 

transformado em Instituto Federal da Bahia (IFBA), conforme preconiza a Lei 

11.892/08 no capítulo II, seção I, inciso V.  

A partir da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica a Bahia, que de 1910 a 2007 tinha 06 (seis) campus, passou para 16 

(quinze) câmpus e cinco núcleos avançados em 2013, a saber: Barreiras, Camaçari 

(núcleo avançado em Dias D´Ávila), Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, 

Jacobina, Jequié, Paulo Afonso (núcleo avançado em Euclides da Cunha e 

Juazeiro), Porto Seguro (núcleo avançado de Ubaitaba), Salvador (núcleo avançado 

em Salinas da Margarida), Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da 

Conquista (núcleo avançado em Brumado).  
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2.4 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

EM PORTO SEGURO 

 

O IFBA – Campus Porto Seguro está em atividade acadêmica desde 2008, 

ofertando cursos técnicos integrados e subsequentes na área de Alimentos, 

Informática e Biocombustíveis, além das licenciaturas em Química, Computação e 

Licenciatura Intercultural Indígena (IFBA, 2009). 

Conforme o Documento Base da Educação Profissional Técnica e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, os Institutos Federais devem ofertar o ensino médio integrado à educação 

profissional, em cursos com duração de quatro anos e nesta modalidade se dá a 

junção entre a formação geral, através das disciplinas propedêuticas, e a educação 

profissional pelas disciplinas técnicas inerentes a cada curso. No curso 

subsequente, com duração de dois anos, o estudante tem contato somente com as 

disciplinas técnicas da área de formação, uma vez que, por ser destinado 

exclusivamente a quem já tenha concluído o ensino médio, estes já vivenciaram as 

disciplinas propedêuticas.  

A Lei 11.892, artigo 6º, inciso I preconiza que, dentre outras, a finalidade dos 

institutos federais é ofertar educação profissional e tecnológica, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional. Vale ressaltar a percepção 

de Santos (1999) sobre o fato de que: 

 

[...] a sociedade em constante processo de mudança constrói um contexto 
histórico que acaba por ser determinante nas bases da educação 
repercutindo nos conteúdos da educação e na ênfase atribuída aos seus 
diversos aspectos e sob o pretexto de que é preciso formar os estudantes 
para obter um lugar num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o 
saber prático tende a ocupar todo o espaço da escola, enquanto o saber 
filosófico é considerado como residual ou mesmo desnecessário, uma 
prática que, a médio prazo, ameaça a democracia, a cidadania e a 
individualidade [...] corremos o risco de ver o ensino reduzido a um simples 
processo de treinamento, a uma instrumentalização das pessoas, a um 
aprendizado que se exaure precocemente ao sabor das mudanças rápidas 
e brutais das formas técnicas e organizacionais do trabalho exigidas por 
uma implacável competitividade. 

 

Considerando as bases da EPT e a perspectiva de Santos (1999), percebe-se 

a fragilidade do sistema, uma vez que qualquer oscilação, a depender da 

capacidade de reação e readaptação da instituição, pode-se comprometer 
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significativamente o alcance dos objetivos e a sustentabilidade institucional. 

Dorneles (2011) ressalta que o grande potencial dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia é a possibilidade de estreita relação com a 

realidade local e regional, visando ao desenvolvimento para além da submissão ao 

mercado. A autora considera ainda que a Educação Profissional ganha uma 

dimensão estratégica pela capacidade de articular e atuar positivamente com os 

arranjos educativos e produtivos nos territórios onde, profissionais qualificados 

podem contribuir para a competitividade dos produtos e serviço com maior valor 

tecnológico agregado (DORNELES, 2011).  

O foco deste estudo foram os egressos dos cursos técnicos integrados e 

subsequentes em Alimentos, Informática e Biocombustíveis que, de acordo com 

dados fornecidos pela coordenação de registros escolares (CORES) do IFBA PS, a 

população de egressos, em 2013.1 consistia em 180 indivíduos sendo 75 dos cursos 

técnicos integrados e 105 dos cursos técnicos subsequentes. 

 

2.5 EGRESSOS: REPRESENTATIVIDADE E RELEVÂNCIA  

 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFBA define egresso como ex-

aluno(a), seja ele graduado, desistente, jubilado ou transferido, porém, para fins 

desse estudo, serão considerados os ex-alunos(as) que tenham efetivamente 

concluído os cursos técnicos integrados e subsequentes em Alimentos, 

Biocombustíveis e Informática. 

Os egressos participantes deste estudo referem-se ao período de 2008 a 

2013, neste intervalo o Regimento Interno vigente era o do Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia, Portaria nº 777 de 24 de julho de 1996. O 

regimento determinava que compete ao Departamento de Relações Empresariais 

planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar as atividades referentes ao 

acompanhamento de egressos. A efetiva operacionalização do acompanhamento de 

egressos é atribuição da Coordenação de Estágio e Egressos (BRASIL, 1996). 

No regimento geral do IFBA, vigente a partir de 27.06.2013, o art. 106 

estabelece que Departamento de Relações Empresariais (DRE) deve fomentar e 

acompanhar as atividades relacionadas ao estágio e ao acompanhamento dos 

egressos, visando ao ingresso no mundo do trabalho. No regimento atual, a 

operacionalização fica a cargo da Coordenação de Observação do Mundo do 
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Trabalho, que deverá agrupar e sistematizar as informações do mundo do trabalho e 

da educação profissional e tecnológica, contemplando estatísticas e análises sobre 

políticas e diretrizes de desenvolvimento, vocações e potencialidades locais e 

regionais, mundo do trabalho e emprego, demandas por profissionais e cursos. 

Verifica-se que, na estrutura formal do IFBA, é resguardado ao egresso 

espaço de relevância, porém, na prática, ao menos no campus pesquisado, não há 

registro de ações em atendimento a nenhum dos regimentos.  

O Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia (CONSUP), cuja finalidade é zelar pelo desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da Política Educacional, Científica e Tecnológica, é composto por 

representantes da comunidade acadêmica, inclusive dois representantes de 

egressos (BRASIL, 2010). 

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFBA Campus Porto 

Seguro, com vigência de 2009 a 2013, no capitulo que trata do Programa de Apoio 

Pedagógico e Psicossocial, é evidenciado como uma das atividades previstas o 

monitoramento da inserção dos estudantes egressos nas universidades públicas e 

privadas. No mesmo documento, o egresso é mencionado no item que trata da 

autoavaliação institucional ou avaliação interna (IFBA, 2009) como uma das 

dimensões da avaliação. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é órgão colegiado do IFBA, de 

natureza deliberativa e normativa, no âmbito dos aspectos avaliativos das áreas 

acadêmica e administrativa e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). De acordo com o regimento da CPA, no âmbito dos campus 

deve-se constituir Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) que devem coordenar, 

implementar e acompanhar as atividades inerentes ao processo de autoavaliação 

dos seus respectivos câmpus (IFBA, 2010). 

No Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), que é o 

parâmetro utilizado pelo IFBA para os cursos técnicos de nível médio, a nona 

dimensão avaliativa do SINAES contempla as políticas de atendimento aos 

estudantes, inclusive a política de acompanhamento do egresso e os programas de 

educação continuada voltados para o egresso (BRASIL, 2006). 

No que se refere especificamente ao CEFET-Ba, verificou-se uma tentativa de 

acompanhamento de egressos, quando da realização de um levantamento efetuado 

pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, apresentado no Projeto Pedagógico 



40 

Institucional (PPI), aprovado pelo Conselho Diretor em 26.03.2008. Em dezembro do 

mesmo ano, o CEFET-Ba foi transformado em IFBA por conta da Lei 11.892. O 

levantamento foi com relação ao exercício profissional na área de formação onde se 

evidenciou que, em 2005, chegava a 75,12% o índice de inserção dos egressos do 

IFBA no mercado de trabalho, na área de sua formação.  

É importante que o egresso ocupe efetivamente os espaços de 

representatividade previstos na estrutura institucional, uma vez que sua percepção 

pode contribuir significativamente nos processos avaliativos e tomadas de decisão 

inerentes à política educacional. 
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3 AVALIAÇÃO: EXPLORANDO O CAMPO 

 

Nesta terceira seção, apresentamos a conceituação de avaliação, bem como 

o amadurecimento do campo e a perspectiva de diversos autores. São apresentadas 

distinções e considerações sobre avaliação e pesquisa avaliativa, além de 

concepções sobre avaliação de políticas, programas e projetos. Finalmente 

explanamos sobre os paradigmas avaliativos e as peculiaridades da avaliação de 

impacto e da avaliação centrada nos participantes. 

 

3.1 AVALIAÇÃO: AMADURECIMENTO DO CAMPO 

 

O conceito de avaliação é uma construção social e histórica que nasce, à 

medida que a humanidade se transforma e, à medida que as relações sociais se 

modificam, se modifica também (VIEIRA; TENORIO, 2010, p. 63).  

Guba e Lincoln (2011, p. 27) consideram que não existe uma forma “correta” e 

única de definir avaliação, mas sim vários significados atribuídos pelo contexto 

histórico e pelos propósitos que as pessoas tinham na ocasião e reconhecem que, 

com o passar do tempo, a construção da avaliação passou a ser mais fundamentada 

e esclarecida. Na perspectiva dos autores, a avaliação é um campo flexível que 

requer especial atenção, sensibilidade e flexibilidade de quem empreende nessa 

missão, de modo a perceber qual o melhor caminho a ser seguido para o alcance 

dos objetivos.  

A teoria da avaliação vem desenvolvendo-se desde meados do século 

passado e, com maior intensidade, nos últimos trinta anos. Enquanto campo 

sistemático de conhecimento, emergiu nos primeiros anos do século XX e adquiriu 

diferentes conformações desde então. Constituiu-se como marco conceitual e 

metodológico que serve para o desenho e prática da avaliação. Tem um caráter 

prescritivo e, assim sendo, tem como foco os métodos e procedimentos para se 

fazer da melhor forma possível a avaliação (SOBERÓN, 2013; TENORIO; 

TENORIO, 2011; VIEIRA; TENÓRIO, 2010). Devido à extrema capacidade 

adaptativa da espécie, o ser humano nasce com a predisposição à adaptabilidade 

cultural (LOPES, 2009, p. 164), desta forma o ato de avaliar é também adaptado às 

condições socialmente aceitas num dado momento histórico. 
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A avaliação é multidimensional, pela complexidade de formas e conteúdos, e 

multifuncional, pela pluralidade de funções e fins que lhe são atribuídos 

historicamente (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 136). 

O caráter prescritivo mencionado pelos autores ajuda a nortear as ações do 

avaliador e ao mesmo tempo lhe dá liberdade de (re)desenhar a busca a partir da 

percepção de sua multidimensionalidade e multifuncionalidade da avaliação. 

Lima (2010, p.55) evidencia que no Brasil não há uma longa tradição de 

avaliação de políticas e programas sociais, intensificando-se  a partir de meados de 

1980, por conta da redemocratização do país e da atuação dos movimentos sociais 

em prol da universalização dos direitos sociais e do maior controle social sobre as 

políticas públicas. Na década de 1990, a avaliação teve maior impulso na sociedade 

brasileira, caracterizando-se enquanto mecanismo de controle do Estado. 

A partir da consideração da autora, acreditamos que, pelo fato do cidadão 

brasileiro ainda não exercer plenamente o controle social e, portanto, não haver 

pressão sobre os órgãos e seus gestores, talvez, por isso, muitas políticas ainda não 

sejam avaliadas sistematicamente, como é o caso da Educação Profissional de 

Nível Médio, que, apesar de existir há mais de cem anos, ainda hoje não tem um 

sistema de avaliação próprio. 

Para Irarrázaval (2013), o intuito em avaliar é aprender para melhorar, esta 

afirmação coincide com Cohen e Franco (2008, p. 72), os quais consideram que o 

ato de refletir sobre acertos ou erros é uma forma de avaliar as ações e obter 

informações para ajustar o comportamento futuro.  

Em outras palavras, considerando como válida a afirmativa de que a 

avaliação possibilita aprendizado que melhora e ajusta comportamento futuro, 

significa dizer que a instituição aprende a partir do diagnóstico ou das evidências. 

Avaliar é um momento inevitável de qualquer atividade humana (PENNA 

FIRME, 1998, p. 37); no cotidiano as pessoas fazem avaliações, é uma forma básica 

do comportamento (WORTHEN, 2004; LIMA, 2010; SANTOS, 2010), em geral é feita 

uma avaliação informal caracterizada por não ter procedimentos sistemáticos e nem 

evidências coletadas formalmente diferentemente da avaliação formal, que é 

expressa de modo estruturado e pública, oriunda de esforços sistemáticos, para 

definir critérios explícitos e obter informações fidedignas (WORTHEN; SANDERS; 

FITZPATRICK, 2004).  
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Para Rua (2009), as avaliações formais são rigorosas e envolvem 

julgamentos detalhados e criteriosos. Geralmente versam sobre a consecução de 

metas e se apresentam como importante instrumento, na medida em que pode e 

deve subsidiar desde a identificação de problemas, o levantamento de alternativas e 

a formulação de intervenções na realidade. 

Consideramos que a avaliação informal feita por beneficiário da política, 

programa ou projeto, pode ser um forte indicativo e, portanto, deve ser levada em 

consideração e averiguada, pois pode refletir a percepção de outros participantes. 

Num primeiro momento, o que era uma avaliação informal, a partir da sensibilidade 

do avaliador, pode ser entendido como um pressuposto passível de verificação 

através de uma avaliação formal. 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 57) ressaltam que a avaliação em si 

não cria soluções, mas ao sinalizar os pontos fortes e fracos possibilita que os 

gestores possam utilizar as conclusões da avaliação para este fim. 

O cidadão comum necessita da avaliação para qualificar suas demandas 

(MARTINIC, 2013) e nenhuma avaliação jamais é neutra ou inócua, tampouco 

inocente (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 92), mesmo que e quando se realize mediante 

instrumentos técnicos, de caráter objetivo, proclamando resultados supostamente 

inquestionáveis e tidos como confiáveis. As políticas públicas se constituem em um 

campo de lutas historicamente determinadas, uma política pública representa uma 

forma de intervenção na realidade que envolve diferentes sujeitos, sendo 

condicionada por interesses e expectativas diversos (LIMA, 2010). As políticas 

publicas podem ser vistas como ideias que os grupos no poder ou as partes 

interessadas sustentam, mantêm e promovem (LEJANO, 2012). 

A avaliação tem importante função na gestão pública e social, pois através 

dela, pode-se otimizar resultados. Neirotti (2013) considera a avaliação como 

processo, pois pode ocorrer em momentos distintos; é também indagação 

sistemática, pois pressupõe procedimentos científicos, é julgamento de opções, 

alternativas, resultados, e é prioritariamente aprendizagem, pois gera conhecimento 

que pode ser aplicado para a melhora das políticas e serviços públicos.   

A avaliação consiste numa análise valorativa para julgar em que medida o 

projeto alcançou seus objetivos, determinar o mérito ou o valor de alguma coisa 

(IRARRÁZAVAL, 2013; WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Lima (2010, 

p. 55-56) além de defender  que avaliar é atribuir valor e estimar o mérito, destaca 
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que deve se dar com base em determinados critérios e reforça que uma boa 

avaliação necessariamente implica em emitir um juízo de valor, a partir de 

informações suficientes e adequadas sobre o conteúdo, o desenvolvimento e/ou os 

resultados de um programa. O julgamento é pautado em princípios éticos, políticos, 

teóricos e ideológicos nos quais se fundamenta o avaliador, não se constituindo, 

portanto, num ato neutro ou imune às relações de poder. 

Dias Sobrinho (2000) faz uma relevante consideração sobre avaliação, que 

merece destaque: 

 

[...] um juízo valorativo que se constrói socialmente. É um atributo ou um 
conjunto de propriedades que definem uma coisa e a distinguem das 
demais, de acordo com julgamentos de valor praticados num determinado 
meio [...] Os juízos de valor da comunidade científica devem ser 
confrontados com a apreciação crítica da comunidade externa. Avaliar 
implica necessariamente uma tomada de posição que pressupõe uma 
escolha de um sistema valorativo, dentre vários outros possíveis, num 
determinado meio social. (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 212). 

 

Ao possibilitar que os beneficiários diretos da política avaliem os impactos, 

sem preestabelecermos indicadores, como é o caso deste estudo, a analise 

valorativa e o julgo se dá conforme critérios e percepção deles, e a informação que 

chega ao pesquisador é livre de interferências ou induções.  

Cohen e Franco (2008, p. 73) explicam que a avaliação pretende comparar 

um padrão almejado com a realidade ou o que realmente ocorreu como 

consequência da ação empreendida. A avaliação é importante para verificar se os 

objetivos foram alcançados, pois como afirma Soberon (2013) espera-se que as 

políticas, programas e projetos produzam mudanças que levem a melhoria das 

condições de vida e bem estar da população, gerem processos de crescimento 

econômico, promovam maior equidade e empoderamento dos grupos sociais em 

situação de desvantagem. Uma demanda recorrente em avaliação de programas e 

projetos é a construção de procedimentos avaliativos para novas decisões e a busca 

de comprovação dos impactos gerados (SANTOS; TENORIO, 2010). 

A constatação dos impactos, esperados ou não, decorrentes da política, 

programa ou projeto possibilita a adequação, caso esta seja necessária, daí a 

relevância da avaliação, porém não somente para verificação ao final do processo, é 

importante que se dê também durante a implementação, na forma de 

monitoramento. 
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A avaliação vem ganhando cada vez mais densidade política, em virtude dos 

efeitos sociais que produz e na atualidade se estendem em praticamente todas as 

produções sociais, especialmente nas políticas públicas e pode ser um importante 

instrumento de poder e estratégia para controle e modelação das instituições (DIAS 

SOBRINHO, 2003). 

Soberon (2013) destaca que no âmago das preocupações da avaliação 

figuram conceitos mediante os quais se procura uma apreciação do valor da 

intervenção. Estes conceitos são principalmente o de eficácia e eficiência, prestação 

de contas, responsabilização, impactos e sustentabilidade das mudanças e 

melhorias de desenvolvimento alcançadas. Observa que se refere à eficiência no 

sentido de relação entre insumos e produtos em termos de custo, a eficácia refere-

se ao cumprimento dos objetivos e, quanto à sustentabilidade, supõe-se a eficácia 

do projeto com o alcance dos objetivos e que os impactos sejam no sentido da 

dinâmica de desenvolvimento. O autor evidencia a sustentabilidade no sentido de 

continuidade de novas práticas e condições gerais para o projeto, bem como a 

institucionalização da mudança. 

Na perspectiva de institucionalização, a mudança proposta por Soberon 

(2013) seria então a aceitação da constante modificação das necessidades e do 

contexto e, portanto, a partir das novas realidades, a organização deve se readequar 

continuamente a fim de melhor atender sua finalidade, ou seja, ser resiliente como 

propõem Tenório, Ferreira e Lopes (2012). 

Transformar os resultados da avaliação em melhoria da qualidade depende 

da capacidade de resiliência dos indivíduos e do coletivo como um todo (TENÓRIO; 

FERREIRA; LOPES, 2012). A resiliência enquanto enfrentamento, superação e 

aperfeiçoamento através de experiências adversas é vista pelo autor, no âmbito da 

avaliação, como a capacidade de recuperação e melhoria dos processos através da 

ação intencional e dialogada dos envolvidos na avaliação. 

A perspectiva preponderante no começo do século XXI é de prestação de 

contas e responsabilização, sendo que essa perspectiva implica aos interessados e 

grupos de interesse estabelecer objetivos e tornar-se responsável pelos resultados, 

o ciclo atual de reformas requer que as avaliações estejam orientadas a 

interpretação, tomada de decisões e controle social de resultados (MARTINIC, 

2013). 
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Barreira e Carvalho (2001) destacam que a avaliação deve ter um 

compromisso intencional com a real transformação e melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos beneficiários de programas e serviços públicos; pode então ser 

transformada em ferramenta de poder e controle dos cidadãos comuns. Ressaltam 

que a avaliação é oportunidade de reflexão crítica da ação e possibilidade de disputa 

e conquista dos resultados idealizados. Apresenta-se enquanto imperativo ético que 

desconstrói e reconstrói a política ou programa na sua intencionalidade, resultados e 

efeitos na alteração da qualidade de vida dos envolvidos na ação pública. 

Apesar dos avanços e da avaliação intencional de algumas ações 

governamentais, a exemplo do campo da educação que foi se intensificado, a partir 

dos anos 80, ainda ocorrem grandes vazios de informação e reflexão sobre os 

programas educacionais brasileiros e as políticas educacionais do país são 

elaboradas sem que tenha uma visão dos resultados acumulados de experiências 

anteriores e de seus impactos (BARRETTO; PINTO, 2001, p. 123). 

Esse tipo de conduta desconsidera os milhares de indivíduos que têm suas 

vidas impactadas pelos programas educacionais. No caso da educação profissional 

de nível médio, apesar de existir há mais de um século na educação brasileira, até o 

momento não dispõe de um sistema de avaliação específico para esta modalidade 

de ensino. 

 

3.2 AVALIAÇÃO E PESQUISA AVALIATIVA 

 

A avaliação possibilita a produção de conhecimento científico que constitui 

uma relevante função conforme evidenciado por Lima (2010, p. 54). E sobre a 

geração de conhecimento, Draibe (2001, p. 18) utiliza o termo pesquisa de 

avaliação, pois considera que, levantados certos pressupostos, pesquisa-se para 

conhecer a relação entre condições, meios, resultados e impactos da intervenção, 

ou seja, por se tratar de um novo conhecimento produzido por meio de investigação. 

Para Lima (2010), pesquisa de avaliação, ou pesquisa avaliativa, incorre num 

esforço sistematizado, orientado pelo método científico e de caráter público, de 

julgar o mérito de um programa ou política. Como investigação científica, deve 

explicar as razões do êxito ou fracasso de uma ação voltada para produzir 

mudanças na realidade.   
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Para Lima (2010, p. 56), são atributos da pesquisa avaliativa apreender os 

determinantes do sucesso ou insucesso da política ou programa em produzir 

mudanças significativas e duradouras nas condições de vida do seu público-alvo ou 

efeitos mais amplos sobre uma comunidade, uma região e sobre as próprias 

instituições. 

Na pesquisa de avaliação objetivos mais imediatos podem ainda impor-se à 

avaliação, tais como os de detectar dificuldades e obstáculos e produzir 

recomendações, as quais possibilitem, por exemplo, corrigir os rumos do programa 

ou disseminar lições e aprendizagens (DRAIBE, 2001, p. 18). 

A pesquisa avaliativa enquanto pesquisa aplicada tem um importante 

compromisso com a mudança da realidade visto que proporciona conhecimentos 

aos sujeitos que fazem e modificam as políticas públicas e aos beneficiários de tais 

políticas (LIMA, 2010, p. 54). 

Cohen e Franco (2008, p.78) ressaltam que a pesquisa pretende incrementar 

o conhecimento disponível, enquanto que a avaliação intenciona fornecer 

informação para aumentar a racionalidade na tomada de decisões. Martinic (2013), 

detalhando sua posição, considera que a investigação avaliativa é orientada para a 

produção do conhecimento com relevância teórico-metodológica, e a avaliação 

aplicada é orientada para a avaliação de políticas, programas e projetos específicos. 

Lima (2000) entende que avaliação é, acima de tudo, pesquisa e, portanto, 

deve atender aos requisitos inerentes à metodologia científica. A autora menciona 

que, na literatura, há uma polêmica quanto ao lugar ocupado pela pesquisa 

avaliativa no campo da ciência social. Seu posicionamento é de que pesquisa 

avaliativa se constitui em uma modalidade de pesquisa social aplicada e que, como 

tal tem um importante compromisso com a mudança da realidade, visto que 

proporciona conhecimentos aos sujeitos que fazem e modificam as políticas 

públicas, sejam eles os formuladores, os gestores, os implementadores ou os 

próprios destinatários das políticas.  

