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METODOLOGIAS E RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO DE
EGRESSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

COORDENADORA:
Neise Deluiz

O acompanhamento de egressos é uma das formas de avaliação da eficácia e da efetividade
social de Políticas Públicas e Programas de Educação Profissional. Esta avaliação tem por
objetivo investigar os efeitos e/ou resultados das ações de Educação Profissional buscando
analisar os impactos objetivos e substantivos, em termos de uma efetiva mudança nas condições
sociais prévias de trabalho e vida dos egressos dos cursos e os impactos subjetivos, relacionados
às mudanças na percepção dos concluintes sobre a sua qualidade de vida, expectativas e
necessidades. A avaliação pode se ampliar se comparados os resultados alcançados e os não-
alcançados; os esperados e os inesperados; os positivos e os negativos; os imediatos e os de
médio/ longo prazo; os resultados para os indivíduos e os grupos.

Esta avaliação deve fundamentar-se em pressupostos ético-políticos, que aqui propomos
para reflexão: (a) comprometer-se com amelhoria das condições de trabalho e vida das camadas
desfavorecidas da população e com uma Educação Profissional de qualidade, articulada com a
educação básica e com políticas e programas de desenvolvimento regional e local e de trabalho
e renda, tendo em vista a redução das desigualdades sociais, do desemprego e da informalização
e a inclusão social dos segmentos de baixa renda e qualificação, que se encontram à margem
dos sistemas de proteção social e dos direitos de cidadania; (b) revestir-se de transparência na
sua execução, traduzida na explicitação dos princípios, valores e intencionalidades que a
orientam; na justificativa das opções metodológicas escolhidas e dos modelos analíticos adotados;
(c) revestir-se de caráter público, discutindo seus resultados com os diferentes atores sociais,
organizados ou não e publicizando-os. Comprometer-se com a socialização dos resultados na
perspectiva de devolução das informações aos participantes do processo, de reorientação das
Políticas e de prestação de contas à sociedade sobre os investimentos realizados e os resultados
obtidos; (d) comprometer-se com as necessidades e demandas dos trabalhadores,
compreendendo que a Educação Profissional é um direito, e não uma simples resposta às
exigências do mercado e aos ditames da competitividade e da empregabilidade. Por isso, a
avaliação deve analisar não só a efetividade das Políticas/Programas/Cursos em garantir a
inserção no mercado de trabalho, mas os seus benefícios em termos de ampliação do exercício
da cidadania.

O acompanhamento de egressos tem sido realizado no país por diferentes atores sociais:
Escolas Técnicas, Sistema �S�, Ministério da Saúde (PROFAE), sindicatos, e por Universidades
públicas/privadas e algumas instituições executoras, no âmbito do MTE. Cabe indagar: outros
atores têm feito o acompanhamento de egressos? Em que medida os resultados desse
acompanhamento têm subsidiado a elaboração/reformulação das Políticas Públicas de Educação
Profissional? Qual a participação dos agentes de integração entre o mundo do trabalho e o
sistema educacional, como o CIEE, no acompanhamento de egressos? Os observatórios de
Emprego, Trabalho e Renda e Formação Profissional, ligados às Prefeituras de diversas cidades,
além de atuarem como observatórios permanentes do movimento do emprego e das tendências
do trabalho, têm se preocupado com a formação profissional e seus impactos? Quais são as
experiências dos observatórios com o acompanhamento de egressos? Tendo em vista a
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importância de sua atuação para a formulação das políticas públicas, que propostas deveriam
ser feitas, para se avançar na criação de novos observatórios, com gestão pública e participação
multipartite nos diversos municípios?

