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RESUMO 
 

Esta dissertação trata da formação inicial de trabalhadores, no contexto da Educação 
Profissional e Tecnológica, entendida como uma das modalidades na preparação do indivíduo 
para o mundo do trabalho. A pesquisa em foco abordou a temática mediante a análise do curso 
Operação de Instalação Esportiva Rio 2016, oferecido a 94 alunos da Universidade Estácio de 
Sá, identificando quais foram os objetivos dessa formação inicial e as possíveis contribuições 
na trajetória profissional dos egressos após trinta meses da realização do curso. O estudo 
privilegiou a discussão da qualificação profissional nas perspectivas de diferentes atores sociais 
envolvidos nessa modalidade de educação profissional e tecnológica. A visão do empresariado 
sobre qualificação profissional foi detectada a partir da ótica dos empregadores que investem 
na formação inicial e continuada: nos documentos de entidades do Sistema S – Senai e Senac. 
Na perspectiva dos trabalhadores trazemos autores como NeiseDeluiz, Celso Ferreti, Dermeval 
Saviani e Marise Ramos. E, por último, agregamos a visão do Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 sobre qualificação profissional através da leitura dos 
materiais disponíveis sobre a estratégia de capacitação desta instituição. O quadro teórico foi 
construído a partir do diálogo com estes autores, compreendendo as divergências e as 
convergências quanto à prática da formação inicial e continuada. Os procedimentos 
metodológicos adotados compreendem: I. aplicação de um questionário on-line com os 94 
egressos do curso, e II. entrevista semiestruturada com três  líderes do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 responsáveis pela estratégia de qualificação 
profissional da força de trabalho dos jogos. A consolidação dos dados quantitativos foram 
obtidos através de  um questionário estruturado on-line em forma de documento na plataforma 
SurveyMonkey. O procedimento adotado na análise de dados qualitativos partiu da 
identificação dos temas recorrentes nas entrevistas de acordo com a técnica de análise do 
conteúdo temático. A investigação realizada apontou que a visão dos egressos sobre o curso 
Operação de Instalação Esportiva apresentou duas tendências: a considerada principal, em que 
a formação inicial estaria articulada ao atendimento dos conhecimentos específicos ao 
megaevento; e a segunda tendência, indicada pelos egressos, que a qualificação profissional foi 
relevante no seu desempenho profissional e também na instância pessoal. Em especial, foram 
destacados valores relacionados à diversidade, à inclusão social e ao trabalho em equipe. Os 
resultados desta pesquisa assinalam uma discrepância entre a idealização dos objetivos do curso 
determinados pelo Comitê Organizador e os resultados alcançados pelos egressos após a 
formação. O Comitê defendia a criação do curso Operação de Instalação Esportiva Rio 2016 
para preparar profissionais para atuarem nos jogos, já que existia ausência desses 
conhecimentos no Brasil. A pesquisa concluiu que a maioria dos egressos não teve a 
oportunidade de trabalhar nos jogos, mesmo tendo realizado a formação de maneira completa. 
 
Palavras-chave: Qualificação Profissional. Formação Inicial e Continuada. Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation deals with the initial formation of workers, in the context of Professional and 
Technological Education, understood as one of the modalities in the preparation of the 
individual for the professional world. Theresearch addressed this subject through the analysis 
of the course Operation of Sports Facility Rio 2016, offered to 94 students of Estacio de Sa 
University, identifying what were the objectives of this initial training and the possible 
contributions in the professional trajectory of the graduates after thirty months of the course. 
The study has privileged the discussion of professional qualification in the perspectives of 
different social actors involved in this modality of professional and technological education. 
The vision of the business community was detected from the perspective of the employers that 
invest in initial and continuing education: from documents of entities of System S, Senai and 
Senac. From the workers' perspective, we bring authors such as Neise Deluiz, Celso Ferreti, 
Demerval Saviani and Marise Ramos. And, finally, we added the vision of the Organizing 
Committee of the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games on professional qualification by 
reading the available material on the training strategy of this institution. The theoretical 
framework was constructed from the dialogue with these authors, understanding the 
divergences and the convergences regarding the practice of initial and continuing formation. 
The adopted methodological procedures include: I. application of an online questionnaire with 
the 94 graduates of the course, and II. semi-structured interview with three leaders of the 
Organizing Committee of the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games responsible for the 
professional qualification strategy of the games´ workforce.The quantitative data consolidation 
was obtained through an on-line questionnaire structured in document form in the Survey 
Monkey platform. The procedure adopted in the analysis of qualitative data started from the 
identification of the recurrent themes in the interviews according to the technique of analysis 
of the thematic content. The research revealed that the view of the graduates on the course 
Operation of Sports Facility presented two trends: the main one, that the initial formation would 
be articulated to meet the demand for specific knowledge of the mega event. And the second 
trend, indicated by the graduates, that the professional qualification was relevant in their 
professional performance and also in the personal instance.In particular, values related to 
diversity, social inclusion and teamwork were highlighted. The results of this research point out 
to a discrepancy between the idealization of the course objectives by the organizing committee 
and the results achieved by the graduates after the training. The committee defended the 
creation of the Rio 2016 Operation of Sports Facility to prepare professionals to act in the 
games, since there was an absence of this knowledge in Brazil. The survey concluded that most 
of the graduates didn´t have the opportunity to work in the games, even having completed the 
entire training. 
 
Keywords: Professional Qualification. Initial and Continuing Training. Rio 2016 Olympic and 
Paralympic Games. 
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APRESENTAÇÃO 

A seguir relatarei a minha vinculação com a temática da presente dissertação. O Comitê 

Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, criado em 2010, logo após a 

escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede, necessitava de parceiros e patrocinadores para 

executarem as atividades relacionadas à realização do evento. A Universidade Estácio de Sá, 

instituição privada que atua no ensino superior desde 1970, foi a escolhida pelo Comitê para 

oferecer qualificação profissional à força de trabalho dos jogos, com programas de formação 

inicial e continuada destinados aos alunos, aos voluntários e aos funcionários deste Comitê. 

Eu, na época do evento, atuava como professora da Universidade, e fui convidada para 

a coordenação acadêmica deste projeto, tendo como principais responsabilidades: liderar a 

equipe de professores que capacitaram a força de trabalho dos jogos, acompanhar o 

desenvolvimento de programas voltados para a etapa presencial e coordenar cursos que 

estivessem direcionadores aos alunos da Universidade Estácio de Sá para a formação em 

conteúdos orientados para o megaevento. 

Em função de tal experiência, em face do ineditismo deste tipo de evento no país e da 

responsabilidade pela formação dos profissionais ter sido de uma instituição de ensino, 

considerei a oportunidade de aprofundar estudos sobre um dos cursos ofertados aos alunos. 

Senti a necessidade de aproveitar o acesso que tinha às informações referentes aos 

participantes para deixar um registro das possíveis contribuições ou não contribuições aos 

egressos quanto à formação inicial recebida para atuarem nos jogos. 

A experiência se revelou uma oportunidade de resgatar os aprendizados que obtive na 

coordenação do Curso de Operação de Instalação Esportiva e também de identificar os 

caminhos percorridos pelos egressos nesta formação inicial.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa empreenderá uma análise sobre Educação Profissional Tecnológica (EPT) 

tendo como recorte a investigação sobre a modalidade de formação inicial e continuada.  A tônica 

dessa modalidade se dá a partir do Decreto nº 5.154/04 (BRASIL, 2004), no qual essa categoria 

foi denominada EPT, como formação inicial e continuada ou qualificação profissional.   

Na qualificação profissional, ou formação inicial e continuada (FIC), o principal foco é 

preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Além disso, a formação pode ser oferecida 

por diversas instituições, com práticas educativas (formais e não formais), ou pelos cursos 

“livres”, também conhecidos como de treinamento, de capacitação, entre outros.   

Ramos (2008) esclarece que essa nova nomenclatura da formação inicial e continuada 

era mais adequada à finalidade de proporcionar aos jovens e adultos a qualificação inicial e a 

educação continuada. O percurso histórico da educação profissional e tecnológica no nosso país 

mostra uma relação de dualidade entre, de um lado, a formação técnica voltada para o 

atendimento das necessidades do mercado de trabalho e, de outro, a aspiração de formação para 

o mundo do trabalho preparando o sujeito de forma integral.   

Esta dissertação, no contexto da FIC, terá como tônica central a investigação do curso 

de Operação de Instalação Esportiva Rio 2016 (OIE). A formação foi oferecida a 94 alunos da 

Universidade Estácio de Sá de 40 horas e teve como objetivo desenvolver competências 

técnicas para a gestão e a operação de instalações esportivas dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016. Como o Brasil, pela primeira vez, concretizou um megaevento com 

essa complexidade e magnitude, houve a necessidade de qualificar profissionais com técnicas 

e conhecimentos específicos usados na organização de acontecimentos de grande porte.  

A ótica da pesquisa está centrada em analisar a importância dessa formação inicial na 

trajetória profissional dos egressos. Na perspectiva dos ex-alunos, verificaremos se o curso 

ajudou no seu desempenho durante os jogos. Cabe salientar que a participação na formação 

inicial não garantia que haveria atividade profissional no megaevento, por isso nem todos os 

participantes trabalharam nos jogos.  

