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RESUMO

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) completaram seu primeiro decênio
em dezembro de 2018, período que suscita uma análise atenta dessa política pública. O presente
estudo tem como objetivo mapear, por meio de uma revisão sistemática, a produção científica dos
últimos dez anos que tenha os egressos dos Institutos como objeto de estudo. A busca identificou 22
artigos que abordaram os Institutos sob diferentes perspectivas de análise, com destaque para dois
trabalhos que investigaram de forma prioritária os egressos. Espera-se que o mapeamento das
produções acadêmico-científicas apresentadas neste artigo permita aos pesquisadores do campo da
Educação lançar novos olhares sobre esses sujeitos para uma melhor compreensão da política pública
dos IFs.

ABSTRACT

The Federal Institutes of Education, Science and Technology (FIs) completed their first decade in
December 2018, a period that calls for careful consideration of this public policy. This study aims to
map, through a systematic review, the scientific production of the last ten years that has the graduates
of the institutes as the object of study. The search identified 22 articles that approached the Institutes
from different perspectives of analysis, highlighting two papers that investigated the egresses as a
priority. It is hoped that the mapping of the academic-scientific productions presented in this article
will allow researchers in the field of education to cast new perspectives on these subjects for a better
understanding of the public policy of FIs.

RESUMEN

Los Institutos Federales de Educación, Ciencia y Tecnología (FI) completaron su primera década en
diciembre de 2018, un período que requiere una cuidadosa consideración de esta política pública.
Este estudio tiene como objetivo mapear, a través de una revisión sistemática, la producción
científica de los últimos diez años que tiene como objeto de estudio a los graduados de los institutos.
La búsqueda identificó 22 artículos que se acercaron a los Institutos desde diferentes perspectivas de
análisis, destacando dos documentos que investigaron las salidas como una prioridad. Se espera que
el mapeo de las producciones académico-científicas presentadas en este artículo permita a los
investigadores en el campo de la educación presentar nuevas perspectivas sobre estos temas para una
mejor comprensión de la política pública de las IF.
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1 - INTRODUÇÃO

O presente artigo tem sua origem em uma pesquisa que se encontra em fase inicial de
desenvolvimento. A partir da perspectiva dos Estudos Territoriais, busca-se investigar a constituição
histórica do território educacional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais (IFMG) – Campus Governador Valadares, bem como compreender o sentimento de
pertencimento alimentado pelos estudantes da modalidade curso técnico integrado (ensino médio +
técnico) em relação à instituição.

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo foi mapear as produções acadêmicas da última década que
se voltaram, como objeto de estudo, para os egressos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFs). O sujeito “egresso” é entendido neste estudo como o estudante que concluiu os
estudos regulares, estágios e outras atividades obrigatórias do seu curso e obteve o respectivo
diploma.

O foco de interesse da presente análise é verificar como o egresso dos IFs comparece nas produções
acadêmico-científicas nacionais e que contribuições essas produções apresentam para compreender,
em alguma medida, como tem se dado a efetivação da política pública dos Institutos Federais.

Para o desenvolvimento da reflexão proposta, faz-se necessário estabelecer um breve panorama do
universo da educação brasileira na atualidade, mais detidamente no que diz respeito ao ensino médio
e ao ensino superior. O recorte se justifica por esses figurarem como principais modalidades de
ensino ofertadas pelos Institutos Federais.

Um documento balizador quando o assunto é educação brasileira e que vale ser acionado para esta
discussão é o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 – Lei n° 13.005/2014 (BRASIL, 2014).
Entre os seus apontamentos para a política educacional do País, destacamos três metas relativas ao
ensino médio, a saber:

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o &64257;nal do período de vigência deste
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação
de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
pro&64257;ssional.

Meta 11: triplicar as matrículas da educação pro&64257;ssional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão
no segmento público.

Ao comparar as metas acima com os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2018 (BRASIL,
2019d), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), tem-se a constatação de que o Brasil ainda
enfrenta uma realidade preocupante: cerca de 903 mil adolescentes de 15 a 17 anos estão fora da
escola e não concluíram o ensino médio, o que representa 9% da população nessa faixa etária, dado
destacado pelo jornal Folha de S. Paulo ao pautar os resultados do Censo 2018[i].