Em relação às metodologias e resultados do acompanhamento de egressos encaminhamos
as seguintes questões para reflexão:

- Quanto à metodologia, considera-se que esta se diferencia de acordo com os diferentes
processos educacionais: os processos de educação profissional técnica e tecnológica,
associados à educação básica e superior; os de educação profissional relacionados à
educação continuada (como os cursos do PLANFOR, entre outros); e os processos de
formação profissional que ocorrem nas empresas (treinamentos). Estes processos são
distintos em termos de objetivos, metodologias, currículos, carga horária, perfil do
discente e do docente, e exigem metodologias e instrumentos adequados a cada um
deles. Indaga-se: essas metodologias viabilizam o levantamento de dados para o
aperfeiçoamento curricular? Permitem avaliar a atuação do egresso no mercado de
trabalho e suas necessidades e expectativas? Possibilitam o conhecimento do contexto
onde a instituição está atuando? Oferecem elementos para a ação docente e a avaliação
institucional?

- Quanto aos sujeitos da avaliação, devem ser explicitados os critérios de seleção dos
sujeitos e o cálculo e critérios de representatividade da amostra. Indaga-se: quem
entrevistar? Só os egressos ou também os empregadores? Como superar a falta de
cadastros atualizados/com informações sobre os egressos? Têm sido considerados a
diversidade de sexo, idade, cor/raça, escolaridade e os diferentes setores e atividades
da economia na definição da amostra?

- Quanto aos instrumentos e à coleta dos dados, têm sido utilizados questionários;
entrevistas individuais/em grupo, no local de trabalho/domiciliares; mala-direta. Quais
os limites e possibilidades destes instrumentos? Qual o momento para realizar o
acompanhamento: na entrada e na saída do curso? Durante o período de estágio?
Três meses após o curso? Após seis meses, um a dois anos, investigando sua trajetória
profissional?

- Quanto à análise dos dados, é necessário articular os resultados do acompanhamento
de egressos com a análise das Políticas de Educação Profissional em suas interfaces
com outras políticas. Indaga-se: na análise da efetividade levam-se em conta as políticas
macroeconômicas e as políticas de desenvolvimento local/regional e suas demandas
de emprego? São feitas articulações dos resultados alcançados com as variações do
mercado de trabalho e com o desempenho da economia local/nacional? Que outros
fatores devem ser considerados?

- Quanto aos resultados/impactos e suas variáveis e indicadores a serem avaliados: (a)
impactos socioeconômicos (geração/ elevação de renda; inserção/re-inserção no
mercado de trabalho; mudança/permanência na ocupação, no emprego; melhoria
do desempenho profissional; criação de formas alternativas de trabalho-associativo,
autogerido, micro/pequenos empreendimentos); (b) impactos educacionais (superação
do analfabetismo; elevação da escolaridade/continuidade dos estudos e da qualificação
profissional; elevação do nível de conhecimentos; aquisição/uso de novos
conhecimentos); avaliação dos aspectos positivos/negativos dos cursos; (c) impactos
sociopolíticos (aumento da autoconfiança e da auto-estima; associativismo, capacidade
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de organização coletiva e maior participação política na sociedade; acesso às
informações e compreensão sobre as mudanças no mundo do trabalho; ampliação
do exercício da cidadania). Indaga-se: como atingir esses resultados diante da pouca
integração entre as Políticas de Trabalho, Educação e Desenvolvimento Econômico e
do descompasso entre a Política Econômica e as Políticas Sociais? Quais as
possibilidades da Educação Profissional de ser eficaz sem estar articulada ao sistema
educacional? Sem estar articulada a um sistema público de emprego, com políticas
ativas, como: subsídios à criação de empregos formais e pequenos empreendimentos,
de cooperativas; crédito, intermediação da mão-de-obra? Até que ponto os resultados
da Educação Profissional dependem do desempenho da economia do país? Que
propostas podem ser encaminhadas para enfrentar estas questões?

- Quanto à socialização dos resultados, é preciso se explicitar na avaliação seus
pressupostos, objetivos/questões e procedimentos metodológicos, para avaliar-se a
qualidade e o uso social do conhecimento produzido. Indaga-se: como socializar os
resultados para que os gestores reorientem Políticas/Programas regionais/locais?
Seria viável a construção de metodologias e instrumentos unificados nacionais para
consolidar informações sobre os acompanhamentos de egressos, levando em conta a
diversidade das ações educacionais locais/regionais? A partir das experiências com
acompanhamento de egressos no país, que proposições encaminhar para a formulação
da Política Pública de Educação Profissional?