O nosso estudo também buscará responder se o curso de Operação de Instalação 

Esportiva Rio 2016 possibilitou aos egressos uma melhoria na sua trajetória profissional após 

trinta meses de realização da formação. Importante esclarecer que a trajetória profissional é o 

conjunto de etapas e funções exercidas na vida profissional. A nossa perspectiva terá como foco 

a modalidade FIC, o que de alguma forma restringe a análise. No entanto, também devemos 

considerar que o curso de Operação de Instalação Esportiva Rio 2016 era inédito, por isso 

disponibilizando um conhecimento novo e diferenciado.  
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A trajetória profissional é individual e cada trabalhador percorrerá caminhos diferentes 

para a construção do seu itinerário formativo, aproveitando os programas e os cursos da EPT 

com a articulação das suas experiências profissionais.  

Para conseguir responder às nossas indagações, definimos que a pesquisa seria 

composta de metodologias qualitativas e quantitativas. Inicialmente realizamos o levantamento 

bibliográfico e documental. A revisão de literatura fez-se necessária para que pudéssemos 

ampliar o escopo do projeto. A pesquisa documental foi realizada em documentos utilizados 

pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e pela Universidade Estácio de Sá referentes ao 

curso a ser estudado para o entendimento dos objetivos e das finalidades iniciais quanto a este 

tipo de formação.  

Com arcabouço teórico e a compreensão do escopo do curso OIE, adotamos uma 

pesquisa quantitativa aplicada por meio de um questionário estruturado on-line com 26 questões 

de múltipla escolha, enviado por e-mail aos 94 alunos da Universidade Estácio de Sá 

matriculados no curso específico. As bases do questionário foram que os egressos respondessem 

a temas que possibilitassem a análise quanto às contribuições do curso de Operação de 

Instalação Esportiva Rio 2016 na sua trajetória profissional. 

Para finalizar, realizamos entrevistas semiestruturadas com os dois líderes da área de 

Recursos Humanos e mais uma da área Técnica do Comitê Organizador dos Jogos, responsáveis 

pela definição do curso oferecido aos ex-alunos. Dessa forma poderíamos compreender 

segundo a perspectiva dos responsáveis pela construção do curso quais foram os motivos 

geradores e os objetivos a serem alcançados para a oferta dessa formação inicial.  

Em relação à estruturação deste estudo, a dissertação foi dividida em três seções. Na 

primeira seção apresentaremos um breve histórico sobre o entendimento da educação 

profissional no Brasil como uma forma de contextualizar e, principalmente, favorecer a 

compreensão da sua aplicação no século XXI. O nosso recorte será a partir do Decreto nº 

5.154/04 (BRASIL, 2004), em que foi denominada como formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional essa modalidade da EPT. Nessa modalidade trataremos das principais 

alterações feitas nas leis e nos decretos que afetaram este tipo de formação do trabalhador e 

também de pesquisas sobre esta temática.   

Na segunda seção faremos uma análise das visões de diversos atores sociais interessados 

na EPT. Como o nosso objeto de estudos será o curso de Operação de Instalação Esportiva 

oferecido aos alunos da Universidade Estácio de Sá, focaremos na formação do trabalhador a 

partir da perspectiva do empregado, do empregador e do Comitê Organizador dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 enquanto instância agregadora de diferentes atores sociais: 
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governo e iniciativa privada. Acrescentamos também nesta parte, os elementos teóricos mais 

importantes quanto ao tema qualificação profissional e a possível correlação com a trajetória 

profissional do trabalhador, entendendo que para ter oportunidades de trabalho faz-se 

necessário que haja algum tipo de formação. 

Na última seção apresentaremos as informações referentes ao curso de Operação de 

Instalação Esportiva (OIE). Traremos a opinião de alguns líderes do Comitê Organizador dos 

Jogos Rio 2016 que foram os idealizadores deste curso a fim de identificar quais foram os 

objetivos planejados e os resultados alcançados. Por último, somaremos a opinião dos egressos, 

após trinta meses da realização do curso, buscando respostas quanto à qualificação profissional 

e a correlação do curso com a sua trajetória profissional. 
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1 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS TRABALHADORES NO 

SÉCULO XXI: O QUE DIZEM A LEGISLAÇÃO E AS PESQUISAS SOBRE O 

ASSUNTO 

Esta pesquisa empreenderá uma análise sobre uma das modalidades da Educação 

Profissional Tecnológica (EPT) que é a formação inicial e continuada. Nesta seção 

apresentaremos um breve histórico sobre o entendimento da educação profissional no Brasil 

como uma forma de contextualizar e principalmente favorecer a compreensão da sua aplicação 

no século XXI. A tônica desta parte é trazermos, a partir do Decreto nº 5.154 (BRASIL, 2004), 

em que foi denominada essa modalidade da EPT como formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional, as principais alterações realizadas nas leis e nos decretos que afetaram 

este tipo de formação do trabalhador. Para complementar o entendimento da aplicação dessa 

modalidade da EPT, agregaremos as produções científicas realizadas sobre tal temática.  

A relação educação e trabalho é muito complexa. Em linhas gerais, Saviani (1994) 

percebe a existência de duas concepções distintas a este respeito entre os educadores. O autor 

afirma que os discursos oscilaram ao considerarem a educação desvinculada do mercado de 

trabalho, não levando em consideração o que está acontecendo neste segmento para a 

elaboração dos currículos escolares e, numa outra perspectiva, os discursos que defendem uma 

educação diferenciada – propedêutica para as classes mais favorecidas, e profissionalizante para 

as classes mais pobres. Os educadores estão alinhados com a concepção de “politecnia”1 de 

Karl Marx, que entendem por educação multilateral que articula a educação intelectual e a 

educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de todo o processo 

de produção (RODRIGUES, 2008). 

O debate sobre a importância da Educação Profissional (EP) no país, a partir da década 

de 1960, está associado à teoria do capital humano.2 A educação passou a ser vista como algo 

                                                
1 “A perspectiva da educação politécnica insere-se na busca da articulação dialética entre educação e trabalho, de 
tal maneira que a educação não seja reduzida a um mero instrumento útil de preparação para o trabalho. Não 
compreende o vínculo trabalho-educação como uma simples demanda do processo de produção de atributos a 
serem formados no sujeito pela educação. Compreende a educação enquanto processo inserido na busca de 
superação da alienação do trabalho. Dessa forma, pode ser entendida como uma educação capaz de fornecer uma 
sólida base científica e tecnológica aos educandos, necessária à compreensão dos modernos processos de trabalho e 
da realidade natural e social” (ARANHA, 2000, p. 130). 
2 A teoria do capital humano (CH), assim nomeada pelo economista Shultz, contempla os esforços na educação 
como uma forma de retorno para o trabalho e para o capital. O investimento em capital humano no processo 
educacional está associado ao fator de produtividade para o desenvolvimento econômico. Esta teoria considera 
que todas as habilidades dos indivíduos, quer sejam inatas ou adquiridas, devem ser melhoradas. Assim, cada 
indivíduo seria capaz de aumentar seu conhecimento através de investimentos relacionados à formação 
educacional e à profissional. Contudo, esta teoria delega ao indivíduo a responsabilidade por sua condição social 
(SCHULTZ, 1973). 
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que não é ornamento, mas sim fundamento para o desenvolvimento econômico (SAVIANI, 

1994). Percebe-se, desse modo, uma relação estreita entre educação (escola) e trabalho, ou seja, 

a educação é expressa como forma de potencializar trabalho. Este é o entendimento de Saviani 

(1994), um dos principais críticos da teoria do capital humano, que levam em consideração a 

educação como aspecto funcional do sistema capitalista, tanto no âmbito da ideologia quanto 

no âmbito econômico, como qualificadora de força de trabalho (mão de obra). Esta concepção 

foi questionada por diversos educadores. Saviani (1994) sinaliza que tais críticas permearam os 

discursos das décadas subsequentes. 

A partir dos anos 1970, os modelos adotados de organização da produção e do trabalho, 

taylorismo e fordismo, entram em crise com uma nova organização do sistema capitalista por 

intermédio da adoção de sistemas de produção flexíveis e da criação de novas formas de 

organização do trabalho (MANFREDI, 1999). Os dois modelos citados trazem uma 

característica de atividades em série com o objetivo de redução dos custos de produção. Cêa 

(2007) destaca que nesse contexto a organização do trabalho era orientada pela rigidez na 

execução das tarefas e pela determinação em fazer uma atividade parcial da melhor maneira 

possível. Taylor partiu do estudo de tempo e movimento das tarefas, observando como os 

profissionais produziam os conhecimentos sobre o trabalho que realizavam. Por essa 

observação foi possível detectar quais eram as tarefas que cada trabalhador poderia 

desempenhar (SAVIANI, 2003). Os modelos taylorismo e fordismo tinham uma produção 

organizada a partir da produção em série porque havia grandes mercados consumidores.  

Quando o capitalismo entra em crise há a necessidade de produtos diferenciados para um grupo 

menor de consumidores, buscando assim mercadorias distintas e específicas. Esse novo modelo 

capitalista passa a exigir uma nova demanda para a formação do trabalhador, que deve ser um 

profissional polivalente.  

Para enfrentar os mercados cada vez mais competitivos e instáveis, as empresas 

passaram a investir em novas tecnologias e concepções organizacionais, possibilitando ganhos 

de produtividade ao substituírem em grande escala o trabalho vivo (DELUIZ, 2001).  