Ainda de acordo com o levantamento estatístico anual do INEP, em 2018, o ensino médio registrou
7,7 milhões de matrículas, o que representa uma queda de 7,1% em comparação aos últimos cinco
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anos (BRASIL, 2019d). Entre os motivos, o relatório aponta o número menor de ingresso de
estudantes oriundos do ensino fundamental e também a maior aprovação dos estudantes do ensino
médio, registro feito também pelo Portal Brasil Escola[ii].

Um dado positivo revelado pelo Censo 2018 foi o crescimento de 3,9% das matrículas na educação
profissional em comparação ao ano anterior. O relatório do Censo explica que o aumento decorre da
influência do crescimento no número de matrículas da formação técnica subsequente (2,3%), da
educação profissional integrada (5,5%) e da educação profissional concomitante ao ensino médio
(8,0%) (BRASIL, 2019d).

Com relação ao ensino superior, temos no PNE (BRASIL, 2014) um grupo de três metas sob a
responsabilidade dos governos federal e estaduais, mas que também exigem envolvimento dos entes
municipais. São elas:

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do
sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil)
mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.

Dados do último Censo da Educação Superior publicado e disponibilizado pelo INEP, órgão
responsável pela pesquisa, referem-se ao ano de 2017[iii]. Em relação ao número de Instituições de
Ensino Superior (IES) no país, o documento registra um universo de 296 públicas e 2.152 privadas.
Quase 3/5 das IES federais são universidades e 36,7% correspondem aos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets)
(BRASIL, 2018).

O Censo mostra também que, em 2017, a rede pública foi responsável por 7,6% do total de vagas
ofertadas na educação superior. Um dado animador é o aumento no número de ingressantes na rede
pública (11,3%) entre os anos de 2016 e 2017, em comparação a queda de 0,9% registrada no
período 2015/2016. Ao ampliar o tempo de análise para uma década (2007-2017), os dados
demonstram que houve um aumento de 41,7% no número de ingressantes; e elevação de 53,2% no
número de matrículas. Num recorte específico dos cursos de graduação por organização acadêmica,
na década supra, o relatório aponta que os IFs e Cefets registraram a maior variação positiva
(433,7%) no número de matrículas (BRASIL, 2018).

A intenção ao apresentar aqui o panorama com base nas metas do PNE, do Censo Escolar da
Educação Básica e do Censo da Educação Superior se dá no intuito de compreender a realidade da
educação brasileira e tentar vislumbrar possíveis contribuições que os Institutos Federais podem
promover diante desse cenário de desafios e possibilidades.

Para melhor organização textual, dividimos este artigo em quatro seções: a primeira consta da
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introdução, na qual se buscou explicitar o objetivo do artigo e contextualizar brevemente o panorama
da educação brasileira, sobretudo com relação ao ensino médio e superior, apresentando dados do
Censo Escolar e as metas do Plano Nacional de Educação voltadas para a ampliação da oferta de
ensino para esse público. Na segunda seção situaremos os Institutos Federais como política pública,
apresentando um histórico das transformações no cenário da educação profissional e tecnológica e a
proposta político-pedagógica dos IFs. A seção três apresentará os resultados da revisão sistemática
que buscou mapear nos últimos dez anos o que se produziu sobre os egressos beneficiados pela
política pública dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e a análise de dois artigos
que abordaram de forma direta os egressos dessas instituições como objeto de estudo. A última seção
apresenta as considerações finais sobre o trabalho produzido.

2. SITUANDO OS INSTITUTOS FEDERAIS COMO POLÍTICA PÚBLICA

Um breve histórico compilado por Silva (2009) esclarece que grande parte das instituições que hoje
compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) tem sua
origem nas 19 escolas de aprendizes e artífices que foram instituídas, em 1909, por um decreto do
então presidente da República, Nilo Peçanha. Segundo a autora, até 1930, a subordinação dessas
instituições era junto ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, passando na
sequência a se vincularem ao recém-criado Ministério da Educação e Saúde Pública.