RELATOR:
Cláudio Salvadori Dedecca

Seguindo as orientações da Direção Geral do Seminário, a Coordenação do Grupo
apresentou uma síntese do documento principal, apontando as contribuições que uma pesquisa
de acompanhamento dos egressos (PAE) pode dar para o processo de certificação profissional,
de conhecimento e de competências, para a gestão democrática da educação profissional e
para a definição de competências, responsabilidade e formas de financiamento.

A seguir, a Coordenação consultou o plenário sobre o interesse em debater o documento
principal ou em iniciar a discussão sobre o tema principal da sessão. O plenário se manifestou
totalmente favorável pelo segundo procedimento.

Com o objetivo de explicitar os temas tratados durante a sessão, serão apresentadas as
sínteses das intervenções realizadas pelos participantes.

CONCEPÇÕES

- Existe um amplo consenso sobre a pouca difusão da PAE no Brasil e, também, sobre
a sua importância para a implementação de uma Política Pública de Educação
Profissional pelo MEC;

- Apesar da existência de uma legislação que regulamenta a PAE, suas determinações
não têm sido implementadas pela Política de Educação Profissional;
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- A situação atual mostra que as escolas formam seus alunos e desconhecem sua trajetória
profissional posterior;

- A pesquisa de acompanhamento dos egressos (PAE) tem impactos sobre os currículos
da educação profissional e reorganização dos espaços escolares para educação
permanente;

- A PAE não deve olhar somente os egressos. É preciso avaliar todo o processo de
formação, acompanhando o aluno desde seu ingresso até o final do curso, o período
posterior e, também, os alunos desistentes;

- A realização da PAE pode ser facilitada pela larga existência de associações de ex-
alunos no sistema de formação profissional;

- Também, foi apontada a necessidade da PAE de considerar possíveis demandas futuras
de novas formações profissionais. Foi dado o exemplo do Espírito Santo que, na
implantação do setor petróleo, iniciou a formação específica de técnicos. Outro
exemplo apresentado foi o processo de desatualização da formação dos técnicos
agrícolas em razão das mudanças no setor e a expansão da agricultura familiar;

- Segundo pesquisa realizada em Minas Gerais, em 2000, 99% dos alunos optaram
pelo curso técnico, demonstrando que os ingressantes não estão interessados somente
no ensino médio de boa qualidade;

- O acompanhamento do estágio pode ser uma fonte importante de informação sobre
a inserção inicial dos egressos e para impedir que esses sejam fonte de mão-de-obra
barata para as empresas;

- A constituição de observatórios sobre a situação educacional e de trabalho pelos
municípios e estados pode auxiliar a implantação de um sistema de informação PAE;

- Um participante considerou importante que a PAE acompanhasse, dentro das
possibilidades existentes, o egresso por toda a sua vida profissional;

- É preciso que as instituições desenvolvam a cultura de acompanhamento dos alunos
desde seu ingresso até a sua situação de egresso;

- Cabe diferenciar a PAE para a formação profissional de nível médio e para a formação
profissional continuada. Na primeira situação, a implementação da PAE encontra
maior facilidade, em razão do aluno permanecer três anos na escola, realizar
posteriormente estágio e manter algum grau de vinculação com a instituição. Situação
distinta é encontrada para a formação profissional continuada, que tem uma duração
mais curta e estabelece um vínculo menos estreito com o aluno;

- A PAE da formação profissional de nível médio é de responsabilidade do
MEC, enquanto aquela voltada para a educação continuada deve envolver outros
Ministérios.