Pela relevância e implicações práticas, pode ser visualizado, no quadro 5, os 

aspectos inerentes à avaliação e pesquisa desenvolvidos por Vianna (2000), que 

teve o intuito de orientar o posicionamento e condução dos trabalhos do 

avaliador/pesquisador. 
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Quadro 5 – Peculiaridades e distinções da Avaliação e da Pesquisa 
 Pesquisa/Pesquisador Avaliação/Avaliador 

Motivação Curiosidade científica Interesse na solução de um problema 

Objetivos Estabelecimento de conclusões Possibilitar tomada de decisão 

Caráter da pesquisa Estabelecimento de leis/princípios Descrição de um fenômeno 

Autonomia Maior Menor 

Utilidade social Indireta Direta 

Universalidade dos 
fenômenos 

Amplo Restrito 

A questão do valor 
Julgada em função de sua 
validade interna e externa 

O critério de julgamento se 
fundamenta na sua utilidade e 
credibilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, com base em Vianna (2000). 

 

Avaliação e pesquisa apresentam inúmeros pontos de confluência e de 

identidade, bem como aspectos que podem diferir quanto à ênfase que lhes é dada, 

porém não em relação à relevância na criação do conhecimento e na solução de 

problemas (VIANNA, 2000, p. 28). 

 Tenório e Tenório (2011) incrementam apresentando o triplo caráter da 

avaliação: 

 

a) pesquisa - pois na avaliação utiliza-se da cautela, rigor e fidedignidade 

inerentes à pesquisa; 

b) gestão - para a tomada de decisão faz uso do bom senso, exige 

posicionamento político sustentado no julgamento da realidade, com base 

em informações fidedignas; julgamento e negociação sustentam a tomada 

de decisão; 

c) compromisso  com a sustentabilidade – a melhoria e aprimoramento do 

objeto avaliado repercute em impactos positivos na sociedade. 

 

Por fim, Tenório, Ferreira e Lopes (2012, p. 8) sintetizam afirmando que 

avaliação é pesquisa, pois se utiliza das mesmas técnicas e instrumentos, sempre 

de forma fidedigna e rigorosa. 

Corroboramos com a perspectiva de Tenório por expressar de forma mais 

abrangente a complexidade da avaliação e por ser este o posicionamento adotado 

neste estudo onde atentou-se para o rigor inerente à pesquisa e espera-se que os 

resultados sirvam de subsídios ao processo decisório em prol da melhoria e 

aprimoramento da EPTNM ofertada pelo IFBA PS.   
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3.3 AVALIAÇÃO: TIPOS, FUNÇÕES, DIMENSÕES, SUJEITOS E OBJETO 

 

A complexidade da avaliação compreende elementos que devem ser foco da 

atenção do pesquisador, uma vez que são determinantes nas especificidades da 

situação avaliada. Por exemplo, com relação ao tipo de avaliação Draibe (2001, p. 

19) ressalta que se refere à relação temporal entre o programa a ser avaliado e a 

pesquisa de avaliação propriamente dita, caracterizando-se como ex ante ou ex 

post. As ex ante são realizadas ao se iniciar a formulação do programa tendo em 

vista antecipar aspectos a serem considerados no processo decisório (LIMA, 2010, 

p. 56) enquanto que as ex post conforme evidencia Draibe (2001, p. 19) são feitas 

concomitantes ou após a realização do programa e tem por objetivos possibilitar a 

verificação do grau de eficiência e eficácia com que o programa está atendendo a 

seus objetivos e avaliar a efetividade do programa, ou seja, seus resultados, 

impactos e efeitos.  

Neste estudo, a preponderância é na perspectiva ex post, pois o intuito é 

avaliar os impactos após a realização dos cursos técnicos integrados ofertados pelo 

IFBA PS. 

Para Lima (2010), a avaliação se apresenta enquanto dimensão técnica, pois 

visa instrumentalizar a decisão dos formuladores quanto à própria pertinência e 

adequação dos programas face à realidade que eles pretendem modificar, assim 

como orientar os formuladores e gestores quanto à necessidade de manutenção, 

extinção ou redimensionamento das ações implementadas. Apresenta uma 

dimensão política, vez que a avaliação também cumpre o importante papel de 

socializar informações sobre o desenvolvimento e os resultados das políticas, assim 

como programas implementados e a dimensão acadêmica, na medida em que 

produz conhecimento científico.  

A avaliação não tem um papel meramente técnico, mas também ético e 

político de grande relevância nas transformações e reformas da educação. A 

avaliação é fundamentalmente política, porque pertence ao interesse social e produz 

efeitos públicos de grande importância para a sociedade; é tão importante o papel da 

avaliação do ponto de vista político e tão eficiente é ela para modelar sistemas e 

garantir determinadas práticas e ideologias que nenhum Estado moderno deixa de 

praticá-la de modo amplo, consistente e organizado (DIAS SOBRINHO, 2003, 2004). 
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Ao contrário do que afirma Dias Sobrinho, apesar de estar presente no 

contexto educacional brasileiro há mais de cem anos, a educação profissional não 

dispõe de sistema de avaliação específico para esta modalidade e as formas de 

avaliação adotadas até então, baseadas nas dimensões do SINAES, não 

contemplam as especificidades dos cursos técnicos de nível médio.   

Quanto aos sujeitos que desenvolvem as avaliações, são participativas 

quando envolvem os beneficiários do programa que, no âmbito educacional, refere-

se ao estudante, sendo mais viáveis em pequenos projetos e, neste caso, a 

estratégia é basicamente qualitativa com ênfase à compreensão do conjunto e dos 

casos individuais (COHEN; FRANCO, 2008; LIMA, 2010). O participante da política, 

programa ou projeto é um poderoso canal que possibilita a avaliação de modo a 

responder a condições reais aplicáveis às circunstancias particulares encontradas no 

contexto (LEJANO, 2012). 

Os sujeitos participantes deste estudo compreendem os egressos dos cursos 

técnicos integrados do IFBA OS. E por se tratar de um grupo relativamente pequeno, 

houve predomínio da abordagem qualitativa, uma vez que esta possibilita maior nível 

de detalhamento, o que poderá contribuir sobremaneira na tomada de decisões nos 

referidos cursos. 

No que se refere à função da avaliação, Lima (2010, p. 57) evidencia que as 

somativas são realizadas após a implementação do programa, objetivando orientar a 

decisão quanto à pertinência de sua continuidade, com base no julgamento dos seus 

resultados, impactos e efeitos. 

São tarefas básicas nas avaliações somativas, o ato de recolher descrições e 

julgamentos sobre os resultados, relacionar com os objetivos e a informação 

proporcionada pelo contexto, pela entrada de dados e pelo processo, analisar e 

interpretar seu valor e mérito, proporcionar informação objetiva e clara sobre os 

resultados desejados e os não desejados (FONT, 2013).  

Com relação ao objeto, Lima (2010) evidencia que a avaliação de resultados 

ou impactos consiste em avaliar o grau e a qualidade do alcance dos objetivos do 

programa, ou seja, em que medida este provocou mudanças significativas e 

duradouras, previstas ou não, positivas ou negativas, na realidade objeto da 

intervenção. As abordagens mais abrangentes valorizam a articulação de 

metodologias quantitativas e qualitativas, assim como a consideração das variáveis 
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contextuais e dos aspectos políticos que permeiam o processo das políticas 

públicas, inclusive o próprio processo de avaliação. 

 Lima (2010, p. 59) chama a atenção para o fato de que a pesquisa avaliativa 

deve considerar o contexto em que as políticas se desenvolvem e levar em conta os 

diferentes sujeitos e interesses envolvidos nos processos de formulação e 

implementação das políticas, com especial atenção às contradições e conflitos. 

Portanto, as mudanças identificadas nas condições de vida de uma população não 

podem ser diretamente e exclusivamente atribuídas a uma política ou programa, 

posto que são síntese de múltiplas determinações. 

Sobre os avanços na trajetória da avaliação, Lima (2010, p. 60) observa que 

há uma tendência de utilização de abordagens mais participativas não apenas como 

um requisito democrático, mas também como um mecanismo necessário para 

melhorar o próprio desempenho das políticas públicas em termos de sua eficiência, 

eficácia e efetividade. É válido considerar que a avaliação deve estar atenta aos 

mecanismos da democracia e da participação da sociedade civil, assim como 

colaborar para a tomada de decisões, diálogo entre os envolvidos, responsabilização 

e transparência (NEIROTTI, 2013). 

A participação dos egressos na avaliação dos impactos dos cursos técnicos 

evidencia a perspectiva de quem vivencia o contexto e, portanto, percebe suas 

peculiaridades ao mesmo tempo em que experienciou a EPTNM e sua percepção 

sobre os resultados da combinação desses elementos pode ser uma relevante 

contribuição para a tomada de decisões da instituição.   

Como desafios no campo da avaliação, destaca-se a “crise de utilização” 

(BARREIRA apud LIMA, 2010) que revela a dificuldade de incorporação dos 

resultados da avaliação nas decisões governamentais. Os produtos das avaliações 

geralmente são engavetados por causa da falta de tradição e de uma cultura 

avaliativa no Brasil e desta forma servem somente às exigências burocráticas das 

instituições financiadoras (LIMA, 2010). Quanto à utilização, Soberon (2013) reforça 

que a avaliação não deve ser meramente um relato dos resultados, deve servir como 

subsidio de retroalimentação e aprendizado para os envolvidos, para a tomada de 

decisões. Outro entrave evidenciado por Lima (2010) é a “crise de divulgação” vez 

que grande parte das pesquisas avaliativas de instituições governamentais, 

realizadas por universidades ou consultores independentes, não são publicadas, a 
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maioria dos estudos disponíveis dedicam-se a divulgar novas teorias e metodologias 

de pesquisa. 

Na perspectiva de Martinic (2013) existe abundância de informações e 

diversos tipos de avaliação, porém faltam interpretações e análises. Ressalta que, 

apesar de haver mais avaliações, isso não repercute em melhor compreensão da 

realidade das políticas, programas e projetos, e são pouco utilizadas para tomada de 

decisões. 

Um agravante é o fato de que nem sempre são os resultados da avaliação 

que prevalecem nas tomadas de decisão dos governos (DIAS SOBRINHO, 2004). 

A avaliação é importante por orientar decisões em diferentes níveis de ação – 

nacional, regional, local – de informação e de conhecimento; é um sistema prático 

por possibilitar que autoridades, professores, servidores públicos, orientem suas 

ações baseadas no conhecimento e na reflexão da mesma prática, entretanto boas 

recomendações técnicas podem ser soluções políticas ruins ou, pelo contrário, as 

decisões políticas podem não ter o conhecimento técnico (MARTINIC, 2013). 

É importante não perder de vista a complexidade da avaliação, pois toda 

avaliação tem a ver com ideias, qualidades, escolhas, valores, interesses, grupos, 

instâncias e poder (DIAS SOBRINHO, 2004, p. 710-711). 

Santos e Tenório (2010, p. 316) apresentam que uma avaliação deve 

identificar e obter dados confiáveis, informações suficientes para apoiar um juízo 

sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa ou de um 

conjunto de atividades específicas, com o propósito de produzir resultados 

concretos, que comprovem a extensão e o grau em que se deram estas conquistas, 

de forma a servir de base à tomada de decisões racional e inteligente entre os 

cursos da ação, ou ainda solucionar problemas e promover conhecimento e 

compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso de seus resultados. 

 

3.4 CONCEPÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E 

PROJETOS 

 

Para Irarrázaval (2013), o que distingue políticas, programas e projetos é seu 

alcance e intersetorialidade, geralmente estes aspectos são definidos basicamente 

pelas autoridades políticas ou por técnicos especialistas. Destaca que os programas 

e políticas são desenhados para alcançar resultados, sendo que o alcance ou não 
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dos resultados é uma questão essencial para o êxito das políticas publicas. Para o 

autor geralmente os administradores dos programas e os responsáveis por políticas 

se concentram em medir os insumos e os produtos ao invés de valorar se os 

programas alcançaram seus objetivos. 

As concepções de avaliação podem levar a diferentes desenhos de pesquisa, 

na perspectiva da abordagem positivista é a busca por um resultado científico 

baseado em parâmetros objetivos e valendo-se de uma metodologia tida como 

neutra, enquanto que na perspectiva crítica levam em consideração aspectos 

valorativos e políticos envolvidos na avaliação e consideram valores e ideias que 

permeiam o programa a ser avaliado (SAVEDRA, 2002). 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 105) destacam que as abordagens 

sobre avaliação foram desenvolvidas com concepções e definições distintas, e a 

forma de ver a avaliação tem impacto sobre o tipo de atividade avaliativa realizada. 

Essa diversidade de abordagens retratam as crenças filosóficas e ideológicas, bem 

como as preferências metodológicas de seus idealizadores. 

As abordagens da avaliação podem se enquadrar na perspectiva do: 

 

a) objetivismo, isto é, utilizam técnicas de coleta e análise de dados que 

sejam reproduzíveis e verificáveis, onde os dados “falam por si” sendo o 

avaliador mero transmissor de informação; 

b) subjetivismo onde se considera a compreensão e percepção do avaliador 

sobre os dados e, portanto não necessariamente reproduzíveis. 

 

Em ambas as perspectivas existem “testes” para que as avaliações sejam 

consideradas fidedignas (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 109). 

No que se refere aos princípios de atribuição de valor das avaliações House 

apud Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 109) consideram que existam as: 

 

a) utilitaristas, que se aproximam da perspectiva objetivista, que consideram 

que os melhores programas são os que proporcionam ganhos ao maior 

número de indivíduos, geralmente se dá em avaliações de larga escala; 

b) intuicionista-pluralista mais próxima da perspectiva subjetivista, são 

baseadas na perspectiva de que o valor depende do impacto do programa 

sobre cada indivíduo; 
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Apesar da aparente dicotomia entre as perspectivas, Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004, p. 111) ressaltam que não são incompatíveis e é possível a 

integração entre elas desde atendem às peculiaridades de cada avaliação a ser 

feita. 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 125) observam que, possivelmente 

alicerçadas nas perspectivas objetivista/utilitarista ou subjetivista/intuicionista-

pluralista, foram surgindo as diversas categorias de abordagens de avaliação a 

exemplo das abordagens centradas em objetivos, centradas na administração, 

centradas no consumidor, centradas em especialistas, centradas no adversário e as 

centradas no participante.  

 Os desenhos de avaliação são conjuntos de técnicas que podem ser 

utilizadas em diferentes combinações para responder a distintas questões de um 

processo de avaliação (FONT, 2013). 

Neste estudo, há prevalência da perspectiva subjetivista que, conforme Dias 

Sobrinho (2003), é evidenciada fortemente nos enfoques de avaliação democráticos 

e participativos, preocupam-se mais com as relações entre as partes e o global que 

com as parcelas isoladas em golpes de análise; mais com os questionamentos e a 

produção de sentidos que com a explicação e a definição acabada; mais com a 

produção da qualidade em termos amplos, que com a acumulação progressiva de 

resultados. 

Dias Sobrinho (2004) ressalta que Cook & Reichardt apontam como atributos 

da perspectiva subjetivista a ênfase nos métodos qualitativos, faz observação 

naturalista, sem controle, tende ao subjetivismo, orienta-se aos descobrimentos, por 

vias exploratórias, descritivas e indutivas, considera que a validade consiste em 

dados ricos de significação, não é generalizável. 

 

3.5 PARADIGMAS AVALIATIVOS 

 

Na literatura, percebemos que cada autor dá ênfase a determinados aspectos 

da avaliação, num dado momento histórico. A demonstração a seguir reflete a 

perspectiva de Dias Sobrinho (2003) sobre as definições de avaliação que foram 

surgindo com o amadurecimento do campo. 
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Quadro 6 – Principais definições de Avaliação 
Ícone Definição 

Scriven, (1967) Produção de informação e determinação de valor 

Alkin, (1969) Seleção e análise de informações para a tomada de decisões  

Stake e Demy, (1969) Descrição e julgamento de mérito 

Guba e Stufflebeam, (1970-71) Obtenção de informações úteis para tomada de decisão 

Bloom, (1971) Retroalimentação contínua que permite realizar as correções 

necessárias 

Cronbach, (1971) Medidas da consequência de uma ação que orienta o 

cumprimento de objetivos estabelecidos 

Ausubel, (1982) Emissão de juízos de valor, em vista dos resultados de um 

programa e em função do cumprimento de metas e objetivos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, baseado em Dias Sobrinho (2003 p. 51-52). 
 

A partir da perspectiva de Dias Sobrinho (2003) é possível perceber os 

avanços na forma de ver e fazer avaliações, aceitáveis à época e como se mostra 

enquanto campo dinâmico. Este autor, porém, percebe e evidencia um período 

geralmente não mencionado pelos demais, trata-se do que intitula de era da 

inocência, onde houve o desenvolvimento de instrumentos utilizados em testes de 

alcance nacional e estadual nos EUA e que o autor considera relevante pela 

magnitude e concebe como o reconhecimento da sociedade por essa forma de fazer 

a avaliação e, portanto, não deveria ser ignorado pelos estudiosos do tema. 

Dias Sobrinho (2003) percebe os períodos e práticas avaliativas, como segue: 

 

Quadro 7 – Períodos e práticas avaliativas 
Período Característica 

1º Período 
Era da Mensuração 
Últimos anos do séc. XIX até déc. 
30 do Séc. XX - Pré-Tyler 

 Elaboração e aplicação de testes, provas e exames 
aplicados aos alunos; quantificação da aprendizagem; 

 Estudante como objeto de estudo; 

 Classificar e selecionar estudantes pelas capacidades 
físicas e mentais. 

2º Período 
Era da descrição 
Déc de 30 – 40 

 

 Surgimento da expressão “Avaliação Educacional” de Ralf 
Tyler; 

 Avaliação dos currículos escolares e desenvolvimento de 
testes para medir resultados da aprendizagem e o alcance 
dos objetivos educacionais, expresso no comportamento 
dos estudantes; 

 Verificar em que medida os objetivos foram alcançados a 
partir das práticas pedagógicas e currículo. 

3º período 
Era da inocência 
1946-1957 

 Desenvolvimento de instrumentos utilizados em testes de 
alcance nacional e estadual nos EUA. 

4 º período 
Era do realismo 
1958-1972 

 Introdução do juízo de valor ao ato avaliativo. Julgamento. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, a partir das considerações de Dias Sobrinho (2003).  
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Na perspectiva de Guba e Lincoln (2011, p. 28-51), os avanços na trajetória 

do pensar e fazer avaliações são descritas pelos autores como gerações. Na 

primeira geração, identificada pelos autores como a fase da mensuração, havia a 

ênfase na perspectiva quantitativa com intuito de medição. Nessa geração, o sujeito-

objeto da avaliação é o estudante, o avaliador é um técnico que usa diversos 

instrumentos de medida, a exemplo dos testes para classificação e determinação do 

aproveitamento escolar das crianças, testes para triagem de pessoal para 

alistamento nas forças armadas, nos Estados Unidos e Europa. 

A segunda geração foi a fase da descrição de padrões de pontos fortes e 

fracos tendo como base os objetivos estabelecidos. O principal ícone foi Tyler em 

meados da década de 30, quando emerge a necessidade de dar conta de aspectos 

qualitativos e o avaliador tem o papel de descritor de padrões para verificar se os 

objetivos foram alcançados. Nesta fase, a finalidade do estudo era o 

aperfeiçoamento dos currículos. O foco da avaliação era o currículo escolar de trinta 

escolas públicas e particulares secundárias, participantes do programa Eight-Year 

Study. Tais escolas foram autorizadas a desenvolver currículos não convencionais, 

que respondessem melhor às necessidades e objetivos dos estudantes - na época 

era capacitação para acesso ao ensino superior. A avaliação do programa 

contemplou os quatro anos referentes aos cursos secundários e mais quatro anos 

do ensino superior. 

A terceira geração caracteriza-se pela inclusão do juízo de valor nas 

avaliações e o avaliador desempenhava o papel de julgador, além das funções 

técnicas e descritivas das gerações anteriores. Stake e Scriven são nomes 

relevantes dessa geração e a ênfase nesta fase é a obtenção de informações para 

tomada de decisões. 

A partir das lacunas percebidas por Guba e Lincoln (2011) nas três primeiras 

gerações os autores sugerem como alternativa a perspectiva da negociação – quarta 

geração - onde a partir das preocupações e questões identificadas pelos grupos de 

interesse ou interessados, busca-se o consenso sobre todas as reivindicações. 

A quarta geração proposta por Guba e Lincoln (2011) pressupõe a inclusão 

dos stakeholders sendo suas reivindicações e preocupações os norteadores do 

enfoque da avaliação, cujo olhar seria na perspectiva construtivista, rompendo com a 

metodologia convencional da época, ou seja, o paradigma positivista. 
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Na perspectiva construtivista, a realidade é uma construção social e são 

levados em consideração os valores dos sujeitos e o contexto. 

Guba e Lincoln (2011) evidenciam o que consideram lacunas ou imperfeições 

das gerações, a exemplo da tendência ao gerencialismo, situação em que os 

gestores tendiam a influenciar os avaliadores; falha em acumular pluralismo de 

valores, as avaliações não levavam em consideração os interesses e rivalidades 

entre grupos étnicos de raça e de gênero, e conflitos dessa magnitude não podiam 

ser resolvidos com valores únicos; paradigma científico de pesquisa supervalorizado, 

a premissa do método científico é que existe uma realidade objetiva e que esta 

realidade opera de acordo com leis naturais imutáveis. Neste caso o investigador 

devia manter-se distante do fenômeno que está sendo estudado, para não ser 

influenciado em seu julgamento. Assim, o investigador devia controlar o fenômeno, 

ainda que através de manipulação e laboratório ou estatisticamente. 

Tenório e Tenório (2011) identificam uma fragilidade na perspectiva de Guba e 

Lincoln quando estes utilizam o termo geração, pois acreditam que dá a falsa ideia 

de sucessão de conceitos independentes e não necessariamente um 

amadurecimento ou transformação conceitual na qual cada fase contribui para a 

consecução das demais, elas não se repelem, ao contrário se aglutinam. O uso do 

termo dimensão é mais coerente por caracterizá-las como elementos constitutivos, 

que se complementam e não excludentes. Os autores asseveram que a ideia de 

verificar o alcance de objetivos absorve, e não nega, a ideia de mensuração, a ideia 

de julgamento incorpora a de medida e de alcance de objetivos, e a ideia de 

avaliação como negociação não pode prescindir de mensuração, de verificação de 

objetivos e de julgamento de valores. 

Na opinião de Tenório e Vieira (2010) a ressignificação sócio-histórica do 

conceito de avaliação está prestes a ocorrer novamente, pois em virtude da 

participação cada vez mais efetiva da sociedade e da demanda crescente dos atores 

dos processos avaliados efetivamente utilizarem a avaliação para a melhoria do 

processo, parece indicar que uma nova dimensão está surgindo, trata-se da 

dimensão do compromisso com a melhoria do processo em avaliação, será então a 

quinta dimensão. 

A quinta dimensão consiste na inclusão de um novo elemento conceitual, que 

se refere ao compromisso com a sustentabilidade no sentido de, a partir da 

identificação dos ajustes e adequações necessários, o programa, projeto ou política 
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sejam aprimorados a fim de que promovam resultados, impactos e efeitos cada vez 

mais favoráveis à comunidade. (TENORIO; TENORIO, 2011). 

Vieira e Tenório (2010) asseveram que, enquanto elemento conceitual, a 

quinta dimensão pressupõe um novo modo de pensar os valores dos interessados e 

se estabelece um compromisso efetivo com resultados, e que esses sejam 

sustentáveis. 

As dimensões que formam a avaliação na perspectiva de Guba e Lincoln – 

medida, objetivos, julgamento, negociação, agregadas à percepção de Vieira e 

Tenório (2010) que contemplam o compromisso, são retratadas na Figura 4: 

 

Figura 4 – Mapa conceitual das cinco dimensões 

 

Fonte: Vieira e Tenório, 2010, p. 65. 

 

A ressignificação é inerente ao amadurecimento do conceito e às novas 

demandas relacionadas à avaliação que influenciarão no modo de fazer avaliações.  