Ainda de acordo com o resumo elaborado por Silva, em 1937, as escolas de aprendizes e artífices
transformam-se nos liceus industriais. O ensino profissional passa a ser considerado de nível médio
no ano seguinte. Em 1942 os liceus são renomeados de escolas industriais e técnicas e, em 1959, de
escolas técnicas federais, tornando-se autarquias. Uma rede de escolas agrícolas vai sendo
constituída ao longo desse mesmo tempo, estando vinculadas ao Ministério da Agricultura. Em 1967,
transformam-se em escolas agrícolas e passam para o então Ministério da Educação e Cultura.
Pouco mais de uma década depois, em 1978, três escolas federais - de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
Paraná - são transformadas em centros federais de educação tecnológica (Cefets). Durante a década
de 1990, diversas escolas técnicas e agrotécnicas federais também se tornaram Cefets, constituindo a
base do sistema nacional de educação tecnológica, instituído em 1994.

Na obra, Silva explica também que, após anos de debate sobre a reformulação político-pedagógica
dessas instituições, em 2004 teve início a reorientação das políticas federais para a educação
profissional tecnológica. Já em 2005, começa um processo de expansão programada da rede federal.
Uma resultante desse longo processo de debate foi a criação da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de
2008, que instituiu, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). Esta, por sua vez, foi reorganizada com a criação
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), estruturados a partir do potencial
instalado nos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets), Escolas Técnicas e Agrotécnicas
Federais e Escolas Vinculadas às Universidades Federais.

... [a Rede] constituiu-se em um marco na ampliação, interiorização e
diversificação da educação profissional e tecnológica no país. Reconhecida
pela qualidade do ensino ofertado, pela diversidade de cursos e por sua
relevante atuação junto à população e às empresas locais, atua no sentido de
potencializar o que cada região oferece de melhor em termos de trabalho,
cultura e lazer (BRASIL, 2019c).

Os Institutos Federais são definidos como instituições de educação básica, profissional e superior,
constituídas por um conjunto de campus localizados em mesorregiões, determinadas a promover a
sustentabilidade ambiental, fortalecer os arranjos produtivos, sociais, culturais e educacionais, e
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apoiar o desenvolvimento local e a socialização de tecnologias, dentre outras finalidades (BRASIL,
2008).

No sítio eletrônico oficial do MEC consta que, em 2019, a RFEPCT se encontra composta por 38
Institutos Federais, 02 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), a Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e
o Colégio Pedro II, que conta com 14 campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro, um em
Niterói e um em Duque de Caxias. Levando-se em consideração os respectivos campi associados a
essas instituições federais, têm-se ao todo 661 unidades distribuídas entre as 27 unidades federadas
do país. Tais dados nos ajudam a perceber a dimensão da presença e atuação dessa política pública
no território nacional.

Diante do quadro histórico das transformações pelas quais a educação profissional e tecnológica
passou e considerando a missão, objetivos e finalidades previstas na lei de criação dos IFs,
Pacheco[iv] (2010) chama atenção para o papel de vanguarda dos IFs ao se traduzirem em um
modelo institucional absolutamente inovador em termos de proposta político-pedagógica e diálogo
com as comunidades e regiões onde estão inseridos.

A estrutura multicampi e a clara definição do território de abrangência das
ações dos Institutos Federais afirmam, na missão dessas instituições, o
compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando
problemas e criando soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento
sustentável com inclusão social (PACHECO, 2010, p. 13 - 14).

Alinhados a esse compromisso social e reforçando sua natureza como política pública que se propõe
inclusiva, consta explícito no documento legal de criação dos IFs a obrigatoriedade de garantirem um
mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na
forma integrada. Tal previsão corrobora com as metas 3, 10 e 11 do PNE 2014-2024,
supramencionadas, e também contribuem para criar condições para atrair e manter a população
adolescente, em especial de 15 a 17 anos, no ambiente escolar.

Ainda no esforço de situar os IFs no escopo das políticas públicas, consta também no texto legal a
atribuição em desenvolver soluções técnicas e tecnológicas por meio de pesquisas aplicadas e ações
de extensão junto à comunidade no intuito de promover avanço econômico e social local e regional.

Pacheco (2010), um dos principais responsáveis pela idealização e formatação dessa nova proposta
educacional brasileira, ressalta as potencialidades dos IFs para o desenvolvimento das localidades
onde estão inseridos.