Nos anos 1990, as mudanças na dinâmica do capitalismo internacional aprofundam-se 

e expandiram-se. A internacionalização dos mercados e sua crescente integração (DELUIZ, 

2001) marcaram a necessidade de abertura econômica no Brasil, provocando alterações nos 

mecanismos de produção e na prestação de serviços. Esse movimento na economia agravou as 

diferenças sociais entre os países ricos e os pobres. Assim Deluiz (2001, p. 10) expressa as 

consequências surgidas nos mecanismos de trabalho e na formação do trabalhador:  
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O lado sombrio desse processo revela-se no enxugamento das estruturas de 
operação e na terceirização de atividades, cujas consequências são o 
desemprego e o emprego precário. O lado luminoso é a possibilidade de um 
trabalho com novos conteúdos, a partir de novas concepções gerenciais e da 
introdução de tecnologias que exigem maior base de educação geral, além de 
novos requisitos e atributos de qualificação profissional, a mudança na 
natureza do trabalho e as novas exigências de qualificação para os 
trabalhadores. 

A natureza do trabalho passa a ser mais de planejamento, prevenção e solução de 

problemas em relação a uma dada situação concreta surgida, exigindo do trabalhador não só 

nas atividades manuais e operacionais, mas também na formulação de operações mentais e 

cognitivas envolvidas nas atividades. Militão (2000, p. 133) destaca 
Que as modernidades ocorridas na economia, propiciaram que o conceito de 
formação profissional fosse alterado para educação profissional. A formação 
profissional enfatizava o “saber fazer”, enquanto a educação profissional 
valoriza, em tese, o “desenvolvimento integral do profissional”. 

As discussões sobre a importância da relação educação e trabalho são reforçadas em 

1990 em função das influências dos organismos internacionais. O Banco Mundial, organismo 

multilateral de financiamento, foi um dos financiadores da Conferência Mundial de Educação 

para Todos, realizada em Jomtein, na Tailândia, juntamente com a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), tendo 

havido também a participação de inúmeros representantes governamentais, agências 

internacionais, entre outras instituições educacionais em todo o mundo, com o intuito de buscar 

na educação o apoio para sua política de contenção da pobreza (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007). 

Quanto à educação profissional (EP), o Banco Mundial estabeleceu uma relação estreita 

entre o ensino e as necessidades de mão de obra qualificada do setor de produção, estimulando 

assim a aproximação entre os setores público e privado como estratégia de base para que se 

atinja a meta de qualidade e eficiência no treinamento profissional. O Banco Mundial defende 

que “a educação profissional dá melhores resultados quando conta com a participação direta do 

setor privado em sua administração, financiamento e direção” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007, p. 62). 

A década de 1990 foi marcada por discussões relacionadas à educação e por 

direcionamentos dados pelos órgãos mundiais e bancos internacionais no âmbito educacional. 

Por outro lado, desde o período da ditadura militar não haviam ocorrido mudanças estruturais 

na educação, o que gerou uma grande expectativa por parte dos educadores para que tivéssemos 

uma legislação capaz de atender à realidade do país. Enfim, em 1996, foi promulgada a LDB – 
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Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 (BRASIL, 1996), que estabeleceu uma reforma no sistema 

educacional. As necessidades de mudança eram tantas que a prioridade quanto ao detalhamento 

foi dada à educação básica, ficando assim em segundo plano a educação profissional.  

A reorganização da educação profissional (EP) gerou três níveis: o básico, que 

independe da escolaridade anterior; o técnico, que compreende o nível médio; e o tecnológico, 

que são cursos superiores de curta duração (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007).3 

O indivíduo teria então a possibilidade de escolher a formação acadêmica ou a preparação 

profissional, formalizando a adoção do dualismo escolar, na medida em que se separa a 

educação profissional da educação regular. Do ponto de vista da educação, o que embasou essa 

reforma foi a ruptura entre o pensar e o agir, propiciando assim uma escola voltada à cultura do 

mercado e não no sentido da formação do cidadão produtivo (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2006). 

O século XXI evidencia alguns dos seus principais marcos: a mudança e a real 

necessidade de os mercados se adaptarem ao novo e ao inesperado. Há a constatação de uma 

nova realidade do mundo do trabalho, exigindo competências mais complexas dos 

profissionais, como estabelecer várias conexões e análises para tomadas de decisões.  O mundo 

do trabalho demanda uma formação que não poderá ser adquirida apenas pelo treinamento 

operacional, ou seja, o aprender a fazer de forma correta. O trabalhador necessita ser polivalente 

e ter condições de desenvolver as suas habilidades, inclusive aquelas que requerem uma 

educação permanente. Essa visão foi reforçada pelo empresariado, que passou a selecionar 

profissionais mais qualificados, uma vez que equipamentos e tecnologias adotadas nas 

empresas exigem trabalhadores com um nível de qualificação cada vez mais elevado.   

A história da educação profissional (EP) no Brasil, principalmente no final do século 

XX e fortemente no século XXI, demonstra uma relação entre este tipo de educação e os 

direcionamentos vindos do mercado de trabalho. Nesse contexto, as mudanças ocorridas no 

cenário econômico e social atrelaram novas exigências tecnológicas e modernas formas de 

formação profissional, com profissionais capazes de atenderem às transformações ocorridas.  

Tal contexto não poderia ser diferente da política aplicada na educação profissional no 

Brasil. Através do Decreto nº 5.154, de julho de 2004, revogando o Decreto nº 2.208/97 

(BRASIL, 2004), foi retomada a integração do ensino médio e da educação profissional, o que 

possibilitou a formação do trabalhador na Rede Pública de Ensino, buscando, 

fundamentalmente, reestabelecer os princípios de uma política de educação profissional 

                                                
3 As alterações realizadas através de leis e decretos na educação profissional, em especial na modalidade que 
pretendemos estudar, serão apresentadas adiante. 
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articulada com a educação básica. Este decreto também estabeleceu que a educação profissional 

(EP) abrangesse os seguintes cursos:  

I- Formação Inicial e Continuada (FIC) ou Qualificação Profissional; 

II- Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

III- Educação Profissional Tecnológica de Graduação e de Pós-Graduação. 

O nosso objetivo de pesquisa se relaciona ao item I do Decreto 5.154/04, Formação 

Inicial e Continuada (FIC) ou qualificação profissional.  

Silva (2007) expõe a concepção de Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), participantes da 

elaboração desse novo decreto nos conceitos da modalidade escolhida:  
(...) a formação inicial refere-se aos cursos que iniciam os trabalhadores numa 
área profissional como uma primeira formação. A formação continuada 
implica todas as outras experiências formativas após o trabalhador ter 
adquirido uma primeira formação profissional, tais como: atualização, 
desenvolvimento, aperfeiçoamento, especialização, dentre outras – seja na 
mesma área profissional ou em áreas diversas (SILVA, 2007, p. 38). 

Na Qualificação Profissional, ou Formação Inicial e Continuada (FIC), o principal foco 

é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho. Além disso, a formação pode ser oferecida 

por diversas instituições, com práticas educativas (formais e não formais), ou pelos cursos 

“livres”, também conhecidos como de treinamento, capacitação, entre outros.   

Ramos (2008) esclarece que essa nova nomenclatura de formação inicial e continuada 

dá um sentido mais adequado à finalidade de proporcionar aos jovens e adultos a qualificação 

inicial e a educação continuada.  

Os cursos e os programas inseridos no FIC devem estar articulados preferencialmente 

com os de educação de jovens e adultos, visando capacitar para o trabalho e elevar o nível de 

escolaridade do indivíduo. Rocha (2011, p. 56) reforça que os cursos eleitos na modalidade de 

educação profissional técnica de nível médio exigem como pré-requisito o ensino médio em 

curso ou concluído e os de educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. 

Os programas FIC, por não apresentarem pré-requisitos de escolaridade, são a única alternativa 

de formação profissional para os segmentos mais vulneráveis da população brasileira. 

Compreendem cursos que não estão sujeitos à regulamentação por parte do poder público, ou 

seja, todos os programas que não apontam requisitos de escolaridade definidos por lei podem 

ser denominados como cursos de qualificação profissional. Rocha (2011, p. 67) destaca que a 

formação profissional inicial, por sua característica de não regulamentação, em estudo do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foi denominada de não sistema invisível.  
Pode-se, em princípio, entender esse conjunto como um não sistema invisível. 
É um não sistema por se tratar de uma coleção desconexa e heterogênea de 
instituições e cursos, enlaçados em tramas informais e paralelas, mas 
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raramente orientadas por uma visão de conjunto de próprio segmento ou por 
políticas públicas. É invisível para fins de estatísticas oficiais e políticas 
públicas ainda que suas principais agências (SENAI) operem há mais de 60 
anos (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2006, p. 183). 

Os programas FIC são tratados como de menor importância em relação às outras 

modalidades da educação profissional e tecnológica, apesar de o volume de matrículas de 

alunos ser bem representativo, conforme veremos na seção seguinte referente às pesquisas 

quantitativas. Vale ressaltar que a qualificação do trabalhador é um dos temas estratégicos para 

o desenvolvimento do país, porque a formação da pessoa abrange um conjunto de 

conhecimentos técnicos, saberes sociais e escolares. É um processo de aprendizado destinado 

à preparação do indivíduo para que ele tenha a possibilidade de inserção no mercado de trabalho 

e esteja atualizado com as demandas atuais. Para que haja melhor entendimento quanto à 

qualificação profissional, é fundamental que se compreenda o que são estratégias formativas 

destinadas à qualificação/requalificação de trabalhadores jovens e adultos e à sua formação 

continuada, buscando superar a visão predominante de treinamento (MANFREDI, 2002).  