Na América Latina, a avaliação seguiu o modelo adotado na América do 

Norte, porém de acordo com o amadurecimento da democracia neste continente. No 

Quadro 8 é sintetizada a perspectiva de Neirotti (2013) sobre os períodos históricos 

da avaliação na América Latina e demonstra os tipos de planejamento e orientação 

dos sistemas de avaliação típicos de cada período, bem como o foco da avaliação e 

metodologias.  
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Quadro 8 – Períodos históricos da avaliação na America Latina, tipos de 
planejamento, foco e metodologias 

Período 
 

Tipo de planejamento  Foco da avaliação 

Anos 70 
Período desenvolvimentista 

Tradicional normativa  Produção 
de dados estatísticos em apoio 
ao planejamento; Prevalência da 
lógica científico-técnica. 

Avaliação ex – ante; auditoria e 
controle de processos; Análises 
de procedimentos; estatísticas; 
prospectiva. 

Anos 80 -90 
Consenso de Washington e 
redução do Estado; 
Conservadorismo neoliberal 

 

Estratégia com mínima 
participação estatal;  indagações 
sistemáticas; atenção a validade 
da produção do conhecimento; 
Prevalência da lógica científico-
técnica. 

Avaliação ex – post; resultados 
e impactos; metodologia 
predominantemente 
quantitativa. 

2000 em diante 
Novo protagonismo do 
Estado, ressurgimento da 
política e mobilização da 
sociedade civil 

 

Estratégia com maior 
participação estatal; atenção à 
validade do conhecimento 
produzido, porém também com a 
comunicação adequada e uso do 
mesmo; articulação das lógicas 
política e científico-técnica 

Avaliação de resultados em 
relação aos processos; 
combinação de metodologias 
quantitativas e qualitativas 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Neirotti, 2013. 

 

Dias Sobrinho (2004) destaca que, como fenômenos sociais, educação e 

avaliação sofrem mudanças e cumprem papéis dinâmicos, em resposta às 

demandas que lhes são feitas nas mais diversas circunstâncias históricas, é 

simplista e redutora a ideia de avaliação como um instrumento neutro e capaz de 

determinar de forma absolutamente objetiva o que é bom ou não. 

 

3.6 AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 

A avaliação de impacto é uma forma de análise causal que vincula uma 

intervenção com os efeitos para os beneficiários. Na atualidade, percebe-se um 

crescente interesse em conhecer e compreender de que modo as intervenções 

contribuem para o alcance de determinado impacto (RODRIGUES-BILELLA, 2013). 

Draibe (2001, p. 20) intitula avaliação de resultados ou impactos a que se 

aplica, quando se quer saber se programas cumprem seus objetivos, o quanto e 

com que qualidade seus objetivos foram cumpridos. A autora considera que os 

impactos referem-se às alterações ou mudanças efetivas na realidade sobre a qual o 

programa intervém, e as mudanças por ele provocadas. Evidencia ainda que devem 

ser capazes de medir os efeitos líquidos do programa – e somente do programa – 

sobre a população-alvo. 
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Os conceitos de impacto e efeito utilizados por diversos autores nem sempre 

se equivalem. Enquanto para Bauer (2010, p. 233), impactos são entendidos como 

efeitos da intervenção que se mantém em longo prazo. Para Draibe (2001, p. 21), 

impactos referem-se às alterações ou mudanças efetivas na realidade sobre a qual o 

programa intervém e por ele são provocadas, enquanto que considera como efeitos, 

“outros” impactos do programa, esperados ou não, que afetam o meio social e 

institucional no qual se realizou. 

Para Cohen e Franco (2011, p. 92-93), efeitos são resultados das ações 

consideradas pelo projeto, enquanto impactos são entendidos como consequência 

dos efeitos de um projeto e expressa o grau de consecução dos objetivos em 

relação à população-meta do projeto no intuito de tomar decisões sobre a política. 

A avaliação de impactos consiste em avaliar o grau e a qualidade do alcance 

dos objetivos do programa, ou seja, em que medida este provocou mudanças 

significativas e duradouras, previstas ou não, positivas ou negativas, na realidade 

objeto da intervenção (LIMA, 2010, p. 57).  

Castioni (1999, p. 11) defende que a avaliação de impacto tem como objetivo 

medir os resultados dos efeitos de uma política, determinando se houve modificação, 

qual a magnitude da modificação e quais foram as contribuições dos distintos 

componentes da política para lograr os seus objetivos.  

Baker (2001, p. 61) considera que a avaliação de impacto mostra se o 

programa gerou os efeitos projetados em indivíduos, lares e instituições, assim como 

esclarece se tais efeitos podem ser atribuídos à intervenção do projeto. 

Nas avaliações de impacto, Draibe (2001, p. 22) orienta que o ideal é o 

avaliador definir a situação do grupo de referência com o qual se compararão os 

impactos do programa, uma possibilidade seria confrontar o sujeito consigo mesmo 

mediante uma comparação do tipo “antes – depois”. 

Através da avaliação de impacto, busca-se conhecer se o resultado 

observado é proveniente do processo de intervenção (FONT, 2013). O autor sugere 

a comparação através de grupo de controle que consiste em grupo de pessoas que 

não foram beneficiários da intervenção.  

Para Rodriguez-Bilella (2013), a avaliação de impacto é importante por 

facilitar a tomada de decisões a respeito da continuidade, modificação ou 

encerramento de programas, projetos e políticas, bem como promove a 
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aprendizagem quanto às adequações e adaptações necessárias para replicar ou 

aumentar a escala de uma intervenção. 

Font (2013) recomenda que a avaliação de impacto seja impulsionada por 

questões como: 

 

a) a política, programa ou projeto alcançou o objetivo proposto? 

b) as mudanças nos indicadores ou evidências podem ser explicados pela 

intervenção ou incorrem pela ação simultânea de outros fatores? 

c) o impacto do processo varia em função do grupo de beneficiários, regiões 

ou tempo de duração da implementação? 

 

A determinação de impacto sugere a aplicação de modelos experimentais ou 

quase experimentais, além de requerer controle dos efeitos alheios ao projeto para 

assim estabelecer os efeitos líquidos ou impactos do projeto (COHEN; FRANCO, 

2008, p. 118). Os autores apresentam o modelo experimental clássico que consiste 

na conformação de dois grupos - um grupo submetido ao projeto: grupo 

experimental – e outro que não tenha sido submetido às ações do projeto: grupo de 

controle. No modelo quase-experimental os membros dos grupos com e sem projeto 

não são selecionados aleatoriamente. São vários os modelos deste gênero e os 

autores apresentam: 

 

a) as séries temporais que são construídas a partir de medições periódicas 

“antes,” “durante” e depois da intervenção; 

b) grupos de controle não equivalentes ou de comparações consiste em 

grupos de indivíduos que não tenham tido acesso às intervenções do 

projeto porém com características semelhantes às dos que tenham 

participado do projeto.  

 

Há ainda a possibilidade do modelo não experimental utilizado nas situações 

em que a população-objetivo não pode ser comparada com um grupo-testemunha, 

Cohen e Franco (2008) ressaltam a possibilidade do modelo: 

 

a) “antes-depois,” onde se trabalha com um único grupo, a população-

objetivo do projeto, neste caso, efetua-se a medição antes que o projeto 
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tenha produzido seu impacto e compara-se a posteriori com os resultados 

de medições realizadas depois da intervenção; 

b) somente “depois” com grupo de comparação onde se contrasta os 

resultados do grupo focal do projeto com os de um grupo de comparação 

que opera como testemunha; 

c) modelo somente “depois” considera somente a população-objetivo do 

projeto e a medição só pode ser efetuada depois da intervenção e, neste 

caso, a comparação dos dados da medição com os obtidos, mediante 

reconstrução da situação inicial permitem emitir parecer sobre o impacto. 

 

Os métodos e desenhos de avaliação devem ser escolhidos por sua 

adequação ao objetivo e aos tipos de perguntas que serão realizadas, a 

disponibilidade de recursos e a natureza da intervenção (RODRIGUEZ-BILELLA, 

2013). 

Baker (2001, p. 62) apresenta a possibilidade de métodos qualitativos em 

avaliação de impactos e ressalta que, assim sendo, não há ênfase no estudo 

comparativo, mas nas percepções, comportamento e na compreensão dos 

indivíduos ou grupos submetidos às intervenções e, neste caso, as avaliações são 

baseadas na participação dos beneficiários. 

O impacto é medido pelas melhorias ocorridas na vida dos beneficiários, 

decorrentes dos resultados obtidos no conjunto de ações desenvolvidas (SANTOS; 

TENÓRIO, 2010, p. 318). A constatação dos impactos gerados refere-se à 

permanência ou sustentabilidade das transformações decorrentes das ações 

implementadas. 

A avaliação de impacto deve iniciar-se pela consideração da questão que deu 

origem ao programa, projeto ou política, ou seja, aquele estado de coisas, 

considerado insatisfatório do ponto de vista dos promotores do programa, que deve 

ser transformado (SAVEDRA, 2002). 

Segundo Dias Sobrinho (2003), a avaliação deve ter uma função muito mais 

critica, que meramente constatação, ressalta que se deve analisar o realizado, mas 

para melhor cumprir o que há por realizar, este posicionamento do autor remete à 

perspectiva de Tenório, Ferreira e Lopes (2012) que se refere ao paradigma da 

sustentabilidade cuja essência é a ideia de continuidade em busca de melhorias 

para os interessados num dado programa, projeto ou política.  
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3.7 AVALIAÇÃO CENTRADA NOS PARTICIPANTES 

 

Para Penna Firme (1994, p. 9), percebe-se que na evolução do conceito de 

avaliação bem como na multiplicidade de abordagens e modelos, são evidenciadas 

tendências e “tendenciosidades” que estão impregnados nos programas, projetos e 

instituições.  

A reação de teóricos da avaliação aos padrões mecanicistas, a partir de 1967, 

fez emergir uma forma de pensar e fazer avaliações que considerasse o elemento 

humano e as diferentes perspectivas dos envolvidos no projeto ou programa 

(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 224). Os adeptos dessa 

abordagem consideram imprescindível na avaliação, o envolvimento dos indivíduos 

que são participantes do que está sendo avaliado. No âmbito educacional, são os 

estudantes. Nesta abordagem, observa-se o reconhecimento do pluralismo de 

valores e, conforme evidencia Wachtman apud Worthen, Sanders e Fitzpatrick 

(2004, p. 226), a tentativa de compreender as ações sociais no contexto de sua 

complexidade.  

Na atualidade, a avaliação é cada vez mais assunto que interessa a toda a 

sociedade, especialmente àquelas comunidades mais afetadas por seus resultados 

e efeitos (DIAS SOBRINHO, 2004). 

Na avaliação centrada nos participantes, o avaliador evidencia os diversos 

valores e necessidades dos indivíduos e/ou grupos que são atendidos pelo 

programa, atentando para a pluralidade de julgamentos e critérios, de forma que é 

intuitiva, porém sistemática (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). 

A avaliação participativa surgiu para minimizar a distância que existe entre o 

avaliador e os beneficiários. Prevê a participação da comunidade – população 

beneficiária do programa – na programação da intervenção, assim como na 

implementação e na avaliação (FONT, 2013). 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 225-227) evidenciam Stake como 

quem mais contribuiu para a consolidação da avaliação centrada no participante e foi 

quem apontou como elementos essenciais de uma avaliação formal a descrição e o 

julgamento. Stake em 1967, em sua monografia intitulada “A face da Avaliação 

Educacional,” foca na descrição e no processamento dos julgamentos dos 

participantes e, em textos subsequentes, apresenta concepções e princípios que 



64 

orientam o avanço da abordagem centrada em participantes. Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004, p. 225) também citam Guba (1969), Parlett e Hamilton (1976), 

Rippey (1973), Mac Donald (1974, 1976), Guba e Lincoln (1981), Patton (1975, 

1986, 1990, 1994), Fetterman (1984, 1994). 

O interesse por monitoramento e avaliação participativa se intensificou a partir 

da tendência de prestação de contas baseada em alcance de resultados e na 

demonstração do impacto do projeto, escassez de recursos, descentralização e 

exigência de novas formas de supervisão e gestão em prol da transparência e 

controle social (RODRIGUEZ-BILELLA, MANTILLA, 2013). 

É evidenciado por Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 227) que, nas 

avaliações onde a ênfase sejam os participantes, utiliza-se o raciocínio indutivo, ou 

seja, a compreensão deriva da observação feita no ambiente do programa e são 

utilizados dados de fontes qualitativas e quantitativas, o processo avaliativo é 

enriquecido pela compreensão profunda do ponto a ser avaliado e suas 

externalidades. Nesta abordagem o avaliador capta as vivências e experiências 

percebidas pelo participante respeitando sua individualidade. 

A avaliação participativa serve como ferramenta de autoavaliação, processo 

de aprendizagem cujo enfoque flexível e adaptável tem a capacidade de fomentar a 

confiança dos atores sociais envolvidos (RODRIGUEZ-BILELLA, MANTILLA, 2013).  

Assumpção e Campos (2011, p. 227) consideram que a essência da avaliação 

centrada no participante é retratar as complexidades de uma atividade, 

compreendendo-a e gerando informações de determinado público. 

Ainda na perspectiva da avaliação centrada nos participantes, Worthen, 

Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 229-238) evidenciam a avaliação iluminadora 

proposta por Parlett e Hamilton que prevê o estudo denso de um programa como um 

todo e suas externalidades. Nesta forma de avaliação, o papel do avaliador é 

fornecer uma compreensão abrangente da realidade complexa em torno do 

programa.  

Apresentam também a avaliação responsiva proposta por Stake, a ênfase 

desta forma de avaliação é discutir as preocupações e problemas de uma clientela e 

deve responder às necessidades de informações dos participantes. Possibilita 

melhoria da comunicação e maior compreensão dos participantes sobre a entidade 

avaliada.  
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A avaliação naturalista é descrita por House apud Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004, p. 235) como um estudo cujo objetivo é a generalização baseada 

na experiência do público-alvo. Porém, foi através de Guba apud Worthen, Sanders 

e Fitzpatrick (2004, p. 236) que houve uma discussão mais abrangente sobre os 

benefícios dos métodos naturalistas na avaliação de programas e evidenciou que o 

principal papel da avaliação é responder às exigências de informações do público-

alvo de modo que leve em consideração as perspectivas de valor de seus membros. 

Na avaliação participativa, a característica principal é a ênfase em quem 

mede a mudança e quem se beneficia com a aprendizagem da mesma. Rodriguez-

Bilella e Mantilla (2013) ressaltam que a avaliação participativa contribui para o 

empoderamento dos diversos atores, não só sobre o projeto mas também sobre as 

decisões e ações que afetam suas vidas. Na perspectiva da avaliação centrada no 

participante, a contribuição da avaliação iluminadora possibilita uma maior 

compreensão da realidade complexa em torno do programa. Enquanto a avaliação 

responsiva propõe discutir as inquietações dos participantes, de modo a responder 

às necessidades de informações destes. Tanto numa quanto na outra, a instituição 

tem a oportunidade de se atualizar e adequar a política, programa ou projeto, 

aprendendo continuamente a partir das contribuições dos participantes. 

O recorte teórico sobre avaliação, focando a avaliação de impactos com 

características de avaliação centrada nos participantes, servirá de lastro que 

norteará o estudo possibilitando maior compreensão e discernimento para o alcance 

dos objetivos propostos.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na quarta seção, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados no 

intuito de evidenciar o caminho que possibilitou o alcance dos resultados e dos objetivos 

estabelecidos. É feita a caracterização da pesquisa, o detalhamento da técnica de 

organização e análise dos dados, a descrição da população e amostra; demonstração 

do instrumento de coleta e a descrição da operacionalização da pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Considerando que os métodos e desenhos de avaliação devem ser 

escolhidos por sua adequação ao objetivo e aos tipos de perguntas que serão 

realizadas, a disponibilidade de recursos e a natureza da intervenção (RODRIGUEZ-

BILELLA, 2013), optou-se por uma avaliação de impacto (COHEN; FRANCO, 2011; 

DRAIBE, 2001; RODRIGUES-BILELLA, 2013) com características de avaliação 

centrada nos participantes (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), numa 

perspectiva subjetivista pluralista. Os participantes, neste caso são os egressos dos 

cursos técnicos integrados e subsequentes do IFBA Campus Porto Seguro, que 

avaliarão os impactos dos cursos técnicos em sua vida profissional.  Rodriguez-

Bilella e Mantilla (2013) ressaltam que a característica principal nesse tipo de 

avaliação é a ênfase em quem mede a mudança. Nesta abordagem são captadas as 

vivências, experiências e percepções dos participantes da intervenção (WORTHEN; 

SANDERS; FITZPATRICK, 2004) e o pesquisador revela a avaliação do participante 

sobre a intervenção. Assumpção e Campos (2011) consideram que a essência da 

avaliação centrada no participante é retratar as complexidades de uma atividade, 

compreendendo-a e gerando informações de determinado público.  

A avaliação possibilita comparar um padrão almejado com a realidade ou o 

que realmente ocorreu como consequência da ação empreendida (COHEN; 

FRANCO, 2008) e, nesse caso, foi estabelecido como objetivo deste estudo, analisar 

como os egressos do IFBA Campus Porto Seguro avaliam o impacto dos cursos 

técnicos integrados e subsequentes em Alimentos, Biocombustíveis e Informática 

em sua vida profissional. Para tanto, foram coletados os depoimentos provenientes 

dos questionários respondidos pelos egressos e, na sequência, organizados e 
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analisados os dados, de acordo com o método do discurso do sujeito coletivo (DSC) 

de caráter qualiquantitativo (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2000). 

A pesquisa avaliativa visa reunir evidências válidas e confiáveis sobre a 

maneira e o grau em que um conjunto de atividades específicas produz resultados e 

efeitos concretos (OHIRA; DAVOK, [2008]; SOBERON, 2013). A pesquisa avaliativa 

tem como objeto de investigação, em geral, uma intervenção feita por uma 

instituição pública ou não, junto a um setor social e possibilita um incremento do 

conhecimento de forma específica bem como contribui para o avanço conceitual na 

temática da política objeto da avaliação (BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2001, p. 

47). 

Neves (1996, p. 1) assevera que, nas pesquisas avaliativas, o pesquisador 

procura entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada para, a partir daí, situar sua interpretação dos fenômenos 

estudados.  

A metodológica de cunho qualitativo passou a ser utilizada na avaliação de 

programas a partir da década de 70 do século passado, a exemplo dos estudos de 

Stake (1978) e Guba e Lincoln (1981, 1989) dentre outros. Os avaliadores passaram 

a construir o significado com base nas percepções individuais e coletivas e a 

concepção qualitativa tem padrões metodológicos e rigor diferentes, porém não 

ausentes (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 116-117). Para Lefévre e 

Lefévre (2000, p. 18), as abordagens de corte qualitativo permitem a compreensão 

mais aprofundada dos campos sociais e dos sentidos neles presentes, na medida 

em que remetem a uma teia de significados. 

Denzin (2010, p. 17) evidencia que a pesquisa qualitativa possibilita descrever 

momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos e que 

cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo. Para Godoy (1995), a 

pesquisa qualitativa é uma atividade da ciência, que visa à construção da realidade, 

mas que se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, trabalhando com elementos tais como crenças, valores, 

significados e outros construtos profundos das relações que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Na perspectiva do paradigma construtivista, o saber é construído pelas 

pessoas e as realidades não existem objetivamente, pois não existe realidade 

alguma exceto àquela criada pelas pessoas e socialmente construída (WORTHEN; 
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SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 114). Remete a concepções metodológicas de 

cunho qualitativo, porém o autor ressalta que, apesar dos métodos de coleta de 

dados estarem intimamente associados a determinados paradigmas, não 

necessariamente se limitam a eles, existem benefícios na integração de ambos os 

métodos – qualitativo e quantitativo - para o estudo avaliativo, eles são compatíveis 

e complementares (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 117-118). 

Lejano (2012, p. 206) considera que, no modelo construcionista de análise, o 

critério de autenticidade será o quão verdadeira é nossa interpretação de uma 

situação política em comparação com a experiência concreta dos atores políticos. 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 119-122) ressaltam ainda que é 

necessária certa flexibilidade no sentido de adaptar ou até mesmo desenvolver 

métodos que atendam as especificidades e necessidades das avaliações bem como 

aprender a identificar o que é útil de cada abordagem, quando se depara com uma 

necessidade específica da avaliação.  

A avaliação dos impactos dos cursos técnicos integrados e subsequentes, na 

vida profissional dos egressos do IFBA Porto Seguro, de acordo com a percepção 

dos mesmos, é um estudo inédito e por essa razão impele ao caráter exploratório. 

Os estudos exploratórios ampliam o conhecimento em torno de uma determinada 

questão e possibilitam encontrar os elementos necessários que permitirão, em 

contato com determinada população, obter os resultados que auxiliarão na 

compreensão (TRIVIÑOS, 1987). 

Neste estudo, foram observadas as recomendações de Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004) com relação aos paradigmas metodológicos aplicáveis à avaliação 

de políticas, programas e projetos. Os autores asseveram que as pressões práticas 

impelem o avaliador ao uso de métodos apropriados numa epistemologia que é a 

certa para uma determinada avaliação ou multiplicidade de métodos que atendam ao 

que se busca responder (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 111). 

Conforme Dazzani e Lordelo (2012, p. 15), programas são ações sistemáticas 

do Estado com estratégias, recursos financeiros e humanos, metas sociais e 

econômicas específicas, desenvolvidas por órgãos governamentais dirigidas a uma 

dada população. De acordo com o conceito evidenciado pelos autores, pode-se 

considerar que os cursos técnicos integrados e subsequentes em Alimentos, 

Biocombustíveis e Informática apresentam características de um programa e sua 
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consecução evidencia uma intervenção feita por uma instituição pública em um setor 

social (BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2001, p. 47). 

Os benefícios do processo de avaliação atingem todos os participantes, a 

exemplo dos formuladores e executores, que terão a oportunidade de 

aperfeiçoamento das ações bem como o público alvo da ação que poderá ter 

serviços que atendam melhor aos seus anseios e necessidades. (BELLONI; 

MAGALHÃES; SOUSA, 2001, p. 4). 

Nesta pesquisa avaliativa, optou-se por deter características da abordagem 

centrada nos participantes em virtude da necessidade de obter, através dos 

egressos dos cursos integrados e subsequentes do IFBA Porto Seguro, suas 

impressões e percepções sobre os impactos gerados pelos cursos em sua vida 

profissional. Esta abordagem enfatiza o elemento humano da avaliação e o foco da 

atenção é para as necessidades daqueles a quem o programa atende e permite ver 

as especificidades do programa na perspectiva destes. É um método que possibilita 

atenção a variáveis contextuais e promoção de múltiplas técnicas de coleta de dados 

com o intuito de oportunizar uma visão de aspectos menos tangíveis, porém cruciais, 

do comportamento humano e organizacional e principalmente esta abordagem 

acentua o elemento político, à medida que alimenta e facilita o ativismo dos 

destinatários do programa. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 240). 

Uma maneira de ter um entendimento da política, programa ou projeto é 

examinar diretamente a perspectiva de alguém que está vivenciando a política e 

para quem o fenômeno é experimentado, temos que buscar modos de descrição 

partindo dos diretamente afetados pela política, se quisermos compreender algum 

elemento de sua experiência (LEJANO, 2012). 

Soberon (2013) destaca que o campo de políticas, programas e projetos 

atualmente requer evidências, tanto para a aprovação dos programas e projetos 

propostos como em avaliações dos avanços e resultados dos projetos 

implementados e executados. 

 

4.2 A TÉCNICA DO DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO (DSC) 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) consiste numa proposta de instrumento de 

organização de dados discursivos e tem o objetivo de trabalhar melhor a matéria-prima 

discursiva. Possibilita analisar depoimentos provenientes de questões abertas, 
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agrupando os estratos dos depoimentos de sentido semelhante em discursos-síntese 

redigidos na primeira pessoa do singular, como se uma coletividade estivesse falando. A 

técnica pode ser usada em todo tipo de pesquisa de opinião com questões abertas. Os 

autores consideram que o conjunto desses discursos consiste nas representações 

sociais que, de forma simplificada, é a expressão do que pensa determinada população 

sobre determinado tema (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2000). 