Neste projeto educacional, a contribuição com o progresso socioeconômico
local e regional é fundamental, sendo, para isto, necessário o efetivo diálogo
com outras políticas setoriais. Afirma-se, pois, a educação profissional e
tecnológica como política pública, não somente pela fonte de financiamento
de sua manutenção, mas, principalmente, por seu compromisso com o todo
social (PACHECO, 2010, p. 15).

Considerando o breve panorama da educação brasileira apresentado acima, mais detidamente em
relação ao ensino médio e superior, seguido pelo histórico secular da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, é possível perceber a parcela de contribuição dada pelos IFs,
nos últimos 10 anos, no contexto propositivo de acesso e permanência de estudantes no ensino médio
e superior, muito em decorrência da política de ampliação e descentralização de seus campi presentes
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em todas as cinco regiões do país.

Interessados na reflexão sobre os sujeitos que acessaram e concluíram seus estudos por meio da
política pública de educação ofertada pelos Institutos Federais, avançamos para o detalhamento da
metodologia empregada para a realização deste artigo e os resultados obtidos.

3. SITUANDO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E
RESULTADOS

A metodologia de pesquisa utilizada para a elaboração deste artigo, de base qualitativa, é a revisão
sistemática de literatura. Conforme explica Castro (2001), trata-se de uma revisão planejada com a
intenção de responder

... a uma pergunta específica e que utiliza métodos explícitos e sistemáticos
para identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, e para coletar e
analisar os dados destes estudos incluídos na revisão. (...) utiliza toda esta
estruturação para evitar viés – tendenciosidade - em cada uma de suas partes
(CASTRO, 2001, p. 1).

Conforme recomenda Castro (2001), a revisão sistemática deve ser desenvolvida em sete etapas, a
saber: a) formulação da pergunta; b) localização e seleção dos estudos; c) avaliação crítica dos
estudos; d) coleta de dados; e) análise e apresentação dos dados; f) interpretação dos dados; g)
aprimoramento e atualização da revisão. Passamos, então, ao detalhamento de cada uma dessas fases.

O trabalho teve início com a elaboração da pergunta: O que se produziu, nos últimos 10 anos, sobre
os egressos beneficiados pela política pública dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia? A busca de tais produções foi feita no Portal eletrônico de Periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

As palavras-chave utilizadas na busca foram as seguintes: “políticas públicas”; “institutos federais”;
“egressos”. Os demais filtros aplicados foram: artigos; revisado por pares; em português; no período
de 2009-2019. Tal recorte temporal foi estabelecido de maneira a reunir as publicações mais recentes
acerca da temática investigada. Um registro sobre o filtro temporal que vale ressaltar é o fato de que,
apesar de ter sido inserido no campo “Data de publicação” o período dos últimos dez anos, o próprio
sistema alterou automaticamente para 2012-2019. Acredita-se que o motivo esteja ligado ao fato de
os primeiros estudantes dos IFs terem concluído seus cursos a partir de 2012, considerando que a lei
de criação dos Institutos data de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008).

Corpus do levantamento

A busca no Portal da Capes resultou em 22 (vinte e dois) artigos. Numa primeira etapa, foi feita a
leitura geral dos títulos e resumos dos artigos listados pela plataforma. Posteriormente, avançou-se
para a localização, download e organização dos 22 trabalhos.

Um quadro com o mapeamento de todos os artigos encontrados foi elaborado a partir da leitura da
versão completa dos trabalhos que foram tabelados pelos seguintes conteúdos: referência
bibliográfica, objeto de estudo, palavras-chave, problema de pesquisa, objetivo geral, referencial
teórico, hipóteses, metodologia, principais resultados e observações.

Do total de trabalhos da busca, cinco foram descartados por não atenderem aos critérios de inclusão
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ao tratarem de assuntos como: violência e racismo contra a juventude negra (SINHORETTO,
MORAIS, 2018); política nacional de assistência estudantil (DE JESUS, et al., 2016); conhecimento
dos alunos sobre internacionalização (MARANHÃO, et al., 2017); pesquisas científicas em serviço
social (BORGES RIBEIRO, 2017); lei das cotas (KARRUZ, 2018).