A educação profissional é estipulada por processos educativos que favoreçam ao 

trabalhador adquirir e aperfeiçoar conhecimentos teóricos e práticos que se relacionam com os 

meios de produção e de serviços. Nesse contexto, as entidades especializadas em qualificação 

profissional se inter-relacionam com o mercado de trabalho. 

Os direcionamentos da EPT no Brasil no século XXI apontam para a importância de o 

trabalhador estar preparado para as demandas do mercado de trabalho. Para tal faz-se necessário 

que o indivíduo tenha uma formação que permita não só a habilitação para a função, mas 

também uma perspectiva integral. Saviani (2003, p. 140) retrata que a educação profissional 

não deve ter como princípio fundamental “ter trabalhador adestrado para executar com 

perfeição determinada tarefa, mas sim de propiciar-lhe um desenvolvimento multilateral, um 

desenvolvimento que abarca todos os ângulos da prática produtiva”.  
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1.1 OS ASPECTOS LEGAIS DA TEMÁTICA 

Para que haja entendimento quanto às políticas adotadas na EPT no Brasil no século 

XXI, destacamos abaixo um quadro com as legislações adotadas. Para melhor compreensão do 

recorte da nossa pesquisa, demarcaremos as linhas em que as leis e os decretos estão 

diretamente relacionados ao nosso estudo, que será formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional (FIC). As linhas destacadas no quadro I serão apresentadas segundo 

as relações e as aplicações dessa modalidade na educação profissional.     

Quadro I – Século XXI – Educação Profissional Brasil – Leis e Decretos – Ordem 

Cronológica 

Leis e Decretos  Regulamenta 

Decreto nº 5.154, 

23 de julho de 

2004 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional: 

integração do ensino médio e a educação profissional e a EPT 

serão oferecidas nas seguintes modalidades: a) formação inicial 

e continuada de trabalhadores; b) educação profissional técnica 

de nível médio; c) educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação. 

Decreto nº 5478, 

24 de junho de 

2005 

Estabelece o Proeja – Programa de Integração de Educação 

Profissional ao Ensino Médio. 

Lei nº 11.129,      

30 de junho de 

2005 

Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude. 

Decreto nº 6095, 

24 de abril de 

2007 

Estabelece diretrizes para o processo de integração de 

instituições federais de educação tecnológica, para fins de 

constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação 

Tecnológica. Considerarão cada instituto como instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampus, especializada na oferta de educação profissional 

e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. 
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 Lei nº 11.741,             

16 de julho de 

2008 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 

profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e 

adultos e da educação profissional e tecnológica. 

Lei nº 11.892,            

29 de dezembro 

de 2008 

Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, cria os Institutos Federais (IFs), expandindo a 

oferta de cursos e programas de EP. 

Lei nº 12.513,           

26 de outubro de 

2011 

Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec).  

Decreto nº 8.268, 

18 de junho de 

2014 

Institui os cursos e os programas de qualificação profissional e 

os de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que serão 

organizados por regulamentação do Ministério da Educação em 

trajetórias de formação que favoreçam a continuidade da 

formação (BRASIL, 2014). 

Lei nº 13.415, 16 

de fevereiro de 

2017 

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e institui 

a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral. 

Fonte: adaptação da autora:  Senai – Guia para construção dos itinerários formativos (2015) e Ministério da 
Educação (2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2014, 2017) 

 
Em 2004, o Ministério da Educação remodela a Secretaria da Educação Profissional e 

Tecnológica e produz um documento denominado “Políticas Públicas para a Educação 

Profissional e Tecnológica”. Shiroma, Azevedo e Coan (2012) retratam que neste documento 

existe a intenção de reconstrução de uma política pública para educação profissional 

tecnológica, corrigindo distorções, a partir do conceito de educação: 
(...) entende-se por educação o referencial permanente de formação geral que 
encerra como objetivo fundamental o desenvolvimento integral do ser humano 
informado 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. A educação é dinâmica e histórica, pois é convidada a fazer uma 
leitura do mundo moderno marcado por dimensões econômicas, culturais e 
científico-tecnológicas (BRASIL, 2004c, p. 11). 

Este documento ajuda na construção do Decreto n. 5.154, de julho de 2004, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, mas distingue as modalidades da 

Educação Profissional em três níveis:  formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação 
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profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica 

de graduação e de pós-graduação.  

A política da educação profissional (EP) vigente no Brasil em 2004 proporcionou 

atender às críticas existentes quanto à separação do ensino médio e da formação profissional. 

Ferretti (2004, p. 408) esclarece que o argumento central era de que a separação teoria/prática, 

concepção/execução, trabalho manual/trabalho intelectual tão criticada já não fazia mais 

sentido. A formação profissional e a formação geral teriam chegado finalmente a um ponto de 

articulação orgânica, permitindo assim uma educação mais abrangente e preparando o 

trabalhador para ter uma visão questionadora e com condições de interferir no meio em que 

vive.  

Gadotti (2012) expressa que as reformas sustentam a necessidade de uma formação 

geral que prepare trabalhadores polivalentes, autônomos, com capacidade para interpretação, 

com habilidade de resolver problemas e de trabalhar em equipes.  

Trazendo uma abordagem alinhada com a perspectiva tecnicista do empresariado quanto 

ao perfil do profissional que precisamos formar, agregamos a opinião de Castro (2014, p. 190), 

economista e estudioso dos temas relacionados à educação e trabalho:  
A verdadeira formação profissional é muito mais do que ensinar a usar as 
mãos para fazer coisas úteis, acabamos com ambiguidades crônicas nas 
fórmulas. Ao contrário do que pensam alguns, o uso da cabeça é e sempre foi 
importante nas profissões manuais. A cada momento há decisões. Com a 
rápida evolução tecnológica, o trabalho manual tem cada vez mais 
componentes de cognição e abstração. Portanto, as profissões manuais 
qualificadas requerem uma formação profissional que consiste em uma 
combinação entre o uso das mãos e o uso da cabeça. 

Como o objeto do nosso estudo está voltado para a modalidade da EPT qualificação 

profissional, ou formação inicial e continuada (FIC), o principal foco é preparar o indivíduo 

para o mercado de trabalho de acordo com a legislação vigente. Além disso, a formação pode 

ser oferecida por diversas instituições, com práticas educativas (formais e não formais), ou 

pelos cursos “livres”, também conhecidos como de treinamento, capacitação, entre outros.  

Para atingir os objetivos da qualificação profissional vislumbram-se diversas 

possibilidades de ações educativas no que tange às cargas horárias, aos conteúdos etc. Os 

programas são flexíveis, facultando a oferta variada de cursos para esta formação, havendo uma 

vasta rede de entidades que oferecem a Qualificação Profissional. Destacamos que esses 

espaços educacionais ficam abertos para as empresas, representadas por sua área de Recursos 

Humanos que adota mecanismos internos para identificar as necessidades de desenvolvimento 

dos seus funcionários.  
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Outro universo existente na formação dos profissionais é o das empresas consideradas 

do terceiro setor, as ONGs, que também atuam nessa modalidade de preparação do profissional 

(MANFREDI, 2012, p. 176). Com tantas mudanças tecnológicas, a implementação de novos 

processos de trabalho e as expectativas do mercado, exige-se que o trabalhador esteja 

constantemente atualizado através de cursos de Qualificação Profissional.  

Quanto à outra modalidade de EP, denominada educação profissional técnica de nível 

médio, Ramos (2008) afirma que o intuito principal era superar o impedimento de se integrar 

curricularmente o ensino médio e a formação técnica, desde que esta não substituísse a 

formação básica do educando. Ramos (2007, p. 552) também afirma que:  
A forma integrada do ensino médio com a EP obedece a algumas diretrizes 
ético-políticas: integração de conhecimentos gerais e específicos; construção 
do conhecimento pela mediação do trabalho, ciência e da cultura; utopia de 
superar a dominação dos trabalhadores e construir a emancipação – formação 
de dirigentes.  

A terceira e última categoria definida nesse decreto foi chamada de educação 

profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. De fato, não houve mudança de 

conceito do Decreto nº 2.208/97, mantendo essa modalidade com um conteúdo mais 

tecnológico do que científico.  

A Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008), estabelece diretrizes de bases 

da educação nacional, mas institui e integra as ações da educação profissional técnica de nível 

médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. Nesta lei a 

EP passa a ser denominada de educação profissional tecnológica (EPT). Fica evidente que a 

nova titulação demonstra a integração às dimensões relacionadas à ciência e à tecnologia. O 

conceito da EPT passa a ter como finalidade garantir que os indivíduos desenvolvam 

competências profissionais que os tornem capacitados para atuar em diversos setores e 

segmentos nos quais haja a utilização de tecnologias. 

A reorganização dos cursos de EPT foi definida por eixos tecnológicos, possibilitando 

a construção de diferentes itinerários formativos. O debate quanto à reestruturação dos 

programas de EPT por eixos tecnológicos foi iniciado em 2006 pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do MEC. No Parecer CNE/CES nº 277/2006, foram feitas algumas 

recomendações para a adoção dessa base, e uma delas foi que: 
A evolução do conhecimento é muito rápida, portanto os eixos devem ser 
flexíveis, isto é, devem ser amplos para abrigar temas semelhantes e 
eventualmente permitir uma reorganização futura dentro de linhas tão 
previsíveis quanto possível (BRASIL 2006).  