O DSC pressupõe uma perspectiva sociológica sob o prisma das 

representações sociais que, para Afonso, em entrevista concedida a Schneider 

(2012, p. 185-189), considera tratar-se de uma forma de olhar e compreender a 

realidade social que tem suas próprias especificidades. No que se refere às políticas 

educacionais, a leitura sociológica da avaliação permite compreender as relações de 

poder, a começar pelas relações de poder que se desenvolvem nos contextos de 

interação (nível micro), ou nos contextos organizacionais ou institucionais (nível 

meso), passando pelo contexto do Estado nacional (nível macro), até aos atores e 

instancias que constroem a agenda da globalização ou a agenda das instâncias 

internacionais (nível mega). O DSC é um importante instrumento de organização de 

dados que permite uma análise mais cuidadosa que expresse as representações 

sociais dos sujeitos. 

A teoria das representações sociais, capitaneada por Serge Moscovici em 

1961, trata de um campo de estudo que surge de uma critica, a qual tenta 

desconstruir a forma de pensamento tradicional e hegemônico arraigado na América 

do Norte e Grã-Bretanha. Percebia o sujeito separado do seu contexto social assim 

como conduz um novo olhar aos objetos a que se propõe compreender, trazendo à 

tona elementos importantes para compreensão das construções sociais, atribuindo 

grande importância às chamadas subjetividades. Na teoria das representações 

sociais os indivíduos não são apenas processadores de informações, mas 

pensadores ativos que produzem e comunicam incessantemente suas próprias 

representações e soluções específicas para as questões que se colocam a si 

mesmo (PATRIOTA, 2007). 

A perspectiva qualitativa se mostra capaz de incorporar a questão do 

significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às 

estruturas sociais, significado e intencionalidade aparecem muito mais clara e 

naturalmente nos discursos sejam eles frutos de depoimentos, coletados em 

entrevistas ou estejam presentes em artigos de jornais, revistas, etc. As abordagens 
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de corte qualitativo permitem a compreensão mais aprofundada dos campos sociais 

e dos sentidos neles presentes, na medida em que remetem a uma teia de 

significados (LEFÉVRE; LEFÉVRE; TEIXEIRA, 2000). 

No DSC é possível preservar a expressão do pensamento ou opinião coletiva, 

respeitando a condição qualitativa e quantitativa sendo a dimensão qualitativa 

expressa pelo discurso e a quantitativa pela frequência de compartilhamento de 

discursos entre indivíduos (GONDIM; FISCHER, 2009).  

Neste estudo, foi utilizado o Discurso do Sujeito Coletivo para as ideias 

centrais extraídas das expressões-chave evidenciadas pelos egressos, sendo que 

Lefévre e Lefévre (2000, p. 18) definem como ideia central as afirmações que 

permitem traduzir o essencial do conteúdo discursivo explicitado pelos sujeitos em 

seus depoimentos. 

O DSC é um discurso síntese, fruto dos fragmentos de discursos individuais 

reunidos por similaridade de sentido, é possível conciliar a perspectiva quali-quanti ao 

reunir os fragmentos dos discursos em um único discurso, tendo como critério a 

frequência com que aparecem nos discursos individuais (GONDIM; FISCHER, 2009). 

A análise do DSC começa pela identificação das expressões-chave (ECH) 

que são fragmentos do discurso dos respondentes. Nessa fase, respeita-se a 

literalidade do discurso e observa-se o sentido dado pelo sujeito. Os fragmentos 

devem ser agrupados de acordo com a coerência encontrada no sentido comum 

entre eles. No DSC, a força do discurso não está em quanto ele quantitativamente é 

compartilhado, mas na semelhança de sentidos que aparece quando um grupo de 

pessoas responde a um determinado tema (GONDIM; FISCHER, 2009). Se o 

sentido é o mesmo, não importa se as expressões-chave só apareceram em um 

discurso ou em vários, basta encaixá-las de modo que deem sentido às demais 

expressões-chave para torná-las parte do discurso coletivo. Ao pesquisador cabe 

criar uma expressão linguística que descreva de maneira sintética os sentidos de 

cada um dos grupos homogêneos de expressões-chave, de mesmo sentido, para 

então nomear as ideias centrais (IC) (GONDIM; FISCHER, 2009). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Paixão (2012) citando Lefèvre e Lefèvre (2005) ressalta que alguns cuidados 

devem ser tomados em relação à escolha dos sujeitos, observa que, sempre que 
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possível, deve-se buscar amostras que sejam representativas da população e 

observa que nos casos onde o pesquisador possui conhecimento aprofundado das 

características do todo, a escolha intencional ou por conveniência pode ser 

justificada. E que os participantes devem ser sujeitos capazes de emitir julgamentos, 

opiniões e posicionamentos sobre o tema. 

O intuito foi verificar os impactos dos cursos técnicos integrados e 

subsequentes na vida profissional dos egressos do IFBA Porto Seguro. Na 

percepção dos mesmos, a população compreendeu os egressos como os ex-

alunos(as) que efetivamente concluíram os cursos técnicos em Alimentos, 

Biocombustíveis e Informática no referido campus, no período de 2008 a 2013 que 

compreende o primeiro quinquênio de atuação da escola.  

Os cursos técnicos integrados têm duração de quatro anos e, portanto, os 

estudantes que ingressaram em 2008, concluíram em 2011; os de 2009 concluíram 

em 2012, e os de 2010 concluíram em 2013. Os cursos técnicos subsequentes têm 

duração de dois anos. 

De acordo com dados fornecidos pela coordenação de registros escolares 

(CORES) do IFBA OS, a população de egressos, em 2013.1, consistia em 180 

indivíduos - 75 dos cursos técnicos integrados e 105 dos cursos técnicos 

subsequentes. 

Não foi possível apresentar os dados referentes à 2013.2, pois os servidores 

do IFBA PS estavam em greve na ocasião do fechamento deste estudo. 

 

Quadro 9 – Distribuição dos estudantes dos cursos técnicos integrados do IFBA-PS 
(2008-2013) 

Entrada 
Alimentos Biocombustíveis Informática 

TURMA Ingresso Egressos Ingresso Egressos Ingresso Egressos 

2008 25 14 0 0 27 19 

2009 29 3 72 28 30 11 

2010 25 0 55 0 36 0 

2011 38 0 28 0 34 0 

2012 30 0 30 0 31 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

Total 147 17 185 28 158 30 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, com base em dados do SISTEC disponibilizados pela 

CORES/IFBA Campus Porto Seguro. 
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As turmas que ingressaram em 2008 e concluíram até 2013, foram compostas 

por 299 matriculas nos cursos técnicos integrados e 439 matriculas nos cursos 

subsequentes, totalizando 738 ingressantes dos quais somente 180 estudantes 

conseguiram concluir os cursos. A diferença entre o número de ingressantes e de 

egressos, ou seja, 558 consiste em estudantes evadidos, desistentes, transferidos 

ou integralizados. A denominação integralizado refere-se aos estudantes que 

cumpriram os créditos das disciplinas, porém não concluíram o estágio ou o trabalho 

de conclusão de curso, têm até quatro semestres para conclusão desta etapa. 

 

Quadro 10 – Distribuição dos estudantes dos cursos técnicos subsequentes do IFBA-
PS (2008-2013) 

 
Alimentos Biocombustíveis Informática 

Entrada ingressos egressos ingressos egressos ingressos Egressos 

2008.1 19 14 0 0 31 18 

2008.2 29 13 0 0 16 3 

2009.1 30 11 0 0 30 7 

2009.2 21 3 0 0 25 4 

2010.1 26 5 0 0 25 8 

2010.2 23 7 0 0 25 0 

2011.1 26 4 0 0 23 2 

2011.2 29 0 31 6 30 0 

2012.1 25 0 30 0 25 0 

2012.2 7 0 25 0 10 0 

2013.1 0 0 25 0 0 0 

2013.2 0 0 0 0 0 0 

Total 235 57 111 6 240 42 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, com base em dados do SISTEC disponibilizados pela 

CORES/IFBA Campus Porto Seguro. 

 

As colunas sombreadas identificam as turmas a que se referem os egressos 

participantes deste estudo. 

A CORES forneceu lista nominal dos estudantes egressos, oriunda do 

Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) 

e recorremos às redes sociais na tentativa de localizá-los, uma vez que, nas listas 

fornecidas, não constavam e-mails, endereço ou telefones. Através do nome do 
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estudante, foi efetuada busca no Facebook e após verificadas as evidências de que 

se tratava realmente de um egresso do IFBA Porto Seguro, foi enviado o convite 

para que participasse do grupo intitulado Ex Alunos/Egressos dos IFBA PS acessível 

através do https://www.facebook.com/groups/495391053828955/, bem como foi 

solicitado que convidasse outros estudantes da turma, a qual pertenciam no IFBA 

Porto Seguro. Consideramos que a tentativa foi bem sucedida, pois dos 180 

egressos obtivemos 144 adesões de setembro de 2013 a janeiro de 2014. 

Considerando que a coleta de dados tem por fim sua análise e interpretação, 

visando responder à pergunta da pesquisa (OHIRA; DAVOK, 2008), em novembro 

de 2013, foi desenvolvido o roteiro com perguntas que versavam sobre os impactos 

dos cursos técnicos integrados e subsequentes do IFBA campus Porto Seguro na 

vida profissional dos egressos, para posterior análise das respostas na perspectiva 

do DSC, à luz do referencial teórico. Com relação ao roteiro de perguntas, foram 

observadas as recomendações de Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2000), citadas por 

Paixão (2012), onde na elaboração, deve-se: a) definir os objetivos que se pretende 

atingir antes da formulação de uma questão; b) evitar questões que levem o 

indivíduo a responder ao que ele conhece de um tema, ao invés do que pensa ou 

age em relação ao mesmo, ou seja, de reproduzir representações cognitivas quando 

o pesquisador busca representações comportamentais ou atitudinais; c) evitar 

perguntas cujo único objetivo é produzir reações emocionais; d) evitar perguntas que 

não ensejem discurso, ou seja, perguntas que levem a respostas lacônicas ou 

monossilábicas não são aconselhadas; e) preparar questões que sejam adequadas 

ao público-alvo; e f) evitar questões que levem à incompreensão do enunciado ou 

difíceis de serem compreendidas. 

Depois de definido o roteiro de perguntas veiculadas através do 

surveymonkey foram enviados convites aos 144 membros do grupo Ex Alunos / 

Egressos dos IFBA PS, indicando o link de acesso ao roteiro de perguntas - 

https://pt.surveymonkey.com/s/N6BGQVK .  

No período de 27 de janeiro a 18 de março de 2014, foram captadas 

contribuições de cento e dez (110) respondentes que corresponde a 61,11% do total 

de egressos do IFBA campus Porto Seguro e 76,4% dos membros do grupo Ex 

Alunos / Egressos dos IFBA PS do Facebook. A preocupação em convidar todos os 

membros do grupo se deu no sentido de possibilitar que todos (as) que quisessem, 

tivessem a oportunidade de opinar. 
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No roteiro de perguntas veiculado através do surveymonkey houve o cuidado 

no que se refere a criação de condições para que os respondentes pudessem 

expressar sua opinião livremente sem o risco de exposição ou identificação direta. 

 

4.4 O INSTRUMENTO DE COLETA 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, o instrumento de coleta de dados 

adotado foi Inquérito por questionário, que, para Quivy e Campenhoudt (1998, p. 

188), consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, perguntas relativas à sua 

situação social, profissional, suas opiniões, visando a verificação de pressupostos. 

Bento (2011) esclarece que inquérito consiste num método de investigação em que 

os dados são obtidos a partir de questionários que podem ser preenchidos no 

momento de uma entrevista, por telefone ou enviados ao participante. Para Chaer, 

(2011, p. 251) o questionário é uma técnica bastante viável e pertinente para ser 

empregada, inclusive em estudos qualitativos, quando os objetos de pesquisa 

referem-se a questões de cunho empírico, envolvendo opinião, percepção, 

posicionamento e preferências dos pesquisados. 

Observou-se em estudos anteriores, envolvendo egressos que no roteiro de 

perguntas foram utilizados indicadores preestabelecidos, a exemplo das dimensões 

do SINAES. Neste estudo, optou-se por estimular que os indicadores fossem 

emergindo nos depoimentos dos participantes. O Quadro 11 demonstra o roteiro 

utilizado na coleta de dados, bem como os objetivos específicos correspondentes: 

 

Quadro 11 – Roteiro para coleta de dados 
Objetivo Perguntas 

GERAL 
Analisar como os egressos avaliam o 

impacto dos cursos técnicos integrados e 
subsequentes em alimentos, biocombustíveis e 
informática em sua vida profissional. 

 

 
 
 
ESPECÍFICO A 
Identificar evidências de diferenças na 

situação profissional dos egressos, com base na 
percepção dos mesmos. 

  
  

1) Pode-se dizer que sua vida profissional (sua 
carreira) melhorou após você ter concluído o 
curso técnico?  
(   ) sim       (   ) não 

2) Se sim, o que melhorou? Comente sobre 
isso. 

3) Se não, por que você acha que não 
melhorou? Comente sobre isso. 

4) Avalie o curso que você fez no IFBA Porto 
Seguro, atribuindo nota de 0 a 10? 
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ESPECÍFICO B 
Verificar se os impactos apontados pelos 

egressos refletem a finalidade do IFBA conforme 
expressa na Lei 11.892, art. 6º, inciso I (formar e 
qualificar cidadãos com vistas na atuação 
profissional, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local) 

 

5) Está trabalhando? 
           (   ) sim       (   ) não 

6) Se sim, trabalha na área ou em atividade 
correlata ao curso técnico que você fez no 
IFBA Porto Seguro? 
             (   ) Trabalho na área 
             (   ) Trabalho em área correlata 
             (   ) Trabalho em outra área 

7) Em qual cidade você trabalha atualmente? 
8) A conclusão de um curso pode trazer 

impactos à vida profissional dos alunos que 
terminam o mesmo. Qual a sua opinião 
sobre a contribuição do curso que você fez 
para o desenvolvimento profissional dos 
alunos em geral? Comente. 

9) Analisando o seu caso específico, qual a sua 
percepção sobre a contribuição do curso que 
você fez para o seu desenvolvimento 
profissional? 

10) Qual a sua opinião sobre os impactos dos 
cursos técnicos ofertados pelo IFBA na 
promoção do desenvolvimento 
socioeconômico local? Comente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos sociodemográficos 
e questões gerais 

 
11) Gênero 
12) Idade 
13) Você foi estudante de qual curso no IFBA - 

Porto Seguro? 
             (   ) Técnico em Alimentos 
             (   ) Técnico em Biocombustíveis 
             (   ) Técnico em Informática 

14) Você foi estudante de qual modalidade no 
IFBA - Porto Seguro? 
            (   ) Integrado 
            (   ) subsequente 

15) Concluiu o curso em que ano? 
16) Você está estudando atualmente? 

            (   ) sim     (   ) não 
 

17) Você está estudando em qual instituição? 
18)  Qual curso?  

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 
 
 

Os dados coletados através de inquérito por questionário foram organizados e 

analisados de acordo com as premissas do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

 

4.5 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A tabulação dos dados se deu conforme recomendações de Lefèvre e Lefèvre 

(2005), citados por Paixão (2012) e com base em informações verbais proferidas por 

Armond (2014) que consistiu em: a) análise das questões de forma isolada, ou seja, 

devem-se ler todas as respostas obtidas para a primeira questão, em seguida todas 
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da segunda e assim sucessivamente; b) seleção, em cada uma das respostas 

individuais, das expressões-chave, sendo que em uma resposta pode haver mais de 

uma ECH; c)2 identificar as ideias centrais e (quando for o caso) as ancoragens a 

partir das ECHs; d) agrupar as ECHs em ICs, de forma que todas as ECHs similares 

estejam associadas a uma mesma IC; e e) construir os DSCs a partir das IC de cada 

ECH identificada. Os resultados devem ser apresentados em termos de ideias 

centrais e a frequência com que elas aparecem nos discursos, além de quadros 

sintéticos com os DSCs referentes às correspondentes ICs. 

A operacionalização deste estudo consistiu na leitura minuciosa das respostas 

de cada questão, onde se efetuou a identificação das expressões-chave e feito um 

recorte literal dos trechos mais significativos do depoimento. 

As ideias centrais foram identificadas a partir da leitura e interpretação que 

revelam o essencial das ECHs e agrupadas de acordo com a similaridade de 

conteúdo. Seguindo a recomendação de Lejano (2012, p. 213), ao relatar a 

discussão, o analista deveria tentar ser fiel às palavras do depoente, citando palavra 

por palavra quando preciso, e, por isso, optou-se por não alterar as palavras, mesmo 

as que tinham equívocos ortográficos, bem como foram mantidos os regionalismos e 

trechos em letra maiúscula colocados pelos respondentes provavelmente na 

intenção de expressar ênfase. 

O tratamento quantitativo do material discursivo foi limitado à análise da 

frequência em que os discursos individuais eram classificados conforme as ideias 

centrais (ICs). Ressalte-se que numa única resposta pode conter mais de uma IC, 

por isso o somatório da frequência das ideias centrais pode ser superior à 

quantidade de respostas válidas obtidas. 

Depois de identificadas as ICs foi feito o agrupamento qualitativo e verificação 

das ideias centrais mais frequentes que subsidiaram a construção dos DSC. Foram 

identificadas também as ideias centrais menos frequentes, porém não menos 

importantes e por isso foram comentadas. 

A partir das ICs foram criados os DSC. Na coleta de dados buscou resgatar as 

representações sociais e, com o DSC, pode-se evidenciar elementos e criar 

subsídios para constituir as categorias. 

                                            
 

2
 Informação verbal fornecida por Daniel Reis Armond de Melo na Oficina Discurso do Sujeito Coletivo, Escola de 

Administração da UFBA, em Salvador/Ba, em 19 de fevereiro de 2014. 
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Cada questão foi devidamente identificada e codificada sendo as ideias 

centrais apresentadas como IC-A, IC-B, IC-C, etc. Os DSC foram identificados pelos 

nomes das ICs. 

Optou-se por trabalhar os DSCs apenas com as ideias centrais, a partir das 

expressões-chave, sem considerar possíveis ancoragens. A técnica admite a 

possibilidade de não utilizar as ancoragens, principalmente quando existe dificuldade 

em se identificar, com clareza, a manifestação explícita da teoria, crença ou 

ideologia presente num discurso individual (PAIXÃO, 2012). 

Após a construção do DSC de cada pergunta, segue-se a análise que, 

conforme Ohira e Davok (2008), deve estabelecer uma reflexão sobre as relações 

entre o referencial teórico e os significados implícitos e explícitos dos dados, que 

orientaram as conclusões e recomendações da pesquisa. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na quinta seção, são evidenciadas as análises dos dados obtidos na 

pesquisa. Iniciamos apresentando as informações sociodemográficas gerais e na 

sequência as informações sociodemográficas detalhadas por curso, as diferenças na 

situação profissional e percepção dos egressos sobre a atuação. 

 

5.1 INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

A análise das informações é a etapa que trata o dado coletado de modo a 

possibilitar sua apresentação e comparação dos resultados observados com os 

pressupostos (QUIVY, 1998).  

Inicialmente serão destacadas as informações gerais acerca dos egressos 

participantes da pesquisa, membros do grupo criado ad hoc – Ex Alunos/Egressos 

do IFBA PS (https://www.facebook.com/groups/495391053828955/) que contribuíram 

respondendo ao roteiro de perguntas veiculado através do surveymonkey no período 

de 27/01/2014  a 18/03/2014. 

Considerando que, como nenhuma pergunta do questionário foi marcada 

como obrigatória, há diferença no número de respondentes. Optamos por não 

determinar obrigatoriedade para permitir que os egressos respondessem às 

questões que se sentissem motivados e à vontade.  

Com relação ao gênero obtivemos 65 respostas; 38 (58,46%)  declararam ser 

do gênero feminino e 27 (41,54%) do gênero masculino. 

 

Tabela 1 – Gênero dos respondentes 
Gênero Frequência Percentual 

Feminino 38 58,46% 

Masculino 27 41,54% 

Total 65 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

No que se refere à idade dos egressos, as 65 responderam. Foram 64 

respostas válidas, onde 45 estão na faixa de 17 a 22 representando 70% dos 

respondentes. O segundo maior grupo com 8 respondentes está na faixa de 23 a 27 

anos que representam 13%; 3 respondentes estão na faixa de 28 a 32 anos e 
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representam 5%; 6 respondentes estão faixa de 33 a 37 anos e correspondem a 9%; 

2 respondentes estão na faixa de 38 a 42 anos que corresponde a 3% dos egressos. 

 

Quadro 12 – Idade dos egressos 
Idade Total 

17-22 anos 45 

23-27 anos 8 

28-32 anos 3 

33-37 anos 6 

38-42 anos 2 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

A grande maioria dos respondentes (83%) está na faixa etária entre 17 e 27 

anos, momento decisivo para definição da carreira. Nesta faixa etária, a maioria dos 

brasileiros de famílias pobres, como é o caso da grande maioria das famílias de 

Porto Seguro, já estão trabalhando (POCHMANN, 2010) ou estão buscando se 

inserir no mundo do trabalho, alguns inclusive já constituíram família e, portanto, não 

podem se aventurar a fazer um curso que não gerará impactos positivos nessa fase 

da vida, no curto prazo. 

Com relação ao curso frequentado, 65 egressos responderam: 15 do técnico 

em alimentos, 26 do curso técnico em biocombustíveis e 24 são egressos do curso 

técnico em informática. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos egressos por curso do IFBA Porto Seguro 

Curso Participantes Frequência 

Técnico em Alimentos 15 23% 

Técnico em Biocombustíveis 26 40% 

Técnico em Informática 24 37% 

Total 65 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Um aspecto positivo foi a distribuição paritária equilibrada na distribuição por 

gênero (Tabela 1) e por curso (Tabela 2), o que possibilita uma representatividade 

relevante que ampara a pesquisa. 

Na questão relacionada à modalidade a qual os egressos frequentaram no 

IFBA Porto Seguro, obtivemos 65 respondentes, sendo que, do total da amostra, 46 

dos cursos integrados, que representa 71%, e 19 egressos dos cursos 

subseqüentes, que representa 29% do total da amostra. 
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Tabela 3 – Distribuição dos egressos por modalidade  
Modalidade Participantes Frequência 

Integrado 46 71% 

Subsequente 19 29% 

Total 65 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

De acordo com dados fornecidos pela coordenação de registros escolares 

(CORES) do IFBA PS, a população de egressos, em 2013.1 consistia em 180 

indivíduos: 75 dos cursos técnicos integrados e 105 dos cursos técnicos 

subseqüentes, tendo, portanto, o estudo alcançado 61,34% do total de egressos do 

integrado, e 19,2% do total de egressos do subsequente. 

Com relação ao ano de conclusão do curso, dos 65 respondentes, obtivemos 

56 respostas válidas, 9 respostas foram descartadas por apresentar incoerência com 

o que foi perguntado. 

 

Tabela 4 – Ano de conclusão do curso 
Ano de conclusão Qtde Frequência 

2009 3 5% 

2010 3 5% 

2011 7 13% 

2012 19 34% 

2013 24 43% 

Total 56 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

A maior concentração refere-se aos que concluíram em 2012 e 2013, 

ressalte-se que as turmas do subseqüente, iniciadas em 2008.1, concluíram a partir 

de 2009.2 enquanto que no caso dos cursos integrados, as turmas que iniciaram em 

2008 concluíram a partir de 2012. Muitos não concluem no período mínimo por não 

terem cumprido o estágio ou feito o TCC e podem ficar na condição de 

“integralizado” por até dois anos.  

Na questão sobre a continuidade dos estudos dos 65 respondentes, 39 

expressaram estar estudando após a conclusão do curso técnico, que equivale a 

60% da amostra e 26 não estão estudando, que representa 40% da amostra. 