Três artigos abordaram a educação de jovens e adultos (FARIA, ASSIS, 2014; FLORES, 2017;
MOURA, HENRIQUE, 2012), e outro a educação profissionalizante (LIMA, et al., 2018). Um
determinado artigo tratou do perfil e expectativa dos alunos dos 3os e 4os anos quanto ao mercado de
trabalho e ensino superior (DE OLIVEIRA, 2014). Um outro artigo se propôs a traçar o panorama da
situação dos Mestrados Profissionais (MP) na área de Ensino no Sistema de Pós-Graduação (SILVA,
DEL PINO, 2016).

A revisão sistemática revelou ainda que a temática mais presente no radar de interesse dos
pesquisadores quando estão em pauta os Institutos Federais diz respeito à formação e/ou atuação
docente. Foram nove artigos ao todo que trataram dessa temática (CARNEIRO, CAVALCANTE,
2018; DE SOUZA CLÍMACO, et al., 2012; DE OLIVEIRA, 2014; HAGE, 2018; OLIVEIRA, 2015;
SILVA, 2016; SILVA, SOUZA, 2017; SOUZA, SOUZA, 2018; VIEIRA, 2018).

Por fim, foram identificados dois artigos que abordaram diretamente como objeto de estudo as
questões de interesse desta pesquisa, ou seja, os egressos dos IFs. Um abordou-os sob a perspectiva
da empregabilidade (BARRETO, 2014), e o outro em relação ao acompanhamento de egressos de
cursos técnicos EAD para medir a eficácia da formação ofertada (MOURA et. al, 2018).

Chama atenção o fato de 13 dos 22 trabalhos terem sido publicados na Revista HOLOS, plataforma
científica online (www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS) do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte (IFRN) voltada para a divulgação de artigos que contribuam para o estudo de temas
interdisciplinares. Tal fato dá a entender que o referido canal se apresenta como uma referência
editorial para pesquisadores quando estão em pauta produções científicas que envolvam os Institutos
Federais.

As demais produções encontradas na busca foram divulgadas nas seguintes publicações: três na Acta
Scientiarum. Education (Universidade Estadual de Maringá), uma na Revista de Estudios Sociales
(Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes/Colombia), uma na Política &
Sociedade (Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa
Catarina), uma na Revista Katálysis (Programa de Pós-Graduação em Serviço Social/Curso de
Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina), uma na Dados - Revista
de Ciências Sociais (Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro), uma na Revista Brasileira de Pós-Graduação (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior/Capes), e uma na Administração: Ensino e Pesquisa–RAEP (Associação
Nacional dos Cursos de Graduação em Administração/ANGRAD).

Apresentadas as produções acadêmicas da busca, nos dedicamos a partir de agora de forma mais
minuciosa à análise dos dois artigos que pautaram de forma direta a política pública dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia tendo a atenção voltada para um dos públicos mais
estratégicos de qualquer instituição educacional: os estudantes que ali se diplomaram.

A produção de Barreto (2014) interessou-se em analisar a expansão do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte (IFRN), com ênfase no município de João
Câmara e a empregabilidade dos egressos da instituição. Para isso, buscou entender como se deu a
estruturação dos cursos, suas correlações com os arranjos produtivos locais[v] e como vem se
desenvolvendo o fator da empregabilidade dos alunos egressos.

Que mudanças o IFRN Campus João Câmara vem causando e como o município sofreu tais impactos
e mudanças nos âmbitos socioeconômicos e territoriais foi a pergunta que norteou a investigação. A
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metodologia escolhida pelo pesquisador para o desenvolvimento do trabalho foi o uso de
bibliografias pertinentes à temática, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), entrevistas
semiestruturadas e formais com dois estudantes do curso técnico subsequente em informática da
instituição e com gestores do IFRN. Também lançou mão da análise visual de aspectos materiais,
como por exemplo, de suportes cartográficos para justificar as observações realizadas.

O estudo apontou duas conclusões: 1) que o estágio não é uma prática muito estimulada, o que
prejudica a formação do discente e, consequentemente, o seu ingresso no mercado de trabalho; 2)
que é preciso organizar estratégias entre os poderes públicos, cooperativas e o IFRN de maneira que
esses atores possam atuar de forma complementar e potencializar suas ações no intuito de promover
um crescimento educacional-social, econômico e também das vagas de emprego e estágios para os
estudantes concluintes.