PROPOSTAS

- A metodologia deve lançar mão de métodos quantitativos e qualitativos que informem
o processo de aprendizagem;

- Duas posições foram apresentadas quanto à abrangência espacial da PAE. Uma
considerando fundamental que sua metodologia fosse unificada nacionalmente e outra
apontando para uma orientação desenhada localmente;
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- Foi apontada a necessidade de um melhor conhecimento sobre os custos e
possibilidades para a realização da PAE. São quase totalmente ausentes informações
sobre o assunto;

- Lembrou-se que a PAE não deve ser considerada como custo, mas como investimento
que pode melhorar o processo de formação e, portanto, reduzir o custo relativo do
sistema;

- A diferenciação entre as unidades públicas e privadas deve ser levada em conta. As
primeiras não dependem de um enquadramento de seus cursos à disponibilidade de
clientela, podendo atuar com maior liberdade no processo de formação segundo as
necessidades da política públicas. Ao contrário, as segundas não possuem essa
capacidade por dependerem da demanda criada pela clientela existente;

- A PAE não deve se restringir ao nível médio, mas também deve abarcar a formação
de nível superior;

- Também, foi reiterada a necessidade do MEC em promover a difusão das experiências
existentes, realizar reuniões para troca de experiência e considerar essas iniciativas
na definição das orientações de um sistema PAE;

- A PAE deve dar conta da diversidade de cursos, levando em conta os temas de
desenvolvimento local (associativismo, cooperativas, empreendedorismo,...).

EXPERIÊNCIAS

- Foram relatadas as experiências de PAE realizadas por Escolas Técnicas, pela maioria
dos Sintecs, Senac, CIEE e Observatório de Educação e Trabalho da Prefeitura de
Santo André;

- Os relatos também apresentaram as experiências em outros campos de formação
profissional como a área da saúde pública, que tem sido fomentada pelo Programa de
Formação de Auxiliares de Enfermagem realizado sob a direção do Ministério da
Saúde. Nesta área, já existem experiências de PAE;

- As iniciativas de PAE mostram que os egressos teriam interesse em atualizar seus
conhecimentos, no caso de disponibilidade de programas de educação continuada;

- Considerou-se fundamental que o MEC apóie as iniciativas de PAE realizadas pelas
entidades formadoras públicas ou privadas;

- O MEC implementou o Sistema Nacional de Acompanhamento de Egressos do MEC
(CIEG), entre 1995 e 2000. O sistema propunha definir: a demanda da rede de e.t.s
via acompanhamento sistemático; o papel das instituições; a cultura do egresso;
trabalhar toda a comunidade; e a capacitação de equipes que pudessem fazer o
acompanhamento. Foi desenvolvido um software específico.

O relatório foi produzido a partir das intervenções feitas pelo participantes abaixo
relacionados, pelo Coordenador e pelo Relator do GT.

Ena Galvão � Ministério da Saúde
Pedro Jose Abrão � CEFET- Goiás -Jatai
Gláucia Martins � Secretaria Estadual de Educação - Amapá
Luis Roberto Dias � Sindicato dos Técnicos - Goiás
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Carlucio Castanha � Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Prefeitura de Recife
Salomão Almeida � CETEB � Feira de Santana � Bahia
Martha Pompeu � Escola Técnica de Saúde de Montes Claros � UNIMONTES
Denio Arantes � CEFET - ES
João Pinoti � Agrotécnica de Colatina � ES
Albenzio Prata � UNIV Caxias do Sul
Nilza Oliveira � CEFET - MG
Heitor Tomé da Rosa - Superintendência de E.P. RS
Claudia Marques � PROFAE -MS
Ana Maria de Almeida � Secretaria Municipal de Educação -Cuiabá
Epifânio da Souza Santos - CIEE
André Lawisch � Fundação Liberato -Nova Hamburgo - RS
Jorge Guaraci Ribeiro � Sindicatos dos Tecnólogos do Estado de São Paulo
Marina Kumon � SENAC DF
Marcelo Lucas � Observatório de Educação e Trabalho -Prefeitura Santo André
João Antonio Alemand - CEFET
Franclin Nascimento � Assessor da SEMTEC-DEP/MEC

METODOLOGIAS E RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO
DE EGRESSOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