 
Tabela 5 – Continuidade dos estudos  
Sim/Não Frequência Percentual 

Sim 39 60% 

Não 26 40% 

Total 65 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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Com relação a não continuidade dos estudos, declarada por 40% dos 

respondentes, pode ser percebido como um índice alto considerando que 

atualmente existem muitas opções de cursos presenciais e EAD, em instituições 

públicas e privadas na região. É importante que o setor de acompanhamento de 

egressos (IFBA, 2013) desenvolva ações para conhecer os anseios dos egressos 

para que possa estimular a continuidade da trajetória acadêmica que seguramente 

influenciará na vida profissional e realização pessoal do egresso, na melhora dos 

produtos e serviços da região e consequente contribuirá no desenvolvimento local. 

Dos 39 egressos que manifestaram estar estudando, indicando o curso e 

instituição, obtivemos 37 respostas válidas, sendo que 64,86% estudam em 

instituições da região nordeste, 29,73% estudam na região sudeste, 2,70% estudam 

no exterior e 2,70% na região centro-oeste. 

 

Quadro 13 – Continuidade dos estudos dos egressos do IFBA Porto Seguro – curso e 
instituição 

Instituição Curso Estado 

Anhanguera EAD Administração BA 

UFPE Engenharia de minas PE 

UNESULBAHIA Fisioterapia (02) BA 

IFBA PS Licenciatura  em Química (04) 
Licenciatura em Computação (01) 

BA 

IFBA Eunapolis Engenharia Civil BA 

UFBA Engenharia Sanitária Ambiental 
Engenharia de Controle e automação 
de Processos 
Odontologia 
Engenharia Química(02)  
Arquitetura e Urbanismo 

BA 

UFPB Ciência da computação(02) 
Engenharia Química 

PB 

Aerotd EAD Mecânica de Avião SP 

FACULDADE MULTIVIX Engenharia Civil ES 

UVV Engenharia Mecânica ES 

UFSCAR Engenharia de computação SP 

UNB Geografia DF 

SUNMOONUNIVERSITY Relações Internacionais COREIA DO SUL 

ULBRA  EAD Administração BA 

UFU Ciência da Computação MG 

UFMG Psicologia MG 

UNICAMP Engenharia Elétrica SP 

FTC Nutrição BA 

UFERSA Biotecnologia RN 

UESC Biologia BA 

UNIFACS Serviço Social BA 

UFSCAR Engenharia Agronômica SP 

FATEC SP Gestão em Tecnologia da 
Informação 

SP 

UFES Engenharia da computação 
Engenharia Química 

ES 
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UFU Bacharelado em Sistemas de 
Informação 

MG 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Observa-se que dos 64,86% que estudam na região nordeste, somente 7 

estudam em Porto Seguro e 2 em Eunápolis município limítrofe com sede a 60km de 

Porto Seguro. 

Apontamos como aspecto positivo o fato de 64,86% dos egressos que deram 

continuidade aos estudos, estarem em universidades da região nordeste e, portanto, 

acredita-se que no médio e longo prazo estes estudantes estejam atuando 

profissionalmente e contribuindo no desenvolvimento regional. 

 

5.1.1 Informações sociodemográficas por curso 

 

Tabela 6 – Distribuição dos participantes por curso e modalidade  

 Integrado Subsequente Frequência Percentual 

Técnico em Alimentos 8 7 15 22,05% 

Técnico em Biocombustíveis 20 6 26 38,23% 

Técnico em Informática 21 6 27 39,72% 

Total 
49 19 68 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Na distribuição dos participantes por curso e modalidade, observa-se que os 

egressos dos cursos técnicos integrados totalizam 49, e dos cursos subsequentes 

somam 19, com discreta predominância dos egressos do curso técnico integrado em 

informática, enquanto os do curso técnico integrado em alimentos estão em menor 

número, porém com distribuição paritária no que se refere aos cursos. 

 

Tabela 7 –  Continuidade dos estudos – distribuição por curso 

 Sim Não 

Técnico em Alimentos 
6

6 
40,00% 

9
9 

60,00% 

Técnico em Biocombustíveis 
1

16 
61,53% 

1
10 

38,47% 

Técnico em Informática 
2

20 
74,07% 

7
7 

25,93% 

Total 
4

42 61,76% 
2

26 38,23% 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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No que se refere à continuidade dos estudos após conclusão do curso 

técnico, observa-se que os respondentes egressos de Informática são os que, em 

maior número, continuaram os estudos. Em contrapartida os egressos do curso 

técnico em Alimentos são os que em menor número deram continuidade aos 

estudos após a conclusão do curso técnico. Essa discrepância sinaliza para a 

necessidade de análise mais pontual no intuito de identificar as causas da não 

continuidade nos estudos, por parte dos estudantes do curso técnico em Alimentos.   

Com relação à continuidade dos estudos após conclusão do curso técnico, 

das 37 respostas válidas somente 35 indicaram o curso que frequentaram no IFBA 

PS. A distribuição por curso é apresentada no Quadro 14, onde, dos seis (6) 

egressos do curso técnico em Alimentos que indicaram estar estudando, uma 

resposta foi descartada por não atender ao que foi perguntado e 5 indicaram o 

curso. Dos 16 egressos do curso Técnico em Biocombustíveis, somente 15 

indicaram o curso que frequentam sendo que uma resposta foi descartada por não 

atender ao que foi perguntado restando 14 indicações do curso que frequentam na 

atualidade, como mostra o Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Continuidade dos estudos, distribuição por curso 

Técnico em Alimentos  

Administração 
Engenharia Sanitária 
Nutrição 
Biologia 
Serviço Social 

Técnico em Biocombustíveis  

Eng. Minas 
Eng. Química (2) 
Fisioterapia 
Mecanica de Avião 
Eng. Mecanica 
Geografia 
Odontologia 
Licenciatura em Química (3) 
Biotecnologia 
Arquitetura e Urbanismo 
Eng. Agronômica 
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Técnico em Informática 

Fisioterapia 
Lic. Química 
Eng. De Controle e automação 
Eng. Civil (2) 
Eng. Computação (2) 
Lic. Computação 
Ciência da Computação (2) 
Relações Internacionais 
Administração 
Psicologia 
Eng. Elétrica 
Gestão em Tecnologia da Informação 
Sistemas de Informação 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

 

Dos egressos do curso de informática, 20 manifestaram estar estudando, 

porém uma resposta foi descartada por não atender ao que foi perguntado e 

somente 16 indicaram o curso que estão frequentando atualmente. 

Observa-se que, dos estudantes que deram continuidade aos estudos, a 

maioria optou por um curso superior que tem relação com a área de formação do 

curso técnico frequentado. 

 

5.2 DIFERENÇAS NA SITUAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS 

 

 O roteiro de perguntas foi composto por questões fechadas e abertas sendo 

as questões discursivas objeto do DSC a 2 e 3, em atendimento ao primeiro objetivo 

especifico e as questões 8,9 e 10 referentes ao objetivo específico B.  

 A tabulação dos depoimentos expressos nas questões 2,3,8,9 e 10 foi através 

do instrumento de análise do discurso proposto por Armond (2014). Efetuou-se a 

leitura minuciosa de cada depoimento e, identificadas as expressões-chave (ECHs), 

seguiu-se para a identificação das ideias centrais de cada ECH e a verificação da 

incidência/frequência de compartilhamentos de cada IC. Foi organizada uma lista 

das ICs, em ordem decrescente, identificando as ICs de cada questão (IC-A; IC-B, 

etc) e expressa as respectivas frequências absolutas e relativa cumulativa. Com 

base em cada ideia central, foram construídos os DSC. A partir dos DSC 

identificados procedeu-se a análise à luz do referencial teórico. 

Obtivemos 110 respondentes ao questionamento “pode-se dizer que sua vida 

profissional (sua carreira) melhorou após você ter concluído o curso técnico”, sendo 
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que 58, o equivalente a 52,73% consideram que houve melhora, enquanto 52, ou 

seja 47,27%, avaliam que não houve melhora. 

 

Tabela 8 – Melhora na vida profissional após conclusão do curso 
 Frequência Percentual 

Sim 58 52,73% 

Não 52 47,27% 

Total 110 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Na pergunta 1, que trata da percepção de melhora na vida profissional após a 

conclusão do curso, observa-se uma discreta prevalência dos que consideram que 

houve melhora, que são 52,73% dos respondentes, enquanto 47,27% consideram 

que não houve melhora. Ressalte-se que o número de respondentes equivale a 

61,11% do total de egressos do IFBA PS. É uma amostra muito significativa e 

consideramos que especialmente no caso dos que atestaram não ter tido melhora 

após a realização do curso merece uma apuração cuidadosa e especial atenção, a 

fim de que futuramente observemos uma maior ocorrência de casos de percepção 

de melhora. É certo que a política educacional é fortemente afetada pelo contexto 

(LEJANO, 2012), entretanto, nos aspectos que competem à escola, esta deve 

contribuir efetivamente para o alcance da melhora significativa em vários aspectos 

da vida do estudante, pois, conforme Soberón (2013), espera-se que as políticas, 

programas e projetos produzam mudanças que levem a melhoria das condições de 

vida e bem-estar da população, gerem processos de crescimento econômico, 

promovam maior equidade e empoderamento dos grupos sociais em situação de 

desvantagem. 

Na pergunta 2, “pode-se dizer que sua vida profissional (sua carreira) 

melhorou após você ter concluído o curso técnico? Se sim, o que melhorou?” 

obtivemos 46 respondentes, das quais 45 válidas, e foram identificadas 05 ideias 

centrais (ICs) extraídas das expressões-chave (ECHs). Suas respectivas frequências 

podem ser observadas na Tabela 9, sendo que nesta e nas demais questões 

discursivas foi apresentado detalhamento de compartilhamentos por curso, onde a 

sigla N.I, refere-se aos egressos que não identificaram o curso frequentado, T.A aos 

egressos do curso técnico em Alimentos, T.B aos egressos do curso técnico em 

Biocombustíveis e T.I aos egressos do curso técnico em Informática. As ICs foram 

identificadas e organizadas em ordem decrescente de frequência absoluta e relativa 
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cumulativa. As ICs selecionadas representam em conjunto pouco mais de 90% das 

ideias centrais presentes nos discursos dos respondentes, sendo escolhidas para 

análise mais detalhada e construção dos DSCs, em função da representatividade, as 

ICs A, B e C. 

 

Tabela 9 – Ideias Centrais da questão 2 

IC Descrição T.A T.B T.I N.I 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Cumulativa % 

IC-A 
Preparo para a universidade e para a 
vida 

4 4 6 25 39 54,9% 

IC-B Amplia oportunidades para o trabalho 2 2 6 8 18 80,3% 

IC-C 
Estou mais confiante para enfrentar o 
mercado de trabalho 

2 1 0 6 9 93,0% 

IC-D Possibilitou trabalhar na área do curso 1 0 3 1 5 100,0% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

 No Quadro 15, é apresentado o discurso do sujeito coletivo referente à IC-A, 

preparo para a universidade e para a vida, mais recorrente nos discursos, figurando 

em 54,9% deles, evidenciando que é considerada altamente relevante pelos 

respondentes. 

 

Quadro 15 – IC-A - Preparo para a universidade e para a vida 

Melhorou minha preparação, visão de mundo, conhecimento e críticas em relação à sociedade como 
todo. Deu uma base para o início de uma carreira. O IFBA me forneceu formação técnica e crítica de 
modo a me sentir confortável. Aprendi a me organizar mais, tive oportunidade de aprender sobre 
diversos assuntos, meu currículo ficou mais completo. Meus conhecimentos aumentaram, me fez um 
cidadão mais crítico, abriu meus horizontes para vida profissional. Melhorou pelo fato de ter me dado 
um suporte em termos de ensino aprendi um pouco mais sobre como lidar com pessoas e questões 
do dia a dia. Sei que o que aprendi no IFBA dificilmente é aprendido em outros colégios, obtive 
muitos conhecimentos de assuntos que jamais poderia imaginar que um dia fosse aprender, cheguei 
a me interessar mais e poder escolher em seguir na área. Decidi qual curso de graduação fazer, 
favoreceu minha entrada no superior, me auxiliou no ingresso a universidade também pública. Hoje 
estou cursando faculdade. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Pelo DSC, observa-se que os egressos avaliam ter recebido uma formação 

que não se restringe à perspectiva tecnicista, evidencia uma formação ampla 

conforme previsto na missão institucional que é promover a formação do cidadão 

histórico-crítico, oferecendo ensino de qualidade socialmente referenciada, 

objetivando o desenvolvimento sustentável do país (IFBA, 2009). No DSC acredita-

se que o IFBA Campus Porto Seguro cumpra o estabelecido pela Resolução nº 06 

de 2012, no primeiro princípio norteador na EPTNM, que é o estabelecimento de 
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relação e articulação entre a formação desenvolvida no ensino médio e a preparação 

para o exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do estudante 

(BRASIL, 2013). Observa-se que os impactos, que, para Bauer (2010), são 

entendidos como efeitos da intervenção que se mantém no longo prazo, são 

percebidos pelos egressos do IFBA Campus Porto Seguro como aspectos que 

contribuirão por toda a vida, pois se trata da formação integral do indivíduo. 

O DSC revela ainda a percepção do egresso sobre a influência do IFBA no 

acesso ao ensino superior preparando-o para o ingresso no estágio seguinte de 

formação. Este DSC expressa a percepção de utilidade que os egressos têm sobre 

os cursos técnicos, ou seja, os evidencia como não diretamente ligados a atuação 

profissional imediata, mas como uma etapa da formação geral que desperta 

vocações e que os prepara para o processo seletivo de acesso à etapa seguinte dos 

estudos. Ressalte-se que na Constituição Federal do Brasil no art. 205 consta que a 

educação será promovida e incentivada visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988), ou seja, o preparo para o 

trabalho permeia todos os níveis e modalidades da educação no Brasil e, portanto, 

os que buscam especificamente a preparação para o ensino superior poderiam obtê-

lo através dos cursos de formação geral e não necessariamente na educação 

profissional de nível técnico que tem por finalidade qualificar cidadãos com vistas na 

atuação profissional (BRASIL, 2008), mais indicado aos que querem ou precisam se 

inserir no mundo do trabalho mais precocemente (POCHMANN, 2010) e, portanto, 

necessitam de uma formação que permita ocupar funções mais especializadas o que 

possivelmente incorreria em melhor remuneração. 

Com relação à qualidade do ensino, o IFBA Campus Porto Seguro apresenta 

desempenho razoável, é o que mostra o resultado do Enem 2012, por escola (INEP, 

2013), onde os dados revelam que o IFBA PS ocupou o 3º lugar no município, das 

quatro escolas participantes, alcançando 574 pontos o que não é considerado um 

desempenho excepcional e, portanto, o que provavelmente se deu foi uma espécie 

de efeito pigmalião (BONINO, 2009), que consiste na expectativa positiva alimentada 

pelo estudante, com relação à qualidade do ensino do IFBA, fez com que este 

desenvolvesse meios próprios para o alcance seus objetivos.  
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Quadro 16 – IC-B - Amplia oportunidades para o trabalho 

O nome IFBA dá mais impacto no currículo, possibilita ter mais vantagens na hora de concorrer com 
outros candidatos, ampliando as chances de sucesso profissional. Me abriu mais oportunidades, 
minha avaliação profissional recebeu mais valor. Área mais ampla de atuação do que apenas ensino 
médio, tenho mais chances caso queira trabalhar na área que me formei.  

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

No Quadro 16, é apresentado o discurso do sujeito coletivo referente à ideia 

central B que é “amplia oportunidades para o trabalho”. Neste DSC, o egresso atribui 

ao IFBA a possibilidade de ampliação de oportunidades e condição de 

competitividade no mundo do trabalho por considerar que o curso técnico agregou 

valor e possivelmente desenvolveu diferencial competitivo em seu currículo 

acadêmico com possíveis impactos no profissional. Reflete o que usualmente é 

almejado da EPT, pois, como ressalta Soberon (2013), espera-se que as políticas, 

programas e projetos produzam mudanças que levem a melhoria das condições de 

vida do beneficiário e Irarrázaval (2013) diz que os programas e políticas são 

desenhados para alcançar resultados, de modo que o alcance ou não dos resultados 

é uma questão essencial para o êxito da políticas públicas.  

 

Quadro 17 – IC-C - Estou mais confiante para enfrentar o mercado de trabalho. 

O IF me forneceu formação técnica e critica de modo a me sentir confortável, estou mais confiante, 
Me sinto mais preparada para o mercado do trabalho. Serviu pra me mostrar como é o mercado de 
trabalho, me deu posicionamento diante de desafios da profissão. Hoje posso dizer que tenho uma 
profissão, posso comprovar, através do diploma. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
 

No Quadro 17, é evidenciado o discurso do sujeito coletivo construído a partir 

da ideia central C, “estou mais confiante”, expressa a percepção do egresso com 

relação à competência adquirida através do curso técnico, onde o mesmo exalta a 

ideia de formação técnica, bem como a segurança enfatizada pela ideia de 

confiança e preparo. O posicionamento diante dos desafios da profissão a que se 

refere o egresso sugere atitude diante do contexto e conclui ressaltando o 

documento comprobatório e socialmente reconhecido, a materialização da 

competência adquirida através do diploma. A IC-C revela a consecução do princípio 

norteador da EPTNM que preconiza a Identidade dos perfis profissionais de 

conclusão de curso, que contemplem conhecimentos, competências e saberes 

profissionais requeridos pela natureza do trabalho (BRASIL, 2012). 

O egresso acredita no valor que um diploma do IFBA proporciona e considera 

que este aspecto pode promover um diferencial competitivo e lhe dá a sensação de 

conforto e confiança para encarar os desafios do mundo do trabalho. Esta IC chama 
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a atenção para efeitos da ação educativa (DRAIBE, 2001) da imagem que o egresso 

tem da instituição de ensino e da responsabilidade e compromisso muito maior que 

meramente capacitar tecnicamente o estudante. São aspectos internalizados que 

provavelmente o acompanharão e influenciarão por toda a vida. 

O IC-D possibilitou trabalhar na área do curso, foi a ideia central menos 

compartilhada, porém não menos importante, pois, considerando que o intuito deste 

estudo é verificar evidências do impacto dos cursos técnicos na vida profissional dos 

egressos, esta ideia central sinaliza que poucas pessoas puderam trabalhar na área 

do curso técnico que fizeram e, neste caso, alerta para a necessidade de uma ação 

mais pontual que mude este cenário, uma vez que, por se tratar de cursos técnicos 

seria de se esperar que os cursos possibilitassem que os egressos trabalhassem na 

área. Conforme Santos e Tenório (2010), o impacto é medido pelas melhorias 

ocorridas na vida dos beneficiários, ou seja, se as melhorias não ocorrem como se 

espera, deve-se analisar o realizado, mas para melhor cumprir o que há por realizar 

(DIAS SOBRINHO, 2003). Há de se verificar e agir nos pontos nevrálgicos que 

comprometem a atuação dos egressos na área de sua formação, na localidade onde 

residem; criar meios para a devida adequação, seja ajustando os cursos à realidade 

local ou estabelecendo maior interação com as organizações locais. 

Dos que declararam ter havido melhora na vida profissional, as ideias centrais 

preponderantes, que representam 93% dos compartilhamentos, revelam que o 

egresso percebe como melhora o fato de ter recebido uma formação geral que lhe 

proporcionará galgar as etapas seguintes da formação, preparando-o para o acesso 

ao ensino superior e despertando vocações. São aspectos positivos e relevantes, 

que impactam na vida profissional do egresso no longo prazo, mas são inerentes ao 

ensino médio de formação geral, e não remete a aspectos específicos dos cursos 

técnicos, ou seja, para se preparar para o acesso ao ensino superior e despertar 

vocações, o estudante não necessariamente precisaria fazer um curso técnico.  

Em contrapartida, deve haver uma parcela significativa da população que 

precisa de uma formação técnica de nível médio para se inserir no mundo do 

trabalho no curto prazo, considerando que a população estimada é de 141.006 

habitantes para 22.300 postos de trabalho, distribuídos em 3. 958 empresas (IBGE, 

c2014), de um município integrante do G100, ou seja, figura na lista dos cem 

municípios mais populosos com baixa receita per capita e alta vulnerabilidade 

socioeconômica, em 89ª posição (WENCESLAU JUNIOR, 2014). 
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Na pergunta que solicitava que o egresso avaliasse, atribuindo nota de 0 a 10, 

a contribuição do curso feito no IFBA, para sua vida profissional, obtivemos 90 

respostas distribuídas como evidenciado no Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Nota de todos os cursos atribuída pelos egressos 

Nota Frequência 

00 4 

01 0 

02 0 

03 8 

04 9 

05 12 

06 12 

07 15 

08 15 

09 6 

10 9 

Média 6,23 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 
A partir das notas atribuídas pelos egressos, obteve-se a média de 6,31, o 

que pode ser considerado um resultado de desempenho razoável, mas abaixo do 

esperado, considerando a reputação da instituição, ainda fortemente associada ao 

CEFET-BA, e a expectativa dos estudantes com relação ao IFBA. Sinaliza que, 

apesar de considerarem o IFBA PS como ofertante de ensino de qualidade, 

percebem deficiências e fragilidades nos cursos. Para visualizar melhor a percepção 

dos egressos, evidenciamos o detalhamento das notas atribuídas por curso no 

quadro 11, onde T.A refere-se ao curso técnico em alimentos, T.B ao técnico em 

biocombustíveis, T.I ao técnico em Informática e N.I refere-se a notas atribuídas por 

respondentes que não identificaram o curso que frequentaram. 

 

Tabela 11 – Nota por curso atribuída pelos egressos 

T.A T.B T.I N.I 

Nota Freq. Pontuação Freq. Pontuação Freq. Pontuação Freq. Pontuação 

0 0 0 3 0 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 3 9 3 9 1 3 1 3 

4 2 8 3 12 2 8 2 8 

5 1 5 1 5 5 25 5 25 

6 1 6 5 30 4 24 2 12 

7 3 21 4 28 5 35 3 21 

8 2 16 4 32 2 16 7 56 

9 0 0 1 9 3 27 2 18 
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10 3 30 2 20 3 30 1 10 

Média 15 6,33 26 5,58 26 6,72 23 6,65 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Na atribuição das notas dos egressos, distribuídos por curso, observa-se que 

a menor nota foi atribuída ao curso técnico em biocombustíveis com 5,58, seguida 

do curso técnico em alimentos com 6,33 e o técnico em informática com 6,72. Na 

avaliação dos egressos, os cursos apresentam desempenho abaixo do esperado 

considerando a expectativa de qualidade atribuída à instituição. 

Este quesito merece atenção especial em estudos futuros no intuito de 

identificar aspectos pontuais que comprometem a qualidade dos cursos, na 

percepção dos estudantes. 

Para a pergunta 3, pode-se dizer que sua vida profissional (sua carreira) 

melhorou após você ter concluído o curso técnico? Se não, o que não melhorou? 

Obtivemos 44 respondentes, todas com respostas válidas. Foram identificadas 09 

idéias centrais (ICs) extraídas das expressões-chave (ECHs). Suas respectivas 

frequências podem ser observadas na Tabela 12, identificadas e organizadas em 

ordem decrescente de frequência absoluta. As ICs selecionadas representam em 

conjunto aproximadamente 85% das ideias centrais presentes nos discursos dos 

respondentes, sendo escolhidas para análise mais detalhada e construção dos 

DSCs, em função da representatividade, as ICs A,B, C, D e E. 

 

Tabela 12 – Ideias Centrais da questão 3 

IC Descrição T.A T.B T.I N.I 
Frequência 

Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Cumulativa 
% 

IC-A Não há emprego na região 3 11 0 4 18 23,7% 

IC-B Não trabalho na área do curso 1 2 4 12 19 48,7% 

IC-C O mercado desconhece a atuação do técnico 4 0 0 6 10 61,8% 

IC-D O curso falhou na parte prática 1 6 3 0 10 75,0% 

IC-E 
Falta de apoio no encaminhamento para 
estágio e emprego 

8 0 0 0 8 85,5% 

IC-F 
Curso sem certificação no conselho regional e 
federal 

0 4 0 0 4 90,8% 

IC-G Não me sinto preparado 1 1 2 0 4 96,1% 

IC-H 
Propaganda enganosa, alimentaram 
expectativa que não aconteceu 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

98,7% 

IC-I Curso muito específico/restrito 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
100,0% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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No Quadro 18, é apresentado o discurso do sujeito coletivo referente a ideia 

central A, não há emprego na região. 