O segundo estudo analisado refere-se ao trabalho de Moura et. al. (2018). A investigação teve como
objeto de estudo os egressos dos cursos técnicos da modalidade Ensino à Distância (EAD) do
Instituto Federal do Piauí (IFPI). A intenção foi responder, em que medida, o acompanhamento de
egressos é importante e pode contribuir para avaliar a eficiência e eficácia dos cursos oferecidos por
uma instituição de ensino.

Tal preocupação sobre o monitoramento dos alunos que se formaram no Instituto é, no entendimento
dos autores, um instrumento de gestão educacional estratégico para avaliação da formação
profissional oferecida à comunidade.

A metodologia escolhida pelos pesquisadores foi um estudo de caso com abordagem
quali-quantitativa, no qual se utilizou um questionário on-line aplicado junto a ex-alunos
ingressantes de 2012 dos cursos técnicos de Segurança no Trabalho, Meio Ambiente e Eventos
oferecidos na modalidade Educação a Distância (EAD) nos polos de Angical, Corrente, Parnaíba,
Paulistana, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Teresina e Uruçuí. De acordo com o trabalho, esse
universo de sujeitos totalizou 15 turmas, correspondendo a 100% dos polos e diplomados do período
supra. Ao todo, os questionários foram aplicados com 400 egressos, tendo conseguido obter o
retorno de 124 respostas.

Além dos egressos, também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com integrantes da
administração do IFPI. Os dirigentes acionados para participar foram: a Pró-Reitora de Extensão, os
coordenadores de curso e os coordenadores do Serviço de Integração Empresa Escola da instituição.

Entre os resultados da pesquisa destacam-se os seguintes apontamentos: 1) que não há um
acompanhamento sistemático dos egressos que viabilize à instituição apropriar-se de indicadores
acerca da efetividade dos cursos; 2) que a gestão do egresso é tarefa imprescindível por criar
condições que viabilizam o feedback da formação ofertada pela instituição, dos indicadores de
inserção profissional e também para criar condições para manter uma célere e permanente
comunicação entre instituição formadora, egressos e mercado de trabalho.

Nessa compreensão, os autores enfatizam que:

... em decorrência da estreita relação da missão dos IFs no atendimento às
necessidades demandadas pelos setores produtivos e por serem protagonistas
na oferta de educação profissional que, entre outras finalidades, busca a
preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, faz-se necessário o
acompanhamento dos diplomados como mecanismo para avaliação da
formação oferecida por essas instituições (MOURA et. al, 2018, pág. 2).
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Para além de servir como ferramenta de autoavaliação institucional, o acompanhamento de egressos
do ensino profissionalizante faz-se importante tendo em vista que “é uma atividade legitimada e
reconhecida como uma maneira de estabelecer sintonia entre o mundo do trabalho e a escola”
(Cerqueira et. al, 2009 apud MOURA et. al, 2018, pág. 2).

Compartilhamos da preocupação dos autores do artigo acima quanto à necessidade de investigações
que tenham os egressos dos Institutos Federais como foco de estudo para estabelecer a consonância
da formação educacional ofertada e sua aplicação com os arranjos produtivos locais, compromisso
que figura entre as finalidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Contudo, embora as produções de Barreto (2014) e Moura et. al (2018) lancem o olhar para o
público-alvo da revisão sistemática ora apresentada, reduzem a discussão da formação ofertada pelos
IFs na medida em que se voltam para a verificação, aferição da empregabilidade dos egressos e pelo
acompanhamento dos egressos e sua contribuição para avaliar a eficiência e eficácia dos cursos
oferecidos por um Instituto Federal.

No intuito de ampliar a discussão, apresentamos nas considerações finais proposições com base em
perspectivas interdisciplinares que renovem as análises sobre esses sujeitos que compõem os
Institutos Federais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou uma revisão sistemática acerca do lugar ocupado pelos egressos dos Institutos
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em investigações acadêmico-científicas nos últimos dez
anos (2009-2019). Tal esforço permitiu mapear a produção de artigos desenvolvidos por
pesquisadores de todo o Brasil de maneira a evidenciar o status e oportunidades de pesquisa na área.