No dia 29 de dezembro de 2008, a Lei nº 11.892 institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
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Tecnologia (BRASIL, 2008), agregando nesta Rede as antigas Escolas Técnicas Federais e os 

Centros Federais de Educação.  

Este marco retrata a consolidação da expectativa de que a formação chegasse ao maior 

número de locais no Brasil, chamado “Uma escola técnica em cada cidade-polo do país” 

(BRASIL, 2010). No gráfico I vemos que houve um aumento considerável de unidades que 

compõem os IFs a partir da vigência da lei. 
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Gráfico I – Quantidade de unidades atendidas na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica 

 

Fonte: Portal da Rede Federal da Educação Profissional, Científica e Tecnológica <http://redefederal.mec.gov.br/ 
expansao-da-rede-federal>. Acesso em 15/04/17. 

 

Outra questão demonstrada nessa legislação é que os Institutos Federais têm como meta 

contribuir para o desenvolvimento social com foco na valorização do cidadão. As escolas 

estariam atendendo às necessidades de cada região, respeitando as particularidades locais, 

possibilitando assim o acesso à formação profissional nos interiores do Brasil. Na referida lei, 

art. 6, os Institutos Federais têm por finalidades e características o que concerne aos itens I e II 

(BRASIL, 2008): 
I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.  
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e 
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. 

Os itens apontam uma responsabilidade em relação à educação profissional, em especial 

dos IFs para qualificar cidadãos com ênfase no desenvolvimento local e regional. Dificilmente 

essa instituição de forma isolada conseguirá atingir o objetivo proposto. Cabe também avaliar 

se essa tarefa seria destinada à educação ou se haveria no mínimo uma parceria e integração 

com outras instâncias governamentais.  

Para os objetivos dos IFEs consta um especificamente relacionado aos programas de 

qualificação profissional: ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, 

em todos os níveis de escolaridade, nas áreas de Educação Profissional e Tecnológica (Art. 7º, 

inciso II).  
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Os dados apresentados no portal da Rede Federal da Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, 2017, confirmam a ampliação dos municípios atendidos. Em 2010 o alcance foi 

de 356 municípios e, em 2016, de 644 municípios, um aumento de 80% em seis anos.  

Na prática, os Institutos Federais (IFs) conseguiram ampliar a oferta das modalidades 

da EPT no Brasil, tendo o comprometimento formativo que vai além dos ensinos técnicos e 

tecnológicos, mas também a formação em bacharelados e nas licenciaturas.   

Com o aumento de unidades e regiões atendidas, todas as modalidades da EPT foram 

ampliadas. Os cursos e os programas da formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional (FIC) têm como objetivo a capacitação, o aperfeiçoamento e a atualização do 

indivíduo, atendendo a todos os níveis de escolaridade.  

O Decreto nº 8268, de 18 de junho de 2014, traz o conceito de organização das 

modalidades da EPT em itinerários formativos ou trajetórias de formação: 
Consideram-se itinerários formativos ou trajetórias de formação as unidades 
curriculares de cursos e programas de educação profissional, em uma 
determinada área, que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado 
dos estudos (BRASIL, 2014). 
O significado da estruturação da EPT na forma de itinerários formativos indica 
a ideia de possibilitar ao indivíduo planejar a sua carreira em uma perspectiva 
de educação continuada, percorrendo as diferentes modalidades da EPT. 
Segundo o Senai (2015, p.15), itinerário formativo é entendido como: 
Um conjunto de etapas, trajetórias, possibilidades e arranjos que compõem a 
organização da Educação Profissional para o atendimento das demandas da 
formação em determinada área da indústria ou, ainda, como o conjunto de 
trajetórias pelas quais se adquirem as competências para o desempenho 
profissional qualificado em determinada área da indústria. 

As modalidades de qualificação profissional e as de educação profissional técnica de 

nível médio “serão organizadas por regulamentação do Ministério da Educação em trajetórias 

de formação que favoreçam a continuidade da formação” (BRASIL, 2014). Esse 

direcionamento aponta para a preocupação da política da EPT no sentido de que os estudos 

tenham continuidade e sejam construídos por um percurso.  

O referido decreto determina que os cursos e os programas de FIC devem ser concebidos 

sob os seguintes parâmetros: articulação de esforços das áreas de educação, do trabalho e 

emprego, da ciência e tecnologia, centralidade do trabalho como princípio educativo, e a 

indissociabilidade entre teoria e prática (BRASIL, 2014). Esses direcionamentos demonstram 

que apenas o viés da educação não seria a única maneira de desenvolver o trabalhador. Faz-se 

necessário compreender a relação intrínseca entre trabalho, tecnologia e educação. Portanto, é 

necessário pensar a EPT de forma integrada e articulada com as políticas públicas da ciência e 

tecnologia e da geração de trabalho e renda.  
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A organização curricular deve promover a universalização dos bens científicos e 

culturais, tomando o trabalho como princípio educativo, respondendo às novas formas de 

articulação entre as partes envolvidas, com uma formação que tenha equilíbrio entre a 

capacidade de executar e a de trabalhar intelectualmente (SEED – Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, 2006). Importante esclarecer que não evidenciaremos se a política atendeu 

à premissa.  

Outra questão posta em evidência na aplicação da EPT é o trabalho como princípio 

educativo, que Ramos (2014, p. 90) assim entende: 
Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e 
cultura significa entender o trabalho como princípio educativo, o que não 
significa “aprender fazendo”, nem é sinônimo de formar para o exercício do 
trabalho. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a dizer que 
o ser humano é o produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode 
transformá-la.  

Gadotti (2012) contesta o trabalho como princípio educativo. Ele entende o princípio 

como valor de uso, fazendo parte do caráter formativo do trabalho. Como valor de troca ele não 

pode ser considerado educativo. Um exemplo que confirma este pensamento é o caso de um 

trabalho degradante, em que as condições oferecidas são precárias, não possibilitando a 

formação humana e se opondo ao intuito pedagógico.  

 Outra atribuição definida nesse decreto foi o estabelecimento de uma carga horária 

mínima de 160 horas para os cursos de formação inicial. Os programas de formação continuada 

não tiveram a exigência mínima quanto à quantidade de horas.  

A modalidade qualificação profissional anterior a esta lei não tinha nenhuma restrição 

quanto ao tempo mínimo de estudo, o que permitia o entendimento de que um curso de duas 

horas pudesse preparar um profissional para atuação no mercado de trabalho.  

Quando analisamos as leis e os decretos descritos acima, observamos que a Educação 

Profissional e Tecnológica no século XXI ampliou as oportunidades de formação do 

trabalhador. Cabe avaliar se de fato os investimentos e as oportunidades criadas ofereceram ao 

trabalhador uma qualificação com qualidade ou oportunizou capacitações para o “trabalho 

precarizado”.   

1.2 AS PESQUISAS RECENTES SOBRE A TEMÁTICA  

Nesta seção apresentaremos as pesquisas que foram analisadas para a composição do 

nosso objeto de estudo, que é a modalidade FIC da educação profissional e tecnológica.  

Fazemos uma exposição da visão dos pesquisadores quanto à aplicação da qualificação 

profissional no século XXI. Vale ressaltar que elencamos seis trabalhos: duas teses de 

doutorado e quatro artigos publicados no período de 2004 a 2017. Para complementarmos as 
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informações, traremos na perspectiva quantitativa dados publicados pelo IBGE e o INEP, 

respectivamente, sobre essa modalidade nos anos de 2014 e 2016.   

O levantamento bibliográfico exploratório sobre formação inicial e continuada e 

qualificação profissional no contexto da EPT ocorreu no mês de abril de 2018, no Portal de 

Periódicos de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no site Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) e na Scientific Electronic Library  Online – SciELO. A partir 

do filtro “qualificação profissional” e “formação inicial e continuada” no contexto de Educação 

Profissional e Tecnológica, nas produções realizadas no período de 2004 a 2017 foram 

identificadas as pesquisas, destacadas conforme o quadro II referente a publicações de 

dissertações e teses, e no quadro III específico dos trabalhos, artigos e periódicos. Nos dois 

quadros estão sinalizadas com uma cor diferenciada os temas que serão objeto de 

aprofundamento. 

Quadro II – Levantamento na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações  

 
Fonte: BDTD: dia 14/04/2018. 

 

O Quadro II indica uma lacuna nos estudos quanto a este tipo de formação que 

pretendemos investigar, que é “formação inicial e continuada” e “qualificação profissional”. Na 
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pesquisa de qualificação profissional aparecem 161 teses e dissertações e no filtro de formação 

inicial e continuada há 203 teses e dissertações. Baseados na leitura do resumo, dividimos em 

quatro categorias de interesse: a) programas relacionado a jovens: Proeja, Projovem e ensino 

médio; b) programas relacionados a questões raciais, religiosas, situações de risco e indígena; 

c) formação e trabalho docente; d) outros diversos.  

Na tese encontrada sobre formação inicial e continuada, Rocha (2011, p. 56) faz uma 

análise sobre as nomenclaturas adotadas para a modalidade estudada na aplicação da LDB e no 

Decreto nº 5.154/04 (BRASIL, 2004), e ela infere que: 
a) na LDB, tanto a formação inicial quanto a formação continuada são 
consideradas como qualificações profissionais, ou seja, a noção de 
qualificação profissional vale para os cursos voltados para o aprendizado de 
uma ocupação (formação inicial), bem como para o aperfeiçoamento de uma 
já existente (formação continuada). 
b) no decreto, a formação inicial refere-se a cursos e programas (termos que 
não aparecem na LDB) de capacitação, e a formação continuada diz respeito 
aos cursos e programas de aperfeiçoamento, especialização e atualização; a 
qualificação para o trabalho. 