 

Quadro 18 – IC-A - Não há emprego na região 

Não há disponibilidade de emprego na área pela qual concluí o ensino técnico. O curso foi implantado 
em uma região onde NÃO há oportunidade de emprego na área. Porto Seguro e regiões 
circunvizinhas não oferecem campo de trabalho apropriado para um profissional e minha área de 
formação. Não existe vagas. O curso encontra-se numa região tal qual não o absorve nem aos 
formandos, que gostariam de se sustentar trabalhando com o que aprenderam, onde moram. As 
oportunidades por aqui é praticamente remota. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O discurso do sujeito coletivo referente à IC-A da questão 3 revela que a vida 

profissional do egresso não melhorou, porque não há, na região, emprego na área 

de formação. A ausência de emprego na área denota um lapso inaceitável em se 

tratando de oferta de cursos técnicos profissionalizantes que é a inobservância da 

obrigatoriedade com relação aos critérios para organização e planejamento de 

cursos a serem ofertados, conforme expressa a Resolução CNE/CEB nº 04/99, 

onde, no art. 4º inciso I, é estabelecido que os cursos devem atender às demandas 

dos cidadãos, do mercado e da sociedade, ou seja, se os cursos tivessem aderência 

à realidade local provavelmente os egressos conseguiriam atuar profissionalmente 

na área de formação. O contexto deveria ser o eixo norteador da EPTNM, pois, 

conforme ressalta Lejano (2012), o contexto afeta o funcionamento da política e, por 

isso, devem ser observadas as conexões e coerências entre eles. As conexões 

possibilitam migrar do nível abstrato do texto político à incorporação das 

complexidades do contexto.   

No Quadro 19, é apresentado o discurso do sujeito coletivo referente à ideia 

central B, não trabalho na área do curso: 

 

Quadro 19 – IC-B - Não trabalho na área do curso 

Não estou trabalhando na área, não segui a carreira, não consegui emprego, nunca cheguei a 
exercer a profissão. Trabalho em uma área completamente diferente do curso que fiz, sendo assim o 
curso não me ajudou em nada. Para os indivíduos que, como eu, não seguiram carreira no curso que 
concluíram, de certa forma foi desproveitoso. Ainda não tive a chance de entrar no mercado de 
trabalho. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O DSC referente à ideia central “não trabalho na área do curso” revela que os 

egressos associam a percepção de melhora na vida profissional ao fato de poderem 
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atuar profissionalmente na área de sua formação; se isso não ocorre, expressa não 

ter tido proveito algum o curso para sua vida profissional. Indica que, na percepção 

do egresso, a política publica EPT não gerou o impacto esperado pelos beneficiários 

(RODRIGUES-BILELLA, 2013) ou não provocou as mudanças esperadas na 

realidade objeto da intervenção (LIMA, 2010). Se os cursos seguissem os princípios 

norteadores da EPTNM, previstos na Resolução CNE/CEB nº6/2012, provavelmente 

seria minimizada no egresso a sensação de ter feito um curso que não terá proveito 

em sua vida profissional, especialmente no principio que determina que os cursos 

ofertados devam estar concatenados ao desenvolvimento socioeconômico-ambiental 

dos territórios onde os cursos ocorrem, observando os arranjos socioprodutivos e 

suas demandas locais, tanto no meio urbano quanto no campo (BRASIL, 2012).  

No Quadro 20, é apresentado o discurso do sujeito coletivo referente à ideia 

central C: O mercado desconhece a atuação do técnico: 

 
Quadro 20 – IC-C - O mercado desconhece a atuação do técnico 

As pessoas não sabem o que você faz, não possui conhecimento total pela sociedade, grande parte 
desconhece a função do técnico. Falta de interesse e valorização dos técnicos formados, as vagas 
ofertadas não competiam à minha formação. Eles preferem um trabalhador que não saiba o serviço 
para pagar menos. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O DSC referente à ideia central: “o mercado desconhece a atuação do 

técnico” revela que o fato de o mercado desconhecer a atuação já demonstra a 

incoerência e falta de adequação da área do curso com as atividades produtivas 

locais (BRASIL, 2012), além de evidenciar  a falta de comunicação da escola com as 

organizações locais. A fim de sanar esse tipo de discrepância, Lejano (2012) ressalta 

que, se quisermos interferir de forma eficaz no mundo real, devemos ter a 

capacidade de compreender como ele funciona realmente. 

Na situação em que se prefere o leigo ao profissional qualificado, pois assim 

pode-se pagar menos, evidencia um estado de precarização do trabalho e a falta de 

visão estratégica dos gestores das organizações locais em não prezar pela 

qualidade dos produtos e serviços. Com a atuação de profissionais qualificados, 

provavelmente a qualidade dos produtos e serviços seria impactada positivamente, 

oportunizando maiores ganhos e consequente condição de pagar melhores salários 

aos profissionais. Talvez com uma maior interação da escola com seu entorno esta 

possa sensibilizar os gestores locais sobre a relevância da atuação dos técnicos 



95 

bem como intervir positivamente, inclusive na qualificação dos gestores locais, a fim 

de desenvolver competência e percepção com relação à qualidade de produtos e 

serviços, aprimoramento de performance etc.  

No Quadro 21, é apresentado o discurso do sujeito coletivo referente à ideia 

central D, O curso falhou na parte prática: 

 

Quadro 21 – IC-D - O curso falhou na parte prática 

O curso não tinha estrutura. Não foi dada a devida atenção ao curso. Os cursos são ofertados muitas 
vezes sem um encaminhamento correto, com deficiências durante o curso. Senti muita falta na parte 
prática do curso, ou seja, falta de aulas práticas do curso. A parte técnica também deixou muito a 
desejar. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O DSC referente ao IC-D evidencia a percepção e descontentamento do 

egresso com relação às aulas práticas. Num curso técnico, a aula prática é condição 

sine qua non, e falhar neste aspecto pode comprometer o desenvolvimento de 

competências para a laboralidade (BRASIL, 1999). Isso caracteriza uma não-

conformidade, uma vez que é estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2012) a 

indissociabilidade entre educação e prática no processo ensino-aprendizagem como 

um dos princípios norteadores.  

O Quadro 22 apresenta o discurso do sujeito coletivo da ideia central E, falta 

de apoio no encaminhamento para estágio e emprego. 

 

Quadro 22 – IC-E - Falta de apoio no encaminhamento para estágio e emprego 

A instituição não te dá nenhum apoio. Não houve por parte da escola apoio nem tão pouco 
planejamento algum no sentido dos alunos conseguirem estágio. não houve por parte da escola apoio 
algum no sentido dos alunos conseguirem emprego na área de estudo. A Instituição não se motivou a 
fazer esta ponte com o mercado de trabalho, Desinteresse em melhorias por parte dos 
coordenadores do curso e diretores no geral. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

No DSC referente à ideia central “falta de apoio no encaminhamento para o 

estágio e emprego”, os termos em caixa alta foram mantidos para preservar a ênfase 

dada pelo egresso à sensação de desamparo por parte da unidade de ensino no que 

se refere ao encaminhamento para estágio e para o emprego. O contato com o 

mundo do trabalho através do estágio é de suma importância para a consecução do 
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processo ensino-aprendizagem (BRASIL, 1999) e em termos de prática profissional 

deve ocorrer em situação real de trabalho (BRASIL, 2012).  

Quanto ao encaminhamento para emprego, não há obrigatoriedade por parte 

da escola, porém está previsto no regimento geral do IFBA, art. 107 que são 

atribuições da Coordenação de Serviços e Trabalhos Tecnológicos, auxiliar na 

prospecção de oportunidades de estágio/emprego e, para tanto, deve criar e 

alimentar cadastro de egressos, das empresas e atores envolvidos da Diretoria de 

Relações Empresariais (IFBA, 2013). Não deve ser ação complicada desde que a 

escola esteja concatenada com as demandas dos cidadãos e do mercado (BRASIL, 

1999) e, portanto, conectada ao contexto onde está inserida, representando uma 

importante interface entre as partes e criando meios de interação entre egressos e 

organizações locais. Ressalte-se que no regimento geral do IFBA, vigente a partir de 

27.06.2013, o art. 106 estabelece que Departamento de Relações Empresariais 

(DRE), deve fomentar e acompanhar as atividades relacionadas ao estágio e ao 

acompanhamento dos egressos, visandoo ingresso no mundo do trabalho. No 

regimento atual, a operacionalização fica a cargo da Coordenação de Observação 

do Mundo do Trabalho, que deverá agrupar e sistematizar as informações do mundo 

do trabalho e da educação profissional e tecnológica, contemplando estatísticas e 

análises sobre políticas e diretrizes de desenvolvimento, vocações e potencialidades 

locais e regionais, mundo do trabalho e emprego, demandas por profissionais e 

cursos (BRASIL, 2013). 

Na ideia central F, curso sem certificação no conselho regional, o egresso 

atribui à falta de certificação o fato de não ter havido melhora em sua vida 

profissional após ter concluído o curso técnico. Houve quatro compartilhamentos 

com essa ideia central e merece especial atenção no sentido de que seja verificado 

junto à coordenação dos cursos técnicos em Alimentos e Biocombustíveis, pois, 

conforme esclarecido que pelo CFQ (2014), há a necessidade do cadastramento do 

curso junto ao CFQ, o qual deverá enviar, por intermédio do Conselho Regional, 

toda a grade curricular do curso, com os programas e cargas horárias das disciplinas 

oferecidas. Quanto ao credenciamento dos profissionais oriundos dos cursos 

técnicos, compete ao egresso efetuar o registro profissional junto ao conselho 

regional, evitando assim o exercício ilegal da profissão. Os técnicos em 

biocombustíveis e alimentos, após conclusão do curso, para que possam exercer a 

profissão, por se tratar de profissão regulamentada, devem providenciar o registro 
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profissional junto ao Conselho Regional de Química (CRQ, 2014). Quanto ao técnico 

em informática, até o momento não é obrigatório o registro profissional uma vez que 

não há conselho federal para esta categoria. Neste sentido, está tramitando o 

Projeto de Lei do Senado Nº 607 de 2007, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da profissão de Analista de Sistemas e suas áreas correlatas (BRASIL, 

2013). 

A ideia central G: “não me sinto preparado”, reflete a insegurança do egresso 

e, de certa forma, sintetiza a consequência decorrente das ideias centrais 

apresentadas anteriormente. Insegurança cristalizada pelas inconsistências, 

incoerências e falhas apresentadas nos cursos que acaba repercutindo em 

insegurança para atuar profissionalmente na área. 

Ao afirmar “não me sinto preparado para exercer essa função”, “não me 

formei com todo o conhecimento necessário”, “o curso não me preparou para o 

mercado de trabalho”, expressa o resultado contrário do que seria esperado se fosse 

observado pela unidade de ensino, o princípio norteador da EPTNM que preconiza 

proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais 

necessários ao exercício profissional (BRASIL, 2012). 

Na ideia central H: ”propaganda enganosa, alimentaram expectativa que não 

aconteceu, diferente do que foi prometido, continuo sem emprego”, revela o 

descontentamento e a decepção por não ter alcançado algo que foi “prometido”. 

Talvez na divulgação dos cursos, a instituição tenha alimentado uma expectativa 

relacionada à empregabilidade, que não se concretizou. A frustração presente no 

discurso remete a necessidade de cautela em futuras ações na intenção de 

despertar nos estudantes a motivação com relação ao curso e a área de atuação. 

Na ideia central I, curso muito específico, houve apenas um compartilhamento 

mas é relevante, pois apresenta a perspectiva do egresso sobre um aspecto que 

considera comprometer sua vida profissional, o fato do curso ser específico, o que 

de certa forma poderia ser percebido como positivo no sentido do princípio da 

especialização para inserção no mundo do trabalho, porém, neste caso, 

provavelmente é visto como negativo em função da falta de opções no mercado 

local, que denota também a incoerência da política pública (LEJANO, 2012). O 

egresso não percebe possibilidades de aplicabilidade do que aprendeu numa 

perspectiva mais ampla. Provavelmente por associar a formação recebida ao 

atendimento ao mercado que difere da formação para o mundo do trabalho. Este 



98 

quesito remete à necessidade de esclarecimento junto aos estudantes sobre a 

distinção entre esses conceitos que ajudarão em seu posicionamento diante da 

formação recebida e ampliação da percepção sobre as possibilidades de atuação do 

profissional técnico de nível médio.  

Tanto a ideia central H quanto a I denotam que não foi observado pela escola 

o princípio norteador da EPTNM que determina a articulação com o desenvolvimento 

socioeconômico-ambiental dos territórios onde os cursos ocorrem, observando os 

arranjos sócioprodutivos e suas demandas locais. 

Dos que consideram que não houve melhora na vida profissional em 

decorrência do curso técnico, o DSC revela que a manifestação de 

descontentamento e decepção refere-se ao fato de não terem se inserido no 

mercado de trabalho na área de sua formação. 

Enquanto uma parte dos respondentes percebe como melhora na vida 

profissional os aspectos que influenciarão no longo prazo, como o despertar de 

vocações e o acesso ao ensino superior, há os que consideram que não houve 

melhora, uma vez que não havendo inserção no mundo do trabalho, no mercado 

local, o curso técnico não gerou o impacto esperado no curto prazo.  

 

5.3 PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS SOBRE A ATUAÇÃO 

 

A Tabela 13 sintetiza as respostas sobre se o egresso estava trabalhando na 

ocasião da pesquisa, obtivemos 89 respostas das quais 38 disseram estar 

trabalhando e 51 disseram não estar trabalhando. 

 

Tabela 13 – Egressos trabalhando  
 Frequência Percentual 

Sim 38 42,70% 

Não 51 57,30% 

Total 89 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Observando as respostas individualmente e comparando os dados da tabela 

13 que retrata os egressos que declararam estar trabalhando e os respondentes da 

tabela 5 que evidencia os egressos que continuaram os estudos após conclusão do 

curso técnico, observa-se que dos 38 que declararam estar trabalhando somente 16, 
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ou seja, 42% dos respondentes deram continuidade aos estudos após a conclusão 

do curso técnico. Dos egressos que trabalham e estudam, 11 indicaram a instituição 

e o curso que estão frequentando, conforme quadro 23: 

Quadro 23 – Egressos que trabalham, estudam em qual instituição e curso superior 
 

Instituição Local Curso 

PUC MG Nutrição 

Anhanguera Ead Porto Seguro/BA Administração 

Unesulbahia Eunápolis/BA Fisioterapia (02) 

IFBA Porto Seguro/BA Licenciatura em Computação 

IFBA Porto Seguro/BA Licenciatura em Quimica 

Multivix Vila Vela /ES Engenharia civil 

ULBRA Ead Porto Seguro/BA Administração 

FTC Itabuna/BA Nutrição 

UNIFACS Ead Porto Seguro/BA Serviço Social 

FATEC  Sorocaba/SP Gestão de tecnologia da 

Informação 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Observa-se que dos 11 egressos que trabalham e estudam, 07 - que equivale 

a 64% da amostra - declararam frequentar instituições privadas de educação 

superior. 

Dos 05 egressos que trabalham e estudam em Porto Seguro/Ba,  observa-se 

que 03, ou seja, 60% da amostra, optaram por cursos à distância.  

Talvez se estes egressos tivessem a oportunidade de cursar o ensino superior 

sem estarem na condição de trabalhadores pudessem optar por Universidades 

Públicas que além do ensino proporcionam a perspectiva da pesquisa e extensão, 

que são relevantes incrementos na formação profissional. Esse cenário remete à 

relevância da política de assistência estudantil que, além do acesso, possibilite a 

permanência e êxito do estudante em instituições públicas federais. 

Ressalte-se que dos 51 que declararam não estar trabalhando, 25 estão 

estudando e frequentam as instituições e cursos superiores evidenciados no quadro 

24. 

Quadro 24 – Egressos que não trabalham, estudam em qual instituição e curso. 

Instituição Curso 

UFPE Engenharia de Minas 

UFBA Engenharia Sanitária 
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UFPB Engenharia Química 

UFBA Engenharia de Automação 

Universidade Vila Velha Engenharia Mecânica 

UFSCAR Engenharia da Computação 

UNB Geografia 

UFBA Odontologia 

UFPB Ciência da Computação 

Sun Moon University Relações Internacionais 

Univ. Federal de Uberlândia Ciência da Computação 

UFMG Psicologia 

IFBA Licenciatura em Química(03) 

UFPB Engenharia Química 

UNICAMP Engenharia Elétrica 

UFERSA Biotecnologia 

UESC Biologia 

UFBA Arquitetura e Urbanismo 

UFSCAR Engenharia Agronômica 

UFES Engenharia da Computação 

IFBA Eunapolis Engenharia Civil 

Univ. Federal de Uberlândia Bacharelado em Sistemas de 

Informação 

UFES Engenharia Química 

 
 

Observa-se que, no caso dos egressos que não trabalharam após a 

conclusão do curso técnico, e que deram continuidade aos estudos de nível 

superior, 100% deles frequentam universidades federais.  

Na Tabela 14, observamos que, dos 38 que estão trabalhando, 10 

manifestaram estar trabalhando na área do curso que frequentaram no IFBA Porto 

Seguro, 2 trabalham em área correlata e 26 manifestaram trabalhar em área 

diferente do curso que fizeram.  

Tabela 14 – Condição de empregabilidade dos egressos por área de atuação 
 Frequência Percentual 

Trabalho na área 10 26,32% 

Trabalho em área correlata 02 5,26% 

Trabalho em área diferente da minha formação 26 68,42% 

Total 38 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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Com relação a atuação profissional do egresso, a prevalência é dos que não 

estão trabalhando, 57,30%; e dos que estão trabalhando, somente 26,32% dos 

respondentes atuam na área. Dos que trabalham, 25 atuam em Porto Seguro, porém 

somente 2 egressos do curso técnico em alimentos e 2 do curso técnico em 

informática, e nenhum do curso técnico em biocombustíveis atuam na área de 

formação. Essa informação é um forte indicativo de que os cursos técnicos ofertados 

pelo IFBA PS não apresentam coerência com o contexto (LEJANO,2012) e, 

consequentemente, os egressos não conseguem ocupação na área de formação. 

Em pesquisas sobre a inserção de egressos dos cursos técnicos, em estudos 

realizados pela CPA sobre o exercício profissional na área de formação, foi 

evidenciado que chegava a 75,12% o índice de inserção dos egressos do CEFET-Ba 

no mercado de trabalho, na área de sua formação (IFBA, 2008). Na Pesquisa 

Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, capitaneada pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica e MEC  (BRASIL, 2009), evidenciou que 65% dos egressos trabalhavam 

na área de formação na época da pesquisa. 

Na pergunta sobre em qual cidade o egresso trabalha, obtivemos 38 

respostas das quais 3 foram descartadas por não estarem coerentes com a questão, 

as 35 respostas válidas são retratadas no Quadro 25: 

 

Quadro 25 – Cidade onde trabalham os egressos do IFBA Porto Seguro 
 

Cidade Quantidade 

Porto Seguro/BA 25 

Belo Horizonte/MG 02 

Vitória/ES 02 

Campina Grande/PB 01 

Curitiba/PR 01 

Vila Velha /ES 01 

Ibicaraí/BA 01 

Eunápolis/BA 01 

Sorocaba/SP 01 

Total 35 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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Das 35 respostas válidas, observa-se que 25 respondentes afirmam trabalhar 

em Porto Seguro. 

 

Tabela 15 – Melhora na vida profissional (carreira) após a conclusão do curso técnico 

Curso Sim Não 

Técnico em Alimentos 7 46,67% 8 53,33% 

Técnico em Biocombustíveis 9 34,62% 17 65,38% 

Técnico em Informática 18 72,00% 7 28,00% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Com relação à percepção sobre melhora na vida profissional após a 

conclusão do curso, 72,00% dos respondentes egressos do curso técnico em 

informática consideram que houve melhora, enquanto que os respondentes 

egressos que mais sinalizam que não houve melhora são os do curso técnico em 

biocombustíveis onde 65,38% dos respondentes disseram que não houve melhora. 

 

Tabela 16 – Egressos trabalhando distribuição por curso 

Curso Sim Não 

Técnico em Alimentos 10 66,67% 5 33,33% 

Técnico em Biocombustíveis 8 30,77% 18 69,23% 

Técnico em Informática 10 41,67% 15 62,50% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Na pergunta sobre se estão trabalhando, quando o dado é detalhado por 

curso observamos que dos 38 que atestam estar trabalhando, 10 não identificam o 

curso que freqüentaram, e dos 51 que não estão trabalhando, 13 não indicam o 

curso que frequentaram. Justificam-se assim as disparidades observadas entre as 

tabelas 13 e 16. 

O maior contingente de respondentes que estão trabalhando são os egressos 

do curso técnico em alimento - 66,67%; seguidos dos egressos de informática com 

41,67% e, por fim, os egressos de biocombustíveis, onde 30,77% atestam estar 

trabalhando. 

 

Tabela 17 – Área de atuação, distribuição por curso 

 
Trabalho na 

área 
Trabalho em área 

correlata 
Trabalho em área 

diferente 

Técnico em Alimentos 3 30,00% 0 0,00% 7 70,00% 

Técnico em Biocombustíveis 0 0,00% 1 12,50% 7 87,50% 
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Técnico em Informática 4 44,44% 1 11,11% 5 55,55% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

Na pergunta sobre a área de atuação, observa-se na distribuição por curso 

que os egressos do curso técnico em informática representam o maior contingente 

atuando na área de formação com 44,44% dos respondentes deste curso, enquanto 

que dos respondentes egressos do curso técnico em biocombustíveis nenhum está 

atuando na área de formação. Estes dados reforçam a percepção de que há cursos 

que apresentam alguma coerência com o contexto (LEJANO, 2012), enquanto que 

outros são incoerentes com a realidade local. 

 

Tabela 18 – Gênero por curso 

  Feminino Masculino 

Técnico em Alimentos 12 80,00% 3 20,00% 

Técnico em Biocombustíveis 15 57,69% 11 42,31% 

Técnico em Informática 11 45,83% 16 66,67% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Na distribuição por gênero, há uma expressiva prevalência do gênero 

feminino no curso técnico em alimentos, com 80,00% dos respondentes egressos, 

uma discreta prevalência do gênero feminino no curso técnico em biocombustíveis 

com 57,69% e há prevalência do gênero masculino no curso técnico em informática, 

com 66,67% dos respondentes egressos. Este dado merece estudos mais 

detalhados para verificar se essa prevalência é decorrente do desconhecimento 

sobre a atuação dos técnicos, como revelado na IC-C da pergunta 3 ou se há um 

processo de estigmatização das profissões, pois, se for o caso, deve ser 

desenvolvida alguma ação educativa para desmistificar e combater o preconceito e o 

sexismo. 

Na pergunta 8, a conclusão de um curso pode trazer impactos à vida 

profissional dos alunos que terminam o mesmo. Qual a sua opinião sobre a 

contribuição do curso que você fez para o desenvolvimento profissional dos alunos 

em geral, obtivemos 67 respondentes, com 61 respostas válidas, 06 respostas foram 

descartadas por não atenderem ao que foi perguntado. Foram identificadas 07 ideias 

centrais (ICs) extraídas das expressões-chave (ECHs). Suas respectivas frequências 

podem ser observadas na Tabela 19, identificadas e organizadas por curso e em 

ordem decrescente de frequência absoluta. As ICs selecionadas representam em 
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conjunto aproximadamente 82% das ideias centrais presentes nos discursos dos 

respondentes, sendo escolhidas para análise mais detalhada e construção dos 

DSCs, em função da representatividade, as ICs A,B, C e D. 