Baseado no universo de 22 trabalhos identificados na plataforma de busca escolhida – o Portal de
Periódicos da Capes – encontrou-se uma gama diversificada de produções com temáticas relativas à
juventude negra, política de assistência estudantil, Educação de Jovens e Adultos, entre outras, com
predomínio maior no campo da formação/atuação docente. Surpreendeu o fato de apenas dois artigos
se dedicarem aos egressos como objeto de estudo. Tal constatação parece sinalizar que os estudantes
que concluíram sua formação nos IFs não estão no radar dos pesquisadores, o que demonstra uma
lacuna que merece ser preenchida tendo em vista o potencial desses sujeitos para a compreensão da
política pública dos Institutos que completaram, em dezembro de 2018, sua primeira década de
atuação.

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são entidades relativamente recentes, com
um futuro em aberto, em busca da consolidação de sua identidade institucional e do reconhecimento
por parte da sociedade. Entendemos que pelo compromisso institucional e esforço empreendido
nesses dez anos de atuação para oferecer à sociedade uma proposta educativa inédita, transformadora
e inclusiva, merecem se tornar cada vez mais objeto de pesquisa no intuito de ratificarem seus
objetivos e revisarem pontos da rota trilhada até aqui.

As produções da revisão sistemática analisadas se baseiam em áreas disciplinares, o que nos leva a
considerar a contribuição da pesquisa que está em curso e deu origem a este artigo ao propor uma
discussão interdisciplinar por meio do aporte teórico-metodológico dos Estudos Territoriais, dada a
complexidade que envolve o fenômeno educativo, de forma geral, e em particular, do ensino
técnico-profissionalizante.

A proposta que se aventa para a referida pesquisa a partir da revisão sistemática aqui apresentada é
ultrapassar o viés tecnicista da função da escola. O que se propõe é olhar para os sujeitos do processo
educativo para além de se inserirem ou não no mercado de trabalho. Que jovens são esses? Que tipos
de territorialidades eles produzem no espaço escolar? Que sentimentos de pertencimento
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desenvolvem com o Instituto? Que táticas eles criam para darem conta da sua formação? Até que
ponto essas táticas contrariam a função e os objetivos da instituição escolar? Quais os projetos de
futuro desses jovens?

As perguntas que surgem estão atreladas, principalmente, a levantar um outro tipo de análise que não
seja linear. A lacuna encontrada na revisão sistemática possibilita abordagens na perspectiva da
Sociologia das Juventudes (ABRAMO, 2005; CARRANO & DAYRELL, 2013, 2014; DAYRELL,
2007, 2016; CHARLOT, 2013) em diálogo com os Estudos Territoriais (TURRA NETO, 2000,
2008; CERTEAU, 2009) fortalecendo a interdisciplinaridade e um outro tipo de análise que possa
compreender as juventudes na dimensão que sua complexidade exige.

Entendemos que compreender a realidade do fenômeno juvenil e sua relação com a escola, no
contexto dos Institutos Federais, é uma condição necessária para melhor avaliar esses dez anos de
caminhada, com a possibilidade de se ter resultados que ultrapassem os objetivos de formação
técnica de preparação dos jovens para o mercado de trabalho, pois as nossas vivências pelo campo da
educação básica sinalizam que as juventudes não ingressam imediatamente no mercado de trabalho
após a finalização do ensino médio.

A democratização do ensino superior e as próprias exigências do mercado de trabalho tem estendido
o tempo de formação desses jovens. Uma hipótese que nos surge é de que grande parte do público
que chega aos IFs são provenientes da classe média, reconhece a qualidade da educação ofertada, e
vislumbra a possibilidade de ingresso no ensino superior. Nesse caso, a empregabilidade dos
egressos não está atrelada à eficiência ou eficácia dos IFs, mas apenas não faz parte do projeto de
futuro de alguns desses jovens.

Conclui-se que diante dessa lacuna e das abordagens propostas nesta análise, a pesquisa em
andamento pode colaborar com os Institutos Federais na medida em que possibilita uma reflexão
institucional para além de favorecer a formação técnica, mas também, como uma agência
humanizadora constituída por múltiplos sujeitos e múltiplas juventudes.
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Arranjos Produtivos Locais (APLs) como “aglomerações de empresas e empreendimentos,
localizados em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva, algum tipo de
governança e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com
outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e
pesquisa.” (BRASIL, 2019).
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