Rocha (2011) traz a discussão de que os cursos FIC devem se articular com outras 

modalidades da educação profissional, preferencialmente com vistas a qualificar para o trabalho 

e elevar o nível de escolaridade do trabalhador. A autora destaca a preocupação de que a 

formação inicial dos trabalhadores não estipula pré-requisitos de escolaridade e que ela acaba 

sendo a única opção de formação profissional para os segmentos mais vulneráveis e que não 

concluíram o ensino fundamental.  

Outra questão abordada pela autora e que tem sido apontada também por outros 

pesquisadores na modalidade FIC é de que não existem itinerários formativos estabelecidos, 

facilitando assim que os alunos possam continuar os estudos e progredir no seu trabalho. A 

existência dos itinerários formativos ocorre nos cursos Pronatec, que são cursos categorizados 

como FIC. O Pronatec estabelece os trajetos a serem percorridos, mas com uma carga horária 

mínima de 160 horas. 

Em tese encontrada na qual o objeto de pesquisa é a qualificação profissional, elaborada 

por Silva (2014), que trata a entrada dos trabalhadores nos Institutos Federais pelos cursos FIC, 

em especial, a autora analisa dois programas ofertados pelos IFEs. O estudo fundamenta que 

essa modalidade de EPT é ofertada para profissionais que tenham menos oportunidades 

profissionais. Silva (2014) aponta que os FICs caminham para uma direção cada vez mais 

restrita de educação. A tônica central é a adequação do currículo e tempos de oferta adaptados 

à necessidade do capital na socialização do trabalho simples, a observação de uma educação 
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menor para estas frações da classe trabalhadora que são menos favorecidas e que tenham baixa 

escolaridade pela via dos programas de formação inicial e continuada. 

Baseados nestes dois estudos, entendemos que precisamos ampliar as discussões sobre 

os programas de qualificação profissional, buscando identificar outras possibilidades deste tipo 

de formação no sentido de atender a uma população menos favorecida e de baixa escolaridade.  

Quadro III – Levantamento de Publicações, Artigos e Periódicos 

 
Fonte: Scielo, ANPEd e Capes Periódico 

 

O painel acima indica o que vimos nas publicações de tese e dissertações: uma lacuna 

nos estudos quanto ao tipo de formação que pretendemos investigar, que é “formação inicial e 

continuada” e “qualificação profissional”. Em todos os bancos de pesquisas escolhidos para os 

estudos existe um número expressivo de obras sobre EPT, mas apenas quando especificamos 
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os estudos em cursos FIC. Neste levantamento não aprofundamos a busca na modalidade da 

educação profissional e tecnológica.   

Nas duas categorias de palavras pesquisadas, “formação inicial e continuada” e 

“qualificação profissional”, no momento da leitura das publicações, percebemos que 

“qualificação profissional” não exatamente explicita sobre a modalidade de educação 

profissional e tecnológica, mas sim sobre o que significa qualificação profissional.  

No trabalho encontrado na ANPEd – GT 09, grupo de estudos voltado para o tema 

Trabalho e Educação, Ferreira Alves e Soares Júnior (2015) apresentaram uma análise quanto 

à apropriação da noção de qualificação do trabalho, mas não tratam especificamente da 

modalidade FIC. No entanto, procuram analisar o entendimento dos pesquisadores quanto ao 

significado e ao conceito de qualificação profissional. Os autores pesquisaram as publicações 

desse grupo específico, trabalho e educação, entre 2004 e 2013, no sentido da utilização do 

termo qualificação profissional, e eles concluíram que:  
A partir da análise realizada nos trabalhos publicados no GT Trabalho e 
Educação das Reuniões Anuais da ANPEd, foi possível identificar que a 
qualificação, na condição de objeto de estudo e categoria de análise, não é 
empreendimento comum entre os autores que publicaram seus estudos e 
pesquisas no período em exame. Relembremos que, de 145 trabalhos 
apresentados, tão somente 15 podem ser descritos como trabalhos que 
abordam a qualificação (FERREIRA  ALVES, Wanderson; SOARES JR, Néri 
Emílio, 2015, p. 79). 

Ferreira Alves e Soares Júnior (2015) concluem que não existe consenso sobre o 

entendimento de qualificação profissional, em geral não se preocupavam em definir o que 

compreendiam como qualificação, não apresentando assim um conceito de qualificação 

profissional. Os autores observaram também que muitos trabalhos traçaram maior aproximação 

da qualificação em primeiro plano com o conteúdo do trabalho e as relações entre capital e 

trabalho no contexto da reestruturação, derivando assim em temas de precarização do trabalho 

e desqualificação dos trabalhadores da produção.  

A falta de definição quanto ao entendimento do termo qualificação profissional foi 

apontada anteriormente por Ferreti (2004), para quem qualificação profissional, como categoria 

teórica, só passou a interessar de perto aos pesquisadores da área da educação quanto aos 

direcionamentos que a educação viria a tomar em função das mudanças cruciais que ocorreram 

no mundo do trabalho4 na década de 1990. Ferreti também sinaliza que as instituições 

                                                
4 “O mundo do trabalho vem sofrendo profundas transformações nas últimas décadas em função do fenômeno da 
globalização. Exacerba-se, como jamais visto, a exploração do trabalho pelo capital, materializada nas diversas 
formas de precarização das relações de trabalho” (ALBUQUERQUE, 2007). 
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reconhecidas à formação profissional se anteciparam aos educadores, já que o interesse por este 

segmento estava inserido nas mudanças do mercado. 

Quanto ao entendimento do termo qualificação profissional por parte dos educadores, 

Yannoulas e Soares (2015) trazem a reflexão de que programas ou ações desenvolvidas pelo 

MEC têm como característica principal o fato de estarem articuladas a políticas de longo prazo 

e que abarquem a noção de continuidade e integração. Os programas desenvolvidos pelo MTE 

serão concebidos para temas específicos com características de curto prazo e com foco no 

atendimento imediatista.  

Como essa modalidade de ensino são programas livres, sem obrigatoriedade de carga 

horária e que não têm nenhum tipo avaliação, acabam sendo não reconhecidos pelo meio 

acadêmico como educação, e sim eventos de capacitação, ou denominados como treinamentos 

para uma função. Esta hipótese é referendada numa das publicações encontradas, em que Ferreti 

(2008) comenta sobre as políticas de educação profissional e tecnológica. O autor compartilha 

com a crítica feita por Kuenzer (2008) a limitada contribuição que tal modalidade de ensino 

tem oferecido à qualificação dos trabalhadores brasileiros quando se expressa sob a forma de 

uma série de programas de curta duração, aligeirados e fragmentários, a maioria dos quais não 

articulada com a formação escolar básica de longa duração. 

Manfredi (2002) especifica que a qualificação profissional acaba tendo uma orientação 

muito tecnicista e menos tecnológica e voltada para as necessidades conjunturais do mercado 

de trabalho, gerando uma formação momentânea, fragmentada, sem articulação com a formação 

geral e segundo a ótica do mercado o que representa uma outra opção possível pela falta de 

estudos sobre essa modalidade de educação profissional.  

Deitos e Lara (2016) buscam compreender as justificativas e os argumentos 

sustentadores das proposições governamentais das ações e dos programas implementados pelas 

políticas de educação profissional. Estes autores não especificam nenhuma modalidade, em 

especial, da educação profissional, mas entendem que as políticas no Brasil demonstram um 

leque de cursos e itinerários formativos ofertados pelas instituições privadas e públicas. Nas 

políticas educacionais recentes a predominância estaria em cursos FIC, que não exigem mínima 

escolarização, além de cursos técnicos de nível médio e que estão vinculados, 

predominantemente, aos postos de baixa e média qualificações (DEITOS; LARA, 2016). 

A possibilidade de que haja predominância de pessoas matriculadas nessa modalidade 

da Educação Profissional e Tecnológica é confirmada pela base de dados utilizada pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), de 2014, que, na segunda edição do suplemento de Educação Profissional destaca que: 
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A qualificação profissional é a modalidade da educação profissional mais 
acessível à população, uma vez que muitos dos cursos não requerem uma 
escolaridade mínima para que se possa frequentá-los. Nesse sentido, foi 
investigada a frequência a cursos de qualificação profissional (ou de formação 
inicial e continuada) para as pessoas de 15 anos ou mais de idade, exceto as 
que eram estudantes de curso de mestrado ou doutorado ou que frequentaram 
anteriormente essas formações. (...) das 158,0 milhões de pessoas que foram 
indagadas sobre a frequência a curso de qualificação profissional, 3,4 milhões 
(2,2%) estavam frequentando essa modalidade (...) (IBGE, 2014, p. 53). 

A pesquisa mostrou que, até 2014, 24.700 milhões de pessoas fizeram um curso de 

qualificação profissional, sendo que 15.700 milhões o frequentaram até 2010, e 9 milhões entre 

2011 e 2014. É interessante apontar que em quatro anos, no período de 2011 a 2014, houve um 

aumento nas matrículas de tal modalidade (IBGE, 2014).  