Tabela 19 – Ideias Centrais da questão 8 

IC Descrição 
T.A T.B T.I N.I Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

Cumulativa % 

IC-A 
Contribui para o conhecimento e rotina de 
estudos 

6 13 4 0 23 31,5% 

IC-B 
Não contribui, pois não há mercado de trabalho 
na área 

7 7 2 0 16 53,4% 

IC-C 
Amplia oportunidade de acesso ao ensino 
superior 

4 4 4 0 12 69,9% 

IC-D 
Não contribui, pois o curso apresenta 
deficiências 

1 1 7 0 9 82,2% 

IC-E Amplia a possibilidade de trabalho 0 1 6 0 7 91,8% 

IC-F Contribuiu ajudando na escolha da profissão 4 1 0 0 5 98,6% 

IC-G Desperta para o empreendedorismo 1 0 0 0 1 100,0% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O Quadro 26 apresenta o discurso do sujeito coletivo da ideia central A, 

referente à pergunta 8: “contribui para o conhecimento e rotina de estudos”: 

 

Quadro 26 – IC-A - Contribui para o conhecimento e rotina de estudos 

TODO O CONHECIMENTO É APLICÁVEL EM VÁRIOS MOMENTOS DE NOSSAS VIDAS, mas a 
única contribuição é somente conhecimento do assunto e nada de prática. TROUXE 
CONHECIMENTOS QUE NÃO FORAM APLICADOS ESPECIFICAMENTE PARA PROFISSÃO. 
Contribui no conhecimento dos alunos, o curso nos faz ter uma disciplina de estudos, trouxe um 
modo organizado de viver, capacitação intelectual, aprendemos coisas que auxiliam em outras áreas 
da vida, visão de mundo que o ifba proporcionou, mas as contribuições mais para a vida social. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O discurso do sujeito coletivo sobre a ideia central A: ”contribui para o 

conhecimento e rotina de estudos”, fortemente compartilhada pelos respondentes, 

evidencia que o egresso avalia que a contribuição do curso foi no sentido de 

conhecimentos outros, mas não os diretamente ligados à área de formação. 

Reconhece como relevante o desenvolvimento de uma disciplina nos estudos e 

como positivo o fato de aprender coisas que auxiliam em outras áreas da vida, ou 

seja, uma formação ampla que contribui para a vida, não se restringindo ao 

aprendizado cuja utilidade seria somente relacionada às atividades laborais. Porém, 

considerando a finalidade da EPTNM (BRASIL, 2012), o DSC revela que política não 

gerou os efeitos projetados (Baker, 2001), ou seja, os efeitos atribuídos à 

intervenção da política são incoerentes com a finalidade da mesma. 
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No Quadro 27, é apresentado o discurso do sujeito coletivo da ideia central B: 

“não contribui, pois não há mercado de trabalho na área”. 

 

Quadro 27 – IC-B - Não contribui, pois não há mercado de trabalho na área 

Não vejo contribuição, pela ausência de mercado de trabalho.Não tem tantas vagas de emprego, 
achar um emprego nessa área é bem difícil. O curso não contribuiu diretamente para o 
desenvolvimento profissional, ou seja, em profissionalização, o curso não adicionou praticamente 
nada.O curso não teve muito impacto, em relação a mercado de trabalho. Os egressos não seguem 
carreira na área do curso, pra maioria dos estudantes não vai dar emprego, pois não há muitas 
ofertas em Porto Seguro. Não atende a demanda da região, acho que deve haver um estudo para ver 
a carência da região. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
 

No discurso do sujeito coletivo referente à ideia central B: “não contribui, pois 

não há mercado de trabalho na área”, o egresso entende que não houve 

contribuição do curso para o desenvolvimento profissional dos alunos, pois não há 

aplicabilidade do que foi aprendido em atividades laborais na comunidade onde vive. 

O egresso que não pode ou não quer sair da cidade não vê utilidade no que foi 

aprendido, pois o mercado não absorve profissionais com formação nas áreas 

ofertadas pelo IFBA Porto Seguro. Na percepção do egresso, o ensino técnico 

profissionalizante, para ser útil e contribuir no desenvolvimento profissional, tem que 

possibilitar atuação efetiva na área. O DSC denota ainda a incoerência entre os 

cursos ofertados e as atividades econômicas da localidade e, nesse sentido, Lejano 

(2012) considera que o contexto afeta o funcionamento da política e, por isso, devem 

ser observadas as conexões e coerências entre eles. As conexões possibilitam 

migrar do nível abstrato do texto político à incorporação das complexidades do 

contexto e que, para alcançar coerência, as políticas devem ser, até certo ponto, 

modeladas e instituídas em um determinado local, usando-se dos recursos locais. 

A incoerência entre os cursos ofertados e as demandas locais vai no sentido 

contrário ao que estabelece a lei que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Lei 11.892/2008 que, em seu art. 6º, estabelece que os institutos 

federais tem por finalidade, dentre outras, a de 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 (BRASIL, 2008). 

No Quadro 28, é apresentada a ideia central C: “amplia oportunidade de 

acesso ao ensino superior”: 
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Quadro 28 – IC-C - Amplia oportunidade de acesso ao ensino superior 

Dá base para o Enem e ajuda em outros vestibulares. Abre portas para cursar o ensino superior e se 
inserir em uma universidade. Ajuda o aluno a escolher qual graduação e dá boa formação de alunos 
que seguem a área de humanas. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
 

No discurso do sujeito coletivo referente à ideia central C, ampliam-se 

oportunidades de acesso ao ensino superior, o egresso ressalta que a formação 

ofertada pelo IFBA PS, apesar de não possibilitar atuação profissional na área de 

formação do egresso na comunidade, dá condição para que haja prosseguimento 

dos estudos em nível superior, pois o aprendizado dá base para o ENEM e para 

participação em processos seletivos em universidades tidas como de boa qualidade. 

Chama a atenção o reconhecimento do egresso com relação à boa formação geral 

útil aos que pretendem seguir a área de humanas o que, por um lado é positivo por 

desmistificar a ideia de que nos cursos técnicos haja preponderância do aspecto 

tecnicista e foco nas matérias da área de exatas. Ao sinalizar que o curso técnico 

ofertado pelo IFBA Campus Porto Seguro amplia oportunidade de acesso ao ensino 

superior, ou seja, prepara para os processos seletivos, o egresso revela o que 

Draibe (2001) chama de efeitos do programa, ou seja, são outros impactos, 

esperados ou não, que afetam o meio social e institucional. E denota ainda a 

perspectiva de Lejano (2012) ao afirmar que, embora uma política não seja 

totalmente coerente, a sociedade ao redor cria meios de se ajustar a ela, ou seja, a 

finalidade de um curso técnico não é ser um preparatório para o vestibular ou ENEM, 

mas, considerando que o mercado local não absorve os egressos desses cursos e 

que o IFBA é tido como ofertante de ensino de qualidade, o que foi aprendido será 

útil e aproveitado na realização dessas provas. Mas seria esse o papel da EPTNM? 

E quanto aos indivíduos que necessitam de ensino profissionalizante no intuito de 

rápida inserção no mundo do trabalho? 

No Quadro 29, é apresentada a ideia central D: “não contribui, pois o curso 

apresenta deficiências”. 

 
Quadro 29 – IC-D - Não contribui, pois o curso apresenta deficiências 

Um curso que precisa de muita prática para capacitar e isso não acontece. Deveria ter um aspecto 
mais prático e menos teórico, uma vez que ideia principal é preparar para o mercado de trabalho. Por 
ter tido algumas deficiências ao longo do curso e aulas práticas poucas e precárias, o curso é 
superficial, não capacita, foi bem fraco. Poderia ter se voltado mais a essa questão profissionalizante, 
os assuntos abordados muitas vezes não condizem com a realidade do dia a dia do trabalho. a 
contribuição é pouca, porque os cursos técnicos são falhos, eles não formam técnicos. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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No discurso do sujeito coletivo referente à ideia central D: “não contribui pois 

o curso apresenta deficiências”, o egresso avalia que a contribuição do curso para o 

desenvolvimento profissional é comprometida pela escassez e pela condição das 

aulas práticas, considera o curso superficial e conclui que não capacita. 

Considerando que numa avaliação pretende-se comparar um padrão almejado com 

o que de fato ocorre como consequência da ação empreendida (COHEN; FRANCO, 

2008), a percepção do egresso desperta para a necessidade de ajustes urgentes, 

uma vez que,  de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, o almejado é que a EPTNM proporcione ao 

estudante as competências necessárias ao exercício profissional, sendo que um dos 

princípios norteadores é a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de 

ensino-aprendizagem (BRASIL, 2012). 

Na ideia central E: “amplia possibilidades de trabalho”, o egresso considera 

que os cursos ofertados pelo IFBA PS ampliam a visão sobre as possibilidades do 

mercado, e acredita que o curso técnico pode caracterizar vantagem diante dos 

concorrentes com formação geral de nível médio, o que poderia caracterizar mais 

chances no mercado de trabalho. Na fala do egresso prevalece a ideia de mercado 

de trabalho ao invés de mundo do trabalho, o que remete a formação direcionada ao 

atendimento das necessidades de suprimento de mão-de-obra em atenção às 

necessidades das organizações e não à formação em atendimento aos anseios de 

formação e realização pessoal dos indivíduos. 

Na ideia central F, „contribuiu ajudando na escolha da profissão”, o egresso 

considera que acontribuição do curso para o desenvolvimento profissional dos 

alunos foi no sentido de ajudar no processo decisório sobre que carreira seguir, pois 

possibilita conhecer novas áreas de atuação e incentiva os alunos a buscarem 

formação superior. O curso técnico do IFBA Porto Seguro auxilia no despertar 

vocacional dos estudantes, mas seria este o papel e a finalidade da EPTNM? 

A ideia central G: “desperta para o empreendedorismo”, foi a ideia menos 

compartilhada, porém evidencia a perspectiva do egresso que percebeu a relevância 

do empreendedorismo, inclusive como alternativa para enfrentar as condições 

adversas das oportunidades de trabalho na localidade onde se insere o campus. A 

ideia central G remete à necessidade de intensificação e estímulo ao 

empreendedorismo, especialmente no cenário de dificuldade de inserção no mundo 
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do trabalho evidenciado pelos respondentes neste estudo. Inclusive porque, na 

resolução CNE/CEB nº 06 de 2012, é determinado que os currículos dos cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio devem proporcionar aos estudantes 

os fundamentos de empreendedorismo e cooperativismo (BRASIL, 2012) para que 

não sejam dependentes de empregadores. 

As IC menos compartilhadas também são relevantes por se caracterizarem 

como indicativos, neste caso por revelar justamente o que está deixando de 

acontecer e seria essencial que figurasse com frequência na EPTNM, a exemplo das 

IC E-F e G da questão 8, onde o aspecto de ampliação de possibilidade de trabalho, 

contribui na escolha da profissão e desperta para o empreendedorismo são aspectos 

ICs menos compartilhadas e, ao contrário, deveriam figurar frequentemente como 

contribuição efetiva da EPTNM. 

Apesar de terem uma imagem positiva do IFBA e a perceberem enquanto 

instituição promotora de ensino que lhes prepara para a vida, possibilita acesso ao 

ensino superior, currículo valorizado, etc. um número muito pequeno indica que os 

cursos do IFBA PS habilitam para atuar na área do curso e justificam apontando 

como causa as deficiências nos cursos, mais precisamente com relação às aulas 

práticas, e problemas para a realização do estágio curricular obrigatório. A 

dificuldade de realização do estágio bem como a não inserção no mercado de 

trabalho local são indicativos de que a política educacional, ou melhor, os cursos 

ofertados não estão coerentes com a realidade local (LEJANO,2012), requerendo 

maior atenção ao contexto. Apesar da percepção de qualidade associada à imagem 

do IFBA, os egressos avaliam negativamente os cursos, atribuindo notas baixas aos 

mesmos. Este aspecto sugere estudos futuros para identificação dos pontos falhos 

em cada curso. 

Na pergunta 9, analisando o seu caso específico “qual a sua percepção sobre 

a contribuição do curso que você fez para o seu desenvolvimento profissional”, 

obtivemos 67 respondentes, com 65 respostas válidas, 02 respostas foram 

descartadas por não atenderem ao que foi perguntado. Foram identificadas 06 ideias 

centrais (ICs) extraídas das expressões-chave (ECHs). Suas respectivas frequências 

podem ser observadas na Tabela 20, identificadas e organizadas por curso, em 

ordem decrescente de frequência absoluta. As ICs selecionadas representam em 

conjunto aproximadamente 94% das ideias centrais presentes nos discursos dos 
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respondentes, sendo escolhidas para análise mais detalhada e construção dos 

DSCs, em função da representatividade, as ICs A,B, C e D. 

 

Tabela 20 – Ideias Centrais da questão 9 

IC Descrição 
T.A T.B T.I N.I Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

Cumulativa % 

IC-A 
Contribui para o conhecimento e percepção de 
mercado 

11 12 8 0 31 36,5% 

IC-B Contribuiu na preparação para formação futura 5 12 6 0 23 63,5% 

IC-C Não contribuiu, trabalho em outra área 7 4 2 2 15 81,2% 

IC-D Não contribuiu, o curso é falho 3 3 5 0 11 94,1% 

IC-E Contribuiu, pois trabalho na área 0 0 2 0 2 96,5% 

IC-F 
Posso dizer que tenho uma profissão de 
verdade 

0 0 1 0 1 100,0% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

No quadro 30, é apresentada a ideia central A: “contribui para o conhecimento 

e percepção de mercado”, esta ideia central foi fortemente compartilhada pelos 

respondentes - representa cerca de 36% dos compartilhamentos, o que denota um 

alto grau de relevância atribuída pelo egresso. 

 

Quadro 30 – IC-A - Contribui para o conhecimento e percepção de mercado 

Contribuiu para o conhecimento, expandiu minha visão de conhecimento, me apresentou diversas 
perspectivas. Ajuda o conhecimento técnico em uma determinada área. Mais conhecimentos e 
percepção sobre o mercado de trabalho. Ajudou-me a vislumbrar um pouco da dinâmica do mercado 
de trabalho. No fortalecimento como cidadão pensante. Ajudou a ter uma visão mais crítica, 
possibilitou maior conhecimento critico e técnico. Possibilita ampliação do aprendizado, me ajuda 
tanto na hora de procurar um emprego, como também na minha faculdade. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O discurso do sujeito coletivo referente à ideia central A revela que, para o 

egresso, o curso contribuiu para o seu desenvolvimento profissional, pois ajudou a 

adquirir mais conhecimento em termos de formação geral e técnica, além de ter 

ajudado na procura por emprego e no acesso ao ensino superior. Esta perspectiva 

do egresso corrobora com os princípios gerais que norteiam as práticas acadêmicas 

da instituição que compreende a educação como o referencial permanente de 

formação geral, que encerra como objetivo fundamental o desenvolvimento integral 

do ser humano, construído por valores éticos, sociais e políticos, de maneira a 

preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto à sociedade com base nos 

mesmos valores (IFBA, 2013). 
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O Quadro 31 mostra a ideia central B, contribuiu na preparação para 

formação futura. 

 

Quadro 31 – IC-B - Contribuiu na preparação para formação futura 

Me ajudou a decidir em que área realmente gostaria de trabalhar. Forneceu uma boa base de 
conhecimento advindo das disciplinas propedêuticas, o que permitiu o ingresso em uma universidade. 
O curso me instigou a procurar uma formação mais profunda para o mercado de trabalho. ME 
NORTEOU PARA A ÁREA QUE QUERO ME FORMAR E SEGUIR. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

No discurso do sujeito coletivo referente a ideia central B: “contribuiu na 

preparação para formação futura”, observa-se que o egresso considera que o curso 

contribuiu em seu desenvolvimento profissional, pois forneceu uma boa base de 

conhecimento advindo das disciplinas propedêuticas, o que permitiu o ingresso em 

uma universidade, além de ajudar a decidir sobre a área de formação no estágio 

seguinte ao curso técnico. Nesta IC, o egresso reincide na percepção da EPTNM 

como ensino vocacional e preparatório para o Enem/vestibular. 

O Quadro 32 mostra a ideia central C:, “não contribuiu, trabalho em outra 

área” 

 

Quadro 32 – IC-C - Não contribuiu, trabalho em outra área 

Minha vida profissional é a mesma que antes do curso, não mudou nada. Aproveito nada que aprendi 
no curso, a minha área difere totalmente do curso que fiz. Depois que concluí não tive oportunidade, 
mercado para trabalhar na área é nenhum por enquanto. Fiquei um pouco frustrado por não trabalhar 
diretamente na área para qual me formei, gostaria muito de estar atuando na área. O QUE ADIANTA 
ESTUDAR E NÃO PRATICAR A PROFISSÃO RELATIVA AO CURSO TÉCNICO AO QUAL ME 
FORMEI. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O discurso do sujeito coletivo da ideia central C: “não contribuiu, trabalho em 

outra área” demonstra que o egresso avalia que não houve contribuição do curso em 

sua vida profissional, uma vez que atua em área diferente do curso e não teve 

oportunidade de exercer a profissão. Expressa ainda a frustração do egresso em 

não trabalhar na área do curso que fez. Esta IC remete à necessidade da escola 

criar condições para se adequar ao contexto, ou conforme define Lejano (2012) 

promova o encaixe institucional.  

No Quadro 33, é demonstrado o IC-D, “não contribuiu, pois o curso é falho”: 
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Quadro 33 – IC-D - Não contribuiu pois o curso é falho 

Não sinto o benefício.O curso técnico não contribuiu em muita coisa para o meu desenvolvimento 
não, o curso técnico é muito falho, e não forma técnicos. Deixou muita coisa a desejar. Mas a parte 
realmente importante do curso que é o profissional, deixou a desejar. Praticamente nula a 
contribuição, não obtive nenhum aproveitamento,não houve contribuições significativas. Sou Técnico 
em um instituto em que as aulas de humanas são muito melhores que as aulas técnicas.Me deu uma 
boa base, mérito 80% meu e 20% do IFBA. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

No discurso do sujeito coletivo referente a ideia central, “não contribuiu pois o 

curso é falho”, a percepção do egresso é de que o curso não contribuiu em sua vida 

profissional, pois foi falho apontando as disciplinas da parte técnica como tendo 

deixado a desejar e considera a contribuição praticamente nula. Este aspecto é o 

oposto do que estabelece o princípio norteador da EPTNM que determina a 

indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem 

(BRASIL, 2012). Em contrapartida ressalta positivamente a contribuição das 

disciplinas da área de humanas, o que revela a aplicabilidade do princípio norteador 

que determina a relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino 

Médio e a preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação 

integral do estudante. 

A ênfase dada às deficiências nos cursos aparecem de forma mais recorrente 

com relação às aulas práticas, mencionadas como poucas e precárias e os assuntos 

não condizem com a realidade do dia-a-dia e concluem que o curso é superficial e, 

por isso, não capacita. São apresentados aspectos preocupantes e incoerentes com 

a perspectiva da EPTNM, pois se espera do ensino profissionalizante que promova 

efetivamente o aprendizado e a capacitação que possibilite atuação profissional. 

A ideia central E: “contribuiu, pois trabalho na área”, foi compartilhada duas 

vezes o que indica o baixo grau de absorção de egressos pelo mercado local. O 

baixo número de compartilhamentos é um importante indicador de que os egressos 

não estão se inserindo no mundo do trabalho e neste caso a escola deve olhar com 

mais atenção este quesito e criar condições de adequação. 

 A ideia central F: “posso dizer que tenho uma profissão de verdade” foi a 

menos compartilhada e expressa a importância dada pelo egresso ao fato de poder 

comprovar, através de diploma, o pertencimento a uma profissão. 
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O DSC revela que a percepção de utilidade está associada à inserção no 

mercado de trabalho, se esta não ocorre, o egresso considera que não houve 

contribuição efetiva.  

Aparentemente há um flagrante descompasso entre os cursos ofertados e a 

realidade local o que revela que os interesses sociais (SANTOS, 1999) não estão 

sendo levados em consideração na implementação da política educacional. 

Na questão 9 a IC de menor incidência, posso dizer que tenho profissão, 

chama a atenção, pois denota que ter um curso técnico não caracteriza a 

identificação do indivíduo numa determinada profissão é um aspecto positivo pois 

sinaliza que o cidadão brasileiro vê o curso técnico como uma etapa da formação e 

não o topo, o que leva a crer que almeja galgar outros patamares. Esta IC sugere 

que talvez seja o momento de (re)pensar a forma como os cursos técnicos se 

apresentam para a comunidade, o público alvo da política e principalmente o 

contexto, a escola precisa estar concatenada e atuante. 

 Observa-se que as questões 2 e 9 se complementam na medida em que, 

quando na questão 2, os respondentes manifestam que houve melhora na vida 

profissional especialmente no que se refere ao preparo para a universidade e para a 

vida e, na questão 9, quando são questionados sobre a contribuição do curso para 

seu desenvolvimento profissional apontam a preparação para a formação futura, o 

conhecimento e percepção de mercado como elementos preponderantes. Nestas 

questões os egressos expressam a percepção sobre a melhora e os fatores que 

contribuíram para o cenário de melhora na vida profissional, sinalizando a relevância 

de uma formação ampla como elemento preponderante para o êxito na vida 

profissional e não o aspecto profissionalizante, meramente operacional e de curto 

prazo, dos cursos técnicos.  

Na pergunta sobre percepção do egresso referente à contribuição do curso no 

desenvolvimento profissional dos alunos em geral, os que consideram que houve 

contribuição revelam que se deu por proporcionar conhecimento de formação geral e 

aspectos comportamentais relacionados à rotina de estudos e reiteram a 

possibilidade de ampliação de oportunidades de acesso ao ensino superior, 

novamente nessa questão o egresso não apontou impactos mais específicos ou 

direcionados ao ensino profissionalizante. Por outro lado, há os que consideram que 

não houve contribuição do curso na vida profissional dos estudantes em geral, pois 

não há mercado para atuação na área de formação e apontam novamente que os 
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cursos apresentam deficiências, ou seja, expressam com muita clareza o que 

observam como aspectos positivos e apresentam indícios dos motivos pelos quais o 

impacto esperado da EPTNM não ocorreu. 

Na pergunta 10: “Qual a sua opinião sobre os impactos dos cursos técnicos 

do IFBA Porto Seguro na promoção do desenvolvimento local?”, obtivemos 67 

respondentes, com 64 respostas válidas, 03 respostas foram descartadas por não 

atenderem ao que foi perguntado. Foram identificadas 06 ideias centrais (ICs) 

extraídas das expressões-chave (ECHs). Suas respectivas frequências podem ser 

observadas na Tabela 19, identificadas e organizadas por curso e em ordem 

decrescente de frequência absoluta. As ICs selecionadas representam em conjunto 

aproximadamente 81% das ideias centrais presentes nos discursos dos 

respondentes, sendo escolhidas para análise mais detalhada e construção dos 

DSCs, em função da representatividade, as ICs A,B e C. 

 

Tabela 21 – Ideias Centrais da questão 10 

IC Descrição 
 

T.A 
 

T.B 
 

T.I 
 

N.I 
Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 
Cumulativa % 

IC-A 
Não ocorre desenvolvimento na 
região porque não há mercado de 
trabalho  

7 9 5 0 21 29% 

IC-B 
Mão de obra qualificada melhora a 
qualidade dos produtos e serviços 
locais 

2 0 10 8 20 57% 

IC-C 
Cursos ofertados não atendem a 
demandas locais 

5 4 8 0 17 81% 

IC-D Impacto econômico inexpressivo 2 2 2 0 6 89% 

IC-E 
Distanciamento da escola e as 
organizações locais 

1 4 0 0 5 96% 

IC-F 
Não ocorre desenvolvimento na 
região porque os cursos são falhos 

0 0 3 0 3 100% 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

No Quadro 34, é apresentado a IC-A: “não ocorre desenvolvimento na região 

porque não há mercado de trabalho”. 

Quadro 34 – IC-A - Não ocorre desenvolvimento na região, porque não há mercado de 
trabalho 

Acaba não ocorrendo desenvolvimento na região não há mercado de trabalho. Porto Seguro não tem 
vagas de emprego para nossas áreas de atuação. Não há mercado de trabalho para todos nessa 
cidade, as oportunidades são muito poucas. Não há lugar para trabalhar, depois de concluir o curso, 
a maioria migra para cursar faculdade em outro lugar e os que ficam não exercem a profissão. Somos 
formados para promover o desenvolvimento em outras regiões. Mercados da região, simplesmente se 
fecharam para nós.  