O acompanhamento de egressos é uma das formas de avaliação da eficácia e da efetividade
social de Políticas Públicas e Programas de Educação Profissional. Esta avaliação tem por
objetivo investigar os efeitos e/ou resultados das ações de Educação Profissional buscando
analisar os impactos objetivos e substantivos, em termos de uma efetiva mudança nas condições
sociais prévias de trabalho e vida dos egressos dos cursos e os impactos subjetivos, relacionados
às mudanças na percepção dos concluintes sobre a sua qualidade de vida, expectativas e
necessidades. A avaliação pode se ampliar se comparados os resultados alcançados e os não-
alcançados; os esperados e os inesperados; os positivos e os negativos; os imediatos e os de
médio/ longo prazo; os resultados para os indivíduos e os grupos.

Esta avaliação deve fundamentar-se em pressupostos ético-políticos, que aqui
propomos para reflexão: (a) comprometer-se com a melhoria das condições de trabalho e vida
das camadas desfavorecidas da população e com uma Educação Profissional de qualidade,
articulada com a educação básica e com políticas e programas de desenvolvimento regional e
local e de trabalho e renda, tendo em vista a redução das desigualdades sociais, do desemprego
e da informalização e a inclusão social dos segmentos de baixa renda e qualificação, que se
encontram à margem dos sistemas de proteção social e dos direitos de cidadania; (b) revestir-
se de transparência na sua execução, traduzida na explicitação dos princípios, valores e
intencionalidades que a orientam; na justificativa das opções metodológicas escolhidas e dos
modelos analíticos adotados; (c) revestir-se de caráter público, discutindo seus resultados com
os diferentes atores sociais, organizados ou não e publicizando-os. Comprometer-se com a
socialização dos resultados na perspectiva de devolução das informações aos participantes do
processo, de reorientação das Políticas e de prestação de contas à sociedade sobre os
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investimentos realizados e os resultados obtidos; (d) comprometer-se com as necessidades e

demandas dos trabalhadores, compreendendo que a Educação Profissional é um direito, e não

uma simples resposta às exigências do mercado e aos ditames da competitividade e da

empregabilidade. Por isso, a avaliação deve analisar não só a efetividade das Políticas/

Programas/Cursos em garantir a inserção no mercado de trabalho, mas os seus benefícios em

termos de ampliação do exercício da cidadania.

O acompanhamento de egressos tem sido realizado no país por diferentes atores sociais:
Escolas Técnicas, Sistema �S�, Ministério da Saúde (PROFAE), sindicatos, e por Universidades

públicas/privadas e algumas instituições executoras, no âmbito do MTE. Cabe indagar: Outros

atores têm feito o acompanhamento de egressos? Em que medida os resultados desse

acompanhamento têm subsidiado a elaboração/reformulação das Políticas Públicas de Educação

Profissional? Qual a participação dos agentes de integração entre o mundo do trabalho e o

sistema educacional, como o CIEE, no acompanhamento de egressos? Os Observatórios de

Emprego, Trabalho e Renda e Formação Profissional, ligados às Prefeituras de diversas cidades,

além de atuarem como observatórios permanentes do movimento do emprego e das tendências

do trabalho têm se preocupado com a formação profissional e seus impactos. Quais são as

experiências dos observatórios com o acompanhamento de egressos? Tendo em vista a

importância de sua atuação para a formulação das políticas públicas, que propostas deveriam

ser feitas, para se avançar na criação de novos Observatórios, com gestão pública e participação

multipartite nos diversos municípios?

Em relação às metodologias e resultados do acompanhamento de egressos

encaminhamos as seguintes questões para reflexão:

- Quanto à metodologia, considera-se que esta se diferencia de acordo com os

diferentes processos educacionais: os processos de educação profissional técnica e

tecnológica, associados à educação básica e superior; os de educação profissional

relacionados à educação continuada (como os cursos do PLANFOR, entre outros); e

os processos de formação profissional que ocorrem nas empresas (treinamentos).