Nessa mesma pesquisa foi perguntado às pessoas que nunca realizaram um programa 

FIC sobre os motivos para não terem feito os cursos: 34,4% disseram que foi pela dificuldade 

para conciliar o curso com o trabalho e as atividades domésticas; 26,8% informaram que não 

tinham condições de pagar o curso; e 20,8% explicaram que não havia o curso ou a vaga na 

região onde moravam (IBGE, 2014).   

Esse suplemento especial sobre educação profissional teve a primeira edição publicada 

pelo IBGE em 2007. Com base nessa pesquisa, a Fundação Getúlio Vargas, com o apoio do 

Senai, publicou um documento denominado “As razões da educação profissional – olhar da 

demanda”. Nessa publicação é identificado na imagem I que o volume principal de matrículas 

também se concentrava na modalidade FIC.  
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Imagem I – PNAD:  2007 – Composição quanto ao % de matriculados por tipos 

de modalidades da EPT e as classes sociais 

 
Fonte: Senai / CPS/FGV baseado nos microdados do suplemento da PNAD/IBGE, 2012 

 

Outra pesquisa quantitativa que trata da mensuração de alunos por tipo de educação é o 

Censo Escolar conduzido pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira). A última versão divulgada é referente ao ano de 2016, publicada em fevereiro 

de 2017, e informa que houve 1,9 milhão de alunos matriculados na educação profissional. 

Nesta pesquisa não existe separação entre as modalidades oferecidas na EPT. A imagem II 

apresenta os resultados das matrículas dos últimos 10 anos na educação profissional e 

tecnológica. Outra informação destacada no censo escolar 2016 é a quantidade de ofertas de 

vagas no âmbito público ou privado.   
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Imagem II – Censo Escolar 2016 – Educação Profissional 

 
Fonte: Inep, 2016 

 
Uma outra fonte de dados quantitativos sobre as modalidades de EPT é a plataforma 

Nilo Peçanha, lançada em março de 2018 pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) do Ministério de Educação. Esse ambiente engloba dados de 650 unidades 

de ensino que participam da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

apresentando dados referentes a matrículas, tipos de modalidades, investimentos. Este sistema 

não contempla todas as instituições reconhecidas nas ofertas do ensino profissional, estando 

inseridos nesse ambiente os Institutos Federais, as escolas técnicas, o Cefet (Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) e o colégio Pedro II (MEC, 2018). 

A plataforma contribuirá na gestão das informações sobre educação profissional e 

tecnológica no Brasil. As diversas instituições de ensino espalhadas pelo país poderão analisar 

os seus resultados e, dessa forma, aperfeiçoar o sistema de ensino profissional. Segundo o MEC 

(2018), esta é a primeira vez que esses dados ficam disponíveis para todo o Brasil, o que não 

era possível antes da criação da plataforma (MEC, 2018). 

A nossa pesquisa na plataforma ocorreu trinta dias após o lançamento, não podendo 

assim garantir que as informações estejam próximas da realidade. É natural que na 

implementação de um sistema as diversas instituições interligadas estejam ainda na fase de 

treinamento e de adaptação à ferramenta. O retrato que extraímos é mostrado na imagem III, 

referente ao ano de 2017, em que se coloca a formação inicial e continuada em último lugar no 
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número de matrículas das modalidades de EPT, contrariando informações mostradas nas outras 

pesquisas.   

Imagem III – Número de Inscritos por Tipo de Cursos de Educação Profissional 

Tecnológica – 2017 

 
Fonte: MEC: Plataforma Nilo Peçanha, 2018 

 
A modalidade formação inicial e continuada apresenta algumas oportunidades de 

estudos. Uma delas foi identificada nos trabalhos encontrados, sendo que os pesquisadores 

apontam a preocupação quanto à aplicação desses cursos. Normalmente os cursos são 

fragmentados, não estando inseridos no contexto da educação, atendendo especificamente às 

necessidades do mercado e atingindo um público menos favorecido, para o qual esta 

modalidade da EPT é a única disponível.  

Outra oportunidade de aprofundamento diz respeito ao fato de essa modalidade ter mais 

ofertas de matrículas, o que demonstra algum interesse por parte do mercado, mesmo 

apresentando pouco reconhecimento quanto à legitimação social – por não estar atrelada à 

escolaridade e ser efetivada por quaisquer instituições (ROCHA, 2011). Por último, a questão 

que também nos instiga é a ausência de estudos dessa natureza.   
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2 AS CONCEPÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA VISÃO DE 

DIFERENTES ATORES SOCIAIS 

Esta seção buscará fazer uma análise sobre as visões de diversos atores sociais 

interessados na EPT. Como o nosso objeto de estudos será o curso de Operação de Instalação 

Esportiva oferecido aos alunos da Universidade Estácio de Sá, veremos como se dá a formação 

do trabalhador na perspectiva do empregado, do empregador e do Comitê Organizador dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 enquanto instância agregadora de diferentes atores 

sociais: governo e iniciativa privada, lembrando que na seção anterior apresentamos a visão do 

Estado, do governo federal, através das leis e dos decretos associados à modalidade FIC. 

Acreditamos que esta parte poderá nos apontar se as perspectivas eram convergentes e se os 

envolvidos estavam alinhados quanto aos objetivos definidos para a formação do trabalhador.  

A educação profissional tem diversos atores sociais envolvidos e interessados no que 

diz respeito aos debates sobre o tema. Cattani (1997) aborda que a EPT integra a complexa 

discussão sobre a relação entre Educação e Trabalho, trazendo questionamentos que envolvem 

o papel condicionador da escola e do trabalho como princípio educativo e libertador ou fator de 

alienação. As discussões ocorrem em várias instâncias governamentais de diferentes ministérios 

que tratam dos temas trabalho e educação.  O tema trabalho está vinculado ao Ministério do 

Trabalho e o tema educação está relacionado ao Ministério da Educação. Como estão em 

entidades governamentais distintas, acabam se intitulando como responsáveis pelo sistema de 

educação profissional. 

A relação entre trabalho e educação é central para a formação do profissional, 

entendendo-se que o assunto trabalho está diretamente ligado ao Ministério do Trabalho por 

meio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) que utiliza recursos oriundos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).   

Quanto ao tema educação, está sob a liderança do Ministério da Educação por meio da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), que é a coordenadora nacional de 

políticas, programas e ações voltadas para este tipo de ensino. Manfredi (2012) compreende 

que todos os órgãos estão mobilizados para alcançar uma melhor formação do trabalhador, mas 

falta integração e ordenação das políticas orientadas pelos dois ministérios envolvidos na 

educação profissional.  Como a educação profissional e tecnológica se encontra na interseção 

de dois ministérios, MEC e MTE, consequentemente os órgãos apresentam propostas e 

resultados diferentes. Manfredi (2012, p. 449) retrata a sua preocupação: 
[Há] a existência de múltiplas iniciativas em diferentes ministérios, 
especialmente na modalidade de qualificação profissional. Nesse sentido, 
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faltou a construção de um sistema de educação profissional que possibilite a 
articulação entre os diversos níveis, modalidades e entidades responsáveis. 

A qualificação estabelece um fator integrador entre os Ministérios de Educação e do 

Trabalho baseada numa concepção de qualificação como direito e como política pública. 

Segundo Kuenzer e Grabowski (2006, p. 313), a “articulação entre as diversas políticas é 

fundamental para a implementação de um projeto de educação dos trabalhadores”. 

Outro ponto importante no cenário da Educação Profissional e Tecnológica, 

especialmente no período de 2004 a 2017, estabelecido no nosso estudo, é o fato de 

compreendermos que o governo então eleito era do Partido dos Trabalhadores. Este partido 

defende como um dos seus princípios a luta por condições melhores para os trabalhadores e, 

nesse contexto, a EPT passou a ter grande importância na pauta das centrais sindicais, que foi 

encarada como um direito social e condição necessária para a inserção no mercado de trabalho 

e para o exercício da cidadania (MANFREDI, 2012). Para esta autora (2012), as políticas 

públicas do governo dos trabalhadores foram orientadas mais pelas reinvindicações dos setores 

populares, organizadores da sociedade civil, do que por aquelas ditadas pelos órgãos 

internacionais predominantes na década de 90. 

As políticas públicas de formação profissional foram lideradas pelo MEC, sendo 

denominadas como educação profissional e, no caso do MTE, intituladas como qualificação 

profissional.  Em 2003, o Ministério do Trabalho implementou o Plano Nacional de 

Qualificação (PNQ), que trouxe o entendimento sobre a qualificação como construção social e 

de que a formação do trabalhador era orientada para a inclusão social e a consolidação da 

cidadania.  

Osório (2004, p. 10) reforça que:  
Qualificação para o trabalho passa a ser concebida como uma qualificação 
social e profissional, capaz de permitir a inserção e a atuação cidadã no mundo 
do trabalho, com efetivo impacto na vida e no trabalho das pessoas. Passa da 
condição de Política Pública de Qualificação para política social, na qual a 
maior relevância devem ser a participação e o controle social, de modo que a 
qualificação profissional torna-se um direito e um bem de acesso universal. 

O PNQ era composto de cursos mais voltados para a preparação do trabalhador para 

atenderem às atividades básicas, de menor complexidade de uma profissão e sem exigências 

quanto à escolaridade e às idades.  
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2.1 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA VISÃO DOS TRABALHADORES: 

CENTRAIS SINDICAIS 

Cattani (1997), no final da década de 90, já apontava que a expectativa do trabalhador 

no sentido da educação profissional era a de uma formação que pudesse trazer autonomia e 

reconhecimento pelo seu desempenho.   
Na ótica dos trabalhadores, a formação profissional (FP) assume um caráter 
radicalmente diferente, associado às ideias de autonomia e de autovalorização. 
Esta perspectiva contesta o sentido da educação ou da formação para o 
trabalho, bem como a política de integração do trabalhador nos projetos 
empresariais (CATTANI, 1997, p. 94). 