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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O discurso do sujeito coletivo referente a ideia central A: “não ocorre 

desenvolvimento na região porque não há mercado de trabalho”, revela a percepção 

do egresso com relação aos impactos dos cursos técnicos na promoção do 

desenvolvimento local, e evidencia a dificuldade de atuação dos técnicos em 

organizações da localidade. A ausência de oportunidades e de postos de trabalho 

para esses profissionais denota que a política pública EPTNM, da forma como se 

apresenta, não está coerente com as especificidades do contexto (LEJANO, 2012). 

No discurso do sujeito coletivo é mencionado que, depois de concluir o curso, a 

maioria migra para cursar faculdade em outro lugar e os que ficam não exercem a 

profissão, ou seja, os que migram deixam de ter a oportunidade de contribuir com o 

desenvolvimento local enquanto que, os que ficam não tem a oportunidade de 

contribuir no desenvolvimento local em atividade laboral ao qual é qualificado, o que 

possivelmente compromete a melhoria da qualidade dos produtos e serviços de 

produção local. 

Na situação evidenciada no DSC referente à ideia central A, é necessário um 

encaixe institucional que, conforme definido por Lejano (2012), é a capacidade da 

política, programa ou projeto de adequar-se ao contexto. 

No Quadro 35, é apresentada a ideia central B: mão-de-obra qualificada 

melhora a qualidade dos produtos e serviços locais. 

 

Quadro 35 – IC-B – Mão-de-obra qualificada melhora a qualidade dos produtos e 
serviços locais 

Mão-de-obra qualificada melhora a qualidade dos produtos e serviços locais. Curso técnico é muito 
importante para o desenvolvimento local. Uma nova perspectiva, beneficia intelectualmente os jovens 
CRIANDO UMA MÃO-DE-OBRA ESPECÍFICA, DEU MAIS UMA OPÇÃO DE VIDA na formação de 
profissionais. A mão de obra qualificada melhora a qualidade dos produtos e serviços locais. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O discurso do sujeito coletivo que expressa a ideia central B: “mão de obra 

qualificada melhora a qualidade dos produtos e serviços locais”, reflete a percepção 

do egresso quanto aos impactos dos cursos técnicos na promoção do 

desenvolvimento local. A melhoria da qualidade dos produtos e serviços 

proporcionada por profissionais devidamente qualificados agregam valor ao produto 

ou serviço. O consumo desses produtos e serviços gerará renda e consequente 

efeito multiplicador, fazendo circular essa renda na comunidade. Esta IC remete ao 

que Draibe (2001) considera como efeitos, ou seja, outros impactos do programa, 

esperados ou não, que afetam o meio social e institucional no qual se realizou. 
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O Quadro 36 evidencia a ideia central C: “Cursos ofertados não atendem a 

demandas locais”. 

 

Quadro 36 – IC-C - Cursos ofertados não atendem a demandas locais 

Os cursos do IFBA-PS não são pensados para promoção do desenvolvimento local.Tem cursos que 
jamais poderia ter aqui. Curso impropriado para região, pouco se aplicam à demanda que o local 
exige. Faltam cursos específicos da região. Não há pertença municipal, representação pública, 
tornando assim um curso insignificativo na vida da comunidade. Não atende a carência de mão de 
obra da cidade. Necessária à formação de profissionais que possam realmente atender as demandas 
da cidade. Cursos deslocados, não condizem com a necessidade. Cursos técnicos do IFBA não se 
relacionam com a demanda da cidade. 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O discurso do sujeito coletivo referente à ideia central C: “cursos ofertados 

não atendem a demandas locais‟, revela como o egresso percebe os impactos dos 

cursos técnicos do IFBA Porto Seguro na promoção do desenvolvimento local, o 

egresso considera que os cursos pouco se aplicam a demanda local e que não há 

cursos relacionados à vocação da região, utiliza o termo deslocado para se referir ao 

curso que, a seu ver, não apresenta coerência com a vocação da localidade 

(LEJANO, 2012). O autor intitula “coerência” o nível a que uma iniciativa política 

pode ser ou foi incorporada nos modos das coisas de um determinado lugar. 

Na ideia central D, os egressos consideram que o impacto econômico é 

inexpressivo, não conseguem perceber nenhum impacto dos cursos na promoção do 

desenvolvimento local. Esta IC revela a percepção do egresso quanto à incoerência 

das ações da escola com o contexto (LEJANO, 2012). 

A ideia central E, retratada pelos egressos, evidencia o distanciamento da 

escola com relação às organizações locais. Mencionam que o IFBA é visto como 

uma ilha isolada da cidade chegando ao ponto de os cursos não serem bem aceitos 

pelos empresários locais. O egresso atribui à falta de parceria entre escola e 

empresas a dificuldade de inserção dos recém-formados no mercado local. Esta IC 

denota que o curso e as ações da escola não estão articulados com o 

desenvolvimento socioeconômico dos territórios, violando o que preconiza a 

Resolução CNE/CEB nº 06 de 2012 que estabelece os princípios norteadores da 

EPTNM.  

Na ideia central F, o egresso declara que acredita que não ocorre 

desenvolvimento na região porque os cursos são falhos, superficiais e, por não 

haver a capacitação necessária, não forma técnicos como deveria. A IC sintetiza a 
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concepção do egresso sobre o impacto dos cursos técnicos ofertados pelo IFBA PS 

e destaca as deficiências percebidas evidenciando que não foi garantido ao 

estudante o princípio norteador que determina a identidade dos perfis profissionais 

de conclusão de curso, que contemplem conhecimentos, competências e saberes 

profissionais requeridos pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico 

e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais (BRASIL, 2012). 

Em suma, o DSC revela que o egresso considera o IFBA PS uma instituição 

ofertante de ensino de qualidade, porém, no que se refere ao desenvolvimento local, 

consideram que não houve contribuição, porque não há mercado e que os cursos 

não atendem as demandas locais, entretanto reconhecem que a qualificação 

possibilitaria melhora na qualidade dos produtos e serviços. Consideram o impacto 

econômico inexpressivo e apontam o distanciamento da escola com a dinâmica do 

contexto um aspecto agravante. 

O Quadro 37 apresenta uma síntese das perguntas discursivas e respectivas 

ideias centrais oriundas dos depoimentos que foram organizados e analisados na 

perspectiva do DSC (LEFÉVRE; LEFÉVRE; TEIXEIRA, 2000). 

 

Quadro 37 – Síntese das perguntas e respectivas Ideias Centrais identificadas. 
Pergunta ICs 

2) Pode-se dizer que sua vida 
profissional (sua carreira) 
melhorou após você ter concluído 
o curso técnico? Se sim, o que 
melhorou? 

 Preparo para a universidade e para a vida; 

 Amplia oportunidades para o trabalho; 

 Estou mais confiante; 

 Possibilitou trabalhar na área do curso; 
 

3) Pode-se dizer que sua vida 
profissional (sua carreira) 
melhorou após você ter concluído 
o curso técnico? Se não, o que não 
melhorou? 

 

 Não há emprego na região; 

 Não trabalho na área do curso; 

 O mercado desconhece a atuação do técnico; 

 O curso falhou na parte prática; 

 Falta de apoio no encaminhamento para estágio e 
emprego; 

 Curso sem certificação no conselho regional e federal; 

 Não me sinto preparado; 

 Propaganda enganosa, alimentaram expectativa que 
não aconteceu; 

 Curso muito específico/restrito; 

8)a conclusão de um curso pode 
trazer impactos à vida profissional 
dos alunos que terminam o 
mesmo. Qual a sua opinião sobre a 
contribuição do curso que você fez 
para o desenvolvimento 
profissional dos alunos em geral? 

 Contribui para o conhecimento e rotina de estudos; 

 Não contribui, pois não há mercado de trabalho na 
área; 

 Amplia oportunidade de acesso ao ensino superior; 

 Não contribui, pois o curso apresenta deficiências; 

 Amplia a possibilidade de trabalho; 

 Contribuiu ajudando na escolha da profissão; 

 Desperta para o empreendedorismo; 

9)Analisando o seu caso específico,  Contribui para o conhecimento e percepção de 
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qual a sua percepção sobre a 
contribuição do curso que você fez 
para o seu desenvolvimento 
profissional 

mercado; 

 Contribuíu na preparação para formação futura; 

 Não contribuiu, trabalho em outra área; 

 Não contribuiu, o curso é falho; 

 Contribuíu, pois trabalho na área; 

 Posso dizer que tenho uma profissão de verdade; 

10) Qual a sua opinião sobre os 
impactos dos cursos técnicos do 
IFBA Porto Seguro na promoção do 
desenvolvimento local? 

 Não ocorre desenvolvimento na região, porque não há 
mercado de trabalho; 

 Mão de obra qualificada melhora a qualidade dos 
produtos e serviços locais; 

 Cursos ofertados não atendem a demandas locais; 

 Impacto econômico inexpressivo; 

 Distanciamento da escola e das organizações locais; 

 Não ocorre desenvolvimento na região, porque os 
cursos são falhos; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014, a partir das ICs organizadas e analisadas na perspectiva do DSC 
(LEFÉVRE; LEFÉVRE; TEIXEIRA, 2000). 

 

Corrobora-se com a perspectiva de Lejano (2012) que considera que se 

quisermos interferir de forma eficaz no mundo real, devemos ter a capacidade de 

compreender como ele funciona realmente e levar em consideração que o contexto 

afeta o funcionamento da política, para além das fronteiras do modelo formal e que 

as instituições reais não são apenas regras e estruturas organizacionais, mas se 

encontram entrelaçadas com cultura, histórias, personalidades e outras 

contingências de contexto e desta forma a política se desenvolve a partir da base, 

estando dentro e fazendo parte de um contexto. 

Por fim observa-se que este estudo contempla características da quarta 

geração proposta por Guba e Lincoln (2011), pois compreende a inclusão de 

stakeholders, representado pelos egressos dos cursos técnicos, onde nos 

depoimentos expressam suas reivindicações e preocupações que são elementos 

norteadores da avaliação e, neste caso, deveria prevalecer a perspectiva da 

negociação – quarta geração – onde, a partir das questões identificadas pelos 

grupos de interesse ou interessados, busca-se o consenso sobre todas as 

reivindicações. 

A contribuição dos egressos pode ser utilizada para a melhoria dos processos 

que envolvem a EPTNM, onde a partir da identificação dos ajustes e adequações 

necessários, o programa, projeto ou política podem ser aprimorados, a fim de que 

promovamos resultados, impactos e efeitos cada vez mais favoráveis à comunidade, 

caracterizando, então, a quinta dimensão proposta por (TENÓRIO, TENÓRIO, 2011) 

que consiste na inclusão do compromisso com a sustentabilidade. 
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A sustentabilidade só é possível a partir do enfrentamento, superação e 

aperfeiçoamento dos pontos críticos evidenciados na pesquisa avaliativa, ou seja, os 

indivíduos e o coletivo que compreende a instituição devem ser resilientes, que no 

entendimento de Tenório, Lopes e Ferreira (2012) no âmbito da avaliação, significa a 

capacidade de recuperação e melhoria dos processos através da ação intencional e 

dialogada dos envolvidos na avaliação. 

A Figura 5 demonstra nosso entendimento sobre a possibilidade de 

aperfeiçoamento da EPTNM ofertada no IFBA OS, a partir da maior interação da 

instituição com o contexto, da compreensão e negociação das necessidades dos 

estudantes, bem como a resiliência, a fim de promover a sustentabilidade 

institucional.   

Figura 5 – Componentes essenciais para sustentabilidade do IFBA campus Porto 
Seguro 

 

Fonte: Elaborado pela autora,2014, com base em Lejano (2012), Tenório e Tenório (2011), Guba e 

Lincoln (2011), 2014. 

Corrobora-se com a perspectiva de Barreira e Carvalho (2001), o qual  

destaca que a avaliação deve ter um compromisso intencional com a real 

transformação e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos beneficiários de 

programas e, portanto, espera-se que, conforme ressalta Soberón (2013), a 

avaliação não seja meramente um relato dos resultados, mas que sirva como 

subsidio de retroalimentação e aprendizado para os envolvidos, e que sejam 

utilizados na tomada de decisões. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sexta e última seção desta dissertação visa apresentar os resultados 

obtidos bem como algumas considerações a respeito da pesquisa empreendida e 

sugerir trabalhos futuros. 

 

6.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

O IFBA Campus Porto Seguro (IFBA PS), unidade de ensino oriunda da 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, completou em 

2013, seu primeiro quinquênio de atuação. Com o intuito de conhecer os impactos 

das ações desta unidade de ensino, enveredou-se neste estudo que teve como 

objetivo geral analisar como os egressos do IFBA Campus Porto Seguro avaliam o 

impacto dos cursos técnicos integrados e subsequentes em alimentos, 

biocombustíveis e informática, em sua vida profissional. Para a consecução do 

objetivo proposto, foram definidos como objetivos específicos: a) identificar 

evidências de impactos na situação profissional dos egressos, com base na 

percepção dos mesmos; b) verificar se os impactos apontados pelos egressos 

refletem a finalidade do IFBA, conforme expressa na Lei 11.892, art. 6º, inciso I, a 

qual preconiza que os institutos federais ofertem educação profissional e 

tecnológica, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional, 

com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local (BRASIL, 2008). Optou-se 

por empreender numa avaliação de impacto (COHEN; FRANCO, 2011; DRAIBE, 

2001; RODRIGUES-BILELLA, 2013; BAUER, 2010) com características de avaliação 

centrada nos participantes (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), numa 

perspectiva subjetivista pluralista, cuja base foi a percepção de um dos atores 

interessados na política educacional, no caso o egresso.  

Foram levantadas as percepções dos egressos dos cursos técnicos 

integrados e subsequentes em Alimentos, Biocombustíveis e Informática do IFBA 

PS, participantes no período de 2008 a 2013. Trata-se de um estudo inédito, o que 

impele ao caráter exploratório e no decorrer da pesquisa foram emergindo aspectos 

relevantes que geraram inquietações, porém por não se constituir foco do estudo 
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não foram dissecados, mas serão mencionados e sugeridos como possibilidade de 

estudos futuros. 

 Os dados foram coletados através de inquérito por questionário (QUIVY E 

CAMPENHOUDT, 1998), veiculados via online e, posteriormente, os depoimentos 

foram organizados e analisados na perspectiva do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), que consiste numa proposta de instrumento de organização de dados 

discursivos, o qual tem como objetivo trabalhar melhor a matéria-prima discursiva 

(LEFÉVRE; LEFÉVRE; TEIXEIRA, 2000). 

Em síntese, podem ser agrupados em dois blocos os discursos coletivos dos 

egressos que evidenciam a percepção destes sobre os impactos dos cursos técnicos 

na vida profissional. Um bloco considera ter havido impacto positivo na vida 

profissional, pois o curso frequentado contribuiu, possibilitando ampliação de 

conhecimento e rotina de estudos, preparando-os para a universidade e para a vida, 

ajudando na escolha da profissão. Percebem-se mais confiantes para enfrentar o 

mercado de trabalho e acreditam que o diploma de curso técnico amplia 

oportunidades para o trabalho, desperta para o empreendedorismo e desenvolve 

mão-de-obra qualificada, que contribui para a melhoria da qualidade dos produtos e 

serviços locais. Este bloco de percepções confirma parcialmente o segundo 

pressuposto, o qual previa que os egressos dos cursos técnicos em Alimentos, 

Biocombustíveis e Informática não atuam profissionalmente na área de formação, 

pois recorrem ao IFBA não pelo aspecto profissionalizante dos cursos, mas por 

perceberem a instituição como ofertante de ensino de qualidade, capaz de prepará-

los de forma satisfatória para o processo seletivo de acesso ao ensino superior. No 

discurso do sujeito coletivo, não é evidenciado explicitamente que o estudante optou 

pelo curso técnico na intenção específica de se preparar para o processo seletivo de 

acesso ao ensino superior, porém observa-se que essa foi uma alternativa de dar 

utilidade ao aprendizado uma vez que declararam não atuar profissionalmente na 

área de formação por não haver mercado de trabalho e, conforme Lejano (2012), 

quando uma política não está totalmente coerente com o contexto, a sociedade ao 

redor cria meios de se ajustar a ela.  

No outro bloco, constituído por egressos que consideram não ter havido 

impacto na vida profissional, a justificativa é que não há mercado de trabalho em 

âmbito local que requeira formação na área dos cursos ofertados pelo IFBA PS, 

além do que o mercado desconhece e não valoriza a atuação do técnico. O egresso 
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declara que não se sente preparado e alega que o curso foi falho na parte prática, 

apresentou deficiências e ressalta a falta de apoio no encaminhamento para estágio 

e emprego. Atribui este cenário ao distanciamento do IFBA PS com relação ao 

contexto das organizações locais, motivo pelo qual há o desconhecimento de suas 

demandas. Expressam ainda a percepção de que, uma vez que os cursos ofertados 

não atendem às demandas locais, o impacto econômico é inexpressivo. 

Este bloco de percepções confirma integralmente o primeiro pressuposto, 

onde se acreditava que os egressos dos cursos técnicos avaliassem que os cursos 

geram poucos impactos positivos na vida profissional, pois os mesmos não estão de 

acordo com as demandas de mercado locais. 

Este estudo possibilitou perceber que os problemas evidenciados pelos 

egressos denota que foi comprometido o alcance dos objetivos institucionais, por 

não terem sido observados vários princípios norteadores estabelecidos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(BRASIL, 1999, 2012). Tais problemas seriam provavelmente evitados ou 

minimizados se houvesse monitoramento e avaliação durante a realização dos 

cursos, possibilitando que, no processo de interação e negociação com os 

estudantes e demais atores (GUBA; LINCOLN, 2011), fossem elaborados 

estratégias e ajustes, a fim de possibilitar o alcance dos interesses individuais bem 

como dos objetivos institucionais, e, desta forma, a partir de uma postura resiliente 

se alcance a sustentabilidade institucional (TENÓRIO; TENÓRIO, 2011, TENÓRIO, 

LOPES E FERREIRA, 2012; LEJANO, 2012).  

Os casos de sucesso que, na perspectiva deste trabalho, seriam os impactos 

positivos apontados pelos egressos, não deveriam ser exceção, mas sim a regra. 

Todos e todas têm o direito de lograr êxito seja se inserindo no mundo do trabalho, 

seja dando continuidade aos estudos em nível superior, a grande questão é que a 

escola tem o dever de criar condições para que isso ocorra.  

Esta pesquisa avaliativa prestou relevante contribuição para uma melhor 

compreensão sobre a percepção dos egressos quanto aos impactos gerados pelos 

cursos técnicos na vida profissional. Pode-se observar que é necessário maior 

interação da escola com o contexto, a fim de alinhar os anseios e necessidades da 

comunidade, das famílias, organizações e gestão pública, bem como dos estudantes 

à finalidade e objetivos institucionais. Interagindo mais intensamente será possível 
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conhecer o que os atores esperam da EPTNM enquanto formação para os 

indivíduos desta comunidade. 

O cenário evidenciado nos DSCs leva a crer que, se não houver ações 

efetivas e emergenciais para a maior comunicação da escola com o contexto 

(LEJANO, 2012), está comprometida a sustentabilidade (VIEIRA; TENÓRIO, 2010) 

dos cursos técnicos do campus Porto Seguro.   

 Faz-se necessário que os servidores cujas atribuições tenham relação com 

os pontos críticos evidenciados pelos estudantes se sensibilizem e se mobilizem na 

solução dos problemas para que não sejam recorrentes as distorções evidenciadas 

pelos egressos. 

Conclui-se que os objetivos específicos deste estudo foram alcançados, pois 

a partir dos depoimentos dos egressos foi possível identificar evidências de impactos 

na situação profissional, previsto no objetivo específico A.Também foi alcançado o 

objetivo específico B, onde de acordo com os egressos, o IFBA oferta a EPTNM, 

porém há indicativo de que não dá ênfase ao desenvolvimento socioeconômico 

local. Na fala dos egressos, os cursos são deslocados da realidade local e que, por 

isso, não possibilitam inserção do profissional técnico de nível médio na área de sua 

formação.  

Outra contribuição desta pesquisa refere-se aos procedimentos 

metodológicos empregados, onde se pôde observar que a avaliação de impacto 

combinada às características da avaliação centrada no participante, numa 

perspectiva subjetivista pluralista, consolidou um eixo relevante para a definição da 

dinâmica de interação escolhida. Essa foi notadamente receptiva por parte dos 

participantes e promoveu um alcance e cobertura significativos que, aliado à técnica 

do discurso do sujeito coletivo, possibilitou um contato diferenciado e valoroso com 

as informações. 

Como principal contribuição desta pesquisa apontaria o fato de, apesar de se 

tratar de um estudo exploratório, possibilitou elencar um rol de informações que 

podem contribuir sobremaneira para os processos decisórios das coordenações de 

curso do IFBA PS, bem como pode se constituir como um norte para o delineamento 

de ações de outros setores da escola que podem, a partir das percepções dos 

egressos, reveladas nos DSCs, reconduzir a política educacional de modo a 

conciliar os interesses institucionais, sociais e individuais dos estudantes.  
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6.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

 

Uma limitação foi o fato da escola não ter um banco de dados atualizado para 

contato com os egressos. Apesar da colaboração dos servidores da Coordenação de 

Registros Escolares do IFBA OS, fornecendo a listagem dos egressos com nome, 

email e endereço, o contato foi dificultado, dado que os telefones e emails estavam 

desatualizados. O recurso de contato via facebook, utilizado nesta pesquisa, apesar 

de ter alcançado um alto grau de cobertura, exclui a possibilidade de contato com os 

egressos que não circulam por esta rede social e outros que eventualmente não 

tenham acesso a computadores e à internet. 

Como se trata de um estudo exploratório, à medida que foram emergindo 

contribuições dos respondentes foram surgindo inquietações por parte da 

pesquisadora, as quais são passíveis de pesquisas futuras que podem ajudar na 

ampliação das contribuições da instituição para a comunidade: 

 

a) levantamento sobre as necessidades de qualificação dos servidores, bem 

como identificação das dificuldades com relação ao cumprimento das 

atribuições inerentes às funções exercidas; 

b) pesquisa da trajetória profissional e acadêmica dos egressos dos cursos 

técnicos integrados e subsequentes do IFBA PS, participantes de 2008 a 

2013, cinco e/ou dez anos após a conclusão do curso; 

c) pesquisa sobre os impactos dos cursos técnicos na vida profissional dos 

egressos dos cursos subsequentes, pois este estudo alcançou somente 

19,2% total de egressos desta modalidade de ensino do IFBA PS; 

d) discussões sobre mercado de trabalho e mundo do trabalho, bem como 

empreendedorismo, cooperativismo e economia solidária, a fim de ampliar 

a percepção dos egressos sobre o campo de atuação dos profissionais 

técnicos de nível médio; 

e) estudo junto a outros participantes da política educacional EPTNM para 

identificação dos pontos fracos e/ou aspectos que podem afetar a 

qualidade e os resultados dos cursos técnicos ofertados pelo IFBA PS; 
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f) estudo sobre os motivos pelos quais 40% dos egressos participantes 

desta pesquisa não deram continuidade aos estudos, a fim de criar 

condições e estimular a continuidade da trajetória acadêmica;  

g) estudo junto aos estudantes integralizados, a fim de conhecer os detalhes 

da dificuldade na realização do estágio no tempo mínimo do curso bem 

como criar condições para a realização do mesmo; 

h) identificação e definição de formas de monitoramento e avaliação dos 

cursos técnicos, a fim de prevenir, minimizar ou mitigar possíveis impactos 

negativos ou não esperados; 

i) identificação dos interesses sociais e interesses individuais dos jovens de 

Porto Seguro com relação à EPTNM e proporcionar devido alinhamento à 

finalidade e objetivos institucionais 

j) identificar as motivações do estudante ao optar por um curso técnico; 
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