Estes processos são distintos em termos de objetivos, metodologias, currículos, carga

horária, perfil do discente e do docente, e exigem metodologias e instrumentos

adequados a cada um deles. Indaga-se: Essas metodologias viabilizam o levantamento

de dados para o aperfeiçoamento curricular? Permitem avaliar a atuação do egresso

no mercado de trabalho e suas necessidades e expectativas? Possibilitam o

conhecimento do contexto onde a instituição está atuando? Oferecem elementos

para a ação docente e a avaliação institucional?

- Quanto aos sujeitos da avaliação, devem ser explicitados os critérios de seleção dos

sujeitos e o cálculo e critérios de representatividade da amostra. Indaga-se: Quem

entrevistar: só os egressos ou também os empregadores? Como superar a falta de

cadastros atualizados/com informações sobre os egressos? Têm sido considerados a

diversidade de sexo, idade, cor/raça, escolaridade e os diferentes setores e atividades

da economia na definição da amostra?

- Quanto aos instrumentos e à coleta dos dados, têm sido utilizados questionários;

entrevistas individuais/em grupo, no local de trabalho/domiciliares; mala-direta. Quais

os limites e possibilidades destes instrumentos? Qual o momento para realizar o

acompanhamento: no entrada e na saída do curso? Durante o período de estágio?
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Três meses após o curso? Após seis meses, um a dois anos, investigando sua trajetória
profissional?

- Quanto à análise dos dados, é necessário articular os resultados do acompanhamento
de egressos com a análise das Políticas de Educação Profissional em suas interfaces
com outras políticas. Indaga-se: Na análise da efetividade levam-se em conta as políticas
macroeconômicas e as políticas de desenvolvimento local/regional e suas demandas
de emprego? São feitas articulações dos resultados alcançados com as variações do
mercado de trabalho e com o desempenho da economia local/nacional? Que outros
fatores devem ser considerados?

- Quanto aos resultados/impactos e suas variáveis e indicadores a serem avaliados:
(a) impactos sócio-econômicos (geração/ elevação de renda; inserção/re-inserção
no mercado de trabalho; mudança/permanência na ocupação, no emprego; melhoria
do desempenho profissional; criação de formas alternativas de trabalho-associativo,
auto-gerido, micro/pequenos empreendimentos); (b) impactos educacionais
(superação do analfabetismo; elevação da escolaridade/continuidade dos estudos e
da qualificação profissional; elevação do nível de conhecimentos; aquisição/uso de
novos conhecimentos); avaliação dos aspectos positivos/negativos dos cursos; (c)
impactos sociopolíticos (aumento da auto-confiança e da auto-estima; associativismo,
capacidade de organização coletiva e maior participação política na sociedade; acesso
às informações e compreensão sobre as mudanças no mundo do trabalho; ampliação
do exercício da cidadania). Indaga-se: Como atingir esses resultados diante da pouca
integração entre as Políticas de Trabalho, Educação e Desenvolvimento Econômico e
do descompasso entre a Política Econômica e as Políticas Sociais?Quais as
possibilidades da Educação Profissional ser eficaz sem estar articulada ao sistema
educacional? Sem estar articulada a um sistema público de emprego, com políticas
ativas, como: subsídios à criação de empregos formais e pequenos empreendimentos,
de cooperativas; crédito, intermediação da mão-de-obra? Até que ponto os resultados
da Educação Profissional dependem do desempenho da economia do país? Que
propostas podem ser encaminhadas para enfrentar estas questões?

- Quanto à socialização dos resultados, é preciso se explicitar na avaliação seus
pressupostos, objetivos/questões e procedimentos metodológicos, para avaliar-se a
qualidade e o uso social do conhecimento produzido. Indaga-se: Como socializar os
resultados para que os gestores reorientem Políticas/Programas regionais/locais?
Seria viável a construção de metodologias e instrumentos unificados nacionais para
consolidar informações sobre os acompanhamentos de egressos, levando em conta a
diversidade das ações educacionais locais/ regionais?A partir das experiências com
acompanhamento de egressos no país, que proposições encaminhar para a formulação
da Política Pública de Educação Profissional?