O início do século XXI, com o efeito da globalização, as transformações tecnológicas e 

a crise do emprego, trouxe uma nova dimensão para as discussões oriundas dos movimentos 

sociais, particularmente no âmbito sindical. 

A formação profissional teve destaque no movimento sindical com a participação das 

centrais sindicais em vários projetos e ações governamentais. Em 1995, na formulação do Plano 

Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), o Ministério do Trabalho permitiu que as 

entidades sindicais oferecessem formação profissional. Essa implementação trouxe para o 

mercado mais um ator responsável pela qualificação profissional, as centrais sindicais, 

ocasionando assim um rompimento na gestão da profissionalização formal no país 

(RODRIGUES, 2004).  

Somado a esse contexto, o governo do Partido dos Trabalhadores esteve no comando do 

país no período em foco da nossa pesquisa, o que torna mais evidente a inclusão nas agendas 

sindicais das questões referentes à qualificação e à educação profissional. Os trabalhadores de 

diferentes segmentos traziam para a discussão propostas formativas, enquanto os sindicatos e 

as organizações que são seus interlocutores defendiam criações e aproximações entre 

empregados e organizações (MANFREDI, 2012).  

Segundo Manfredi (2012, p. 204), as centrais sindicais passaram a ter papel mais ativo, 

ora como agentes formadores, ora como proponentes de políticas públicas, de qualificação 

profissional e de geração de trabalho e renda. A autora descreve que essa força na construção 

de políticas e programas de qualificação profissional foi identificada no primeiro mandato do 

partido dos trabalhadores, principalmente, no Plano Nacional de Qualificação Profissional 

(PNQP) e posteriormente substituído pelo PNQ (Plano Nacional de Qualificação). Ambos 

planos tiveram seus recursos financeiros do Planfor, que são originados do Fundo de Amparo 

do Trabalhador (FAT) e estão sob a gestão do Ministério do Trabalho.   

Os planos nacionais conduzidos pelo MTE receberam críticas por várias limitações, 

segundo Filgueiras (2011, p.  448): falta de sintonia entre a qualificação requerida e os cursos 
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disponíveis, disparidade entre o volume de treinandos e a capacidade de absorção da mão de 

obra qualificada e à capacitação na lógica de empreendedorismo, com o objetivo de em 

transformar o trabalhador como autônomo. As ações de formação estavam mais voltadas para 

indivíduos de baixa qualificação técnica e que não são atendidos por instituições consideradas 

como referências de formação profissional, como exemplo, o Sistema S.  

No segundo mandato do partido dos trabalhadores percebeu-se um esvaziamento nos 

recursos destinados às entidades sindicais e como também no papel quanto à construção de 

políticas de qualificação profissional.  

Traremos a concepção dos programas de qualificação profissional, na perspectiva das 

seguintes centrais sindicais: CUT (Central Única dos Trabalhadores) e da força sindical.  

A CUT, uma das quatro maiores centrais sindicais brasileiras, trouxe a preocupação com 

a EP, em 1992, quando da criação, na Secretaria Nacional de Políticas Sociais, de um grupo de 

trabalho, cujo o foco era discutir sobre educação (MANFREDI, 2012). Nos anos posteriores à 

CUT procurou definir qual seria o seu papel, os objetivos dos programas de formação 

profissional e as parcerias. Os posicionamentos de alguns sindicatos não eram de consenso 

quanto a um projeto único. Manfredi (2012) destaca que em 1999, o Ministério do Trabalho 

escolheu as centrais sindicais como parceiras nacionais, de modo que os convênios passassem 

exclusivamente pelas centrais. Esse movimento, proporcionou que os projetos das entidades 

filiadas à CUT tivessem um único projeto de qualificação profissional.   

Manfredi (2012) aponta que a Central Única dos Trabalhadores (CUT) tem quatro 

pressupostos político-pedagógicos para a qualificação profissional. 1. Refere-se à centralidade 

do trabalho, como processo constituinte do ser humano como ser social e cultural; 2.Diz respeito 

à construção e à apropriação do conhecimento, em que a aprendizagem dos indivíduos é 

resultado da integração das experiências vividas, concebidas; 3. Faz menção à valorização das 

posturas críticas, incentivando que, em situações de aprendizagem, o indivíduo tenha outros 

olhares, mas sempre pautados nos valores de diversidade, inclusão e solidariedade; 4. Volta-se 

para os assessores, os coordenadores e os educadores quanto à valorização de processos 

coletivos de construção de experiências pedagógicas. Com esses direcionamentos, podemos 

compreender que a CUT vê a formação do trabalhador para além das exigências do mercado de 

trabalho. Deluiz (1999) enfatiza que esta central direciona a vertente da concepção politécnica 

de educação. 
De acordo com a CUT, o ensino profissional deve (...) contribuir para uma 
formação tecnicamente competente e politicamente comprometida com a luta 
pela transformação da sociedade (...) a educação orientada para o trabalho é 
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conceituada pela entidade, a um só tempo, como Educação Profissional e 
Educação Política (DELUIZ et al.,1999, p. 120).  

Rodrigues (2004) aponta que a CUT aborda a educação como um dispositivo de 

transformação da realidade, em que o conhecimento é um meio de conscientização e 

mobilização de novos valores, princípios e conceitos.  

No âmbito da força sindical (FS), a qualificação profissional valoriza a educação como 

uma forma de modernidade e de acompanhamento das mudanças tecnológicas impostas pelo 

mercado, mas reivindicando a  incorporação da educação de nível médio (MANFREDI, 2012). 

No mundo globalizado, cada vez mais competitivo, é essencial a demanda por profissionais 

capacitados e atualizados. Rodrigues (2004, p. 5) reforça que o propósito da formação 

profissional na visão da FS limita-se ao desenvolvimento pleno da capacidade do trabalhador 

com foco nos desafios que o aguardam no processo produtivo. O objetivo da formação 

profissional, apesar do senso de urgência e do imediatismo na preparação do trabalhador, é a 

importância dada pela FS da integração entre o ensino médio e a formação profissional.  

Manfredi (2012, p. 446) destaca que a experiência de EP mais expressiva é desenvolvida 

no Centro de Educação Profissional do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em Mogi das 

Cruzes. Esta é uma escola técnica de nível médio, reconhecida pelo MEC, que proporciona 

formação profissional especializada, cursos com duração de dois anos para quem já tenha 

concluído o ensino médio. A autora aponta que em suas pesquisas constatou que muitos 

sindicatos têm parcerias e convênios com o Sistema S, com escolas técnicas e públicas e ONGs. 

As visões das centrais sindicais quanto à qualificação profissional retratada têm o 

propósito voltado aos educadores, ou seja, que a formação profissional não esteja apenas 

atendendo às necessidades do mercado e dos empresários. As centrais acreditam que para a 

preparação do trabalhador é necessário que haja integração com a educação em nível médio. 

Rodrigues (2004) afirma que essa convergência acerca da vinculação cada vez maior entre a 

educação geral e a educação profissional é uma necessidade essencial para a formação do 

trabalhador. A autora (2004, p. 6) também destaca que a construção de uma política de educação 

profissional deve atender às necessidades dos trabalhadores e garantir uma formação de 

qualidade, contemplando as diferentes dimensões educativas: profissional, pedagógica e 

política.   

Na perspectiva dos trabalhadores: centrais sindicais, é importante percebermos que a 

CUT e a Força Sindical (FS) apresentam convergência quanto ao seu propósito de que a 

educação é um direito social, um dever do Estado. Na prática existe diferença entre as visões 

destas instituições: a CUT entende que a educação deve contribuir para a formação integral do 
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trabalhador, enquanto a FS, embora conceitualmente faça o discurso da formação integral, 

destaca a relevância da formação profissional pelo ângulo do desenvolvimento tecnológico, 

como resposta aos problemas de competitividade das empresas (MANFREDI, 2012). 

2.2 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA VISÃO DOS EMPREGADORES 

Na seção anterior apresentamos a perspectiva do trabalhador quanto à formação inicial 

e continuada, já nesta parte daremos destaque à visão dos empregadores, aqueles que investem 

no país, consequentemente, mantendo ou gerando empregos.  Desta forma, poderemos conhecer  

diversos atores envolvidos e interessados na EPT. 

Para o empregador, um dos principais objetivos para sua empresa é  que obtenha um 

resultado maior a cada ano de existência.  Para tal, faz-se necessário na expectativa do 

empresário contratar trabalhadores atualizados quanto aos conhecimentos específicos e que 

também tenham comportamentos adequados às exigências atuais, como flexibilidade, 

adaptabilidade e iniciativa. Cattani (1997) argumenta que na ótica taylorista-fordista a formação 

profissional era entendida pelos empregadores segundo um caráter de treinamento e 

adestramento. O autor afirma que os empresários superaram essa perspectiva de aplicação da 

qualificação profissional, ampliando no sentido de uma preparação do trabalhador para a 

polivalência, integrando o sistema técnico e o sistema de relações humanas. É indispensável 

que as instituições responsáveis pela formação profissional possam ter no seu portfólio de 

cursos programas que ofereçam esses conteúdos.  

Outra exigência que os empresários fazem é que o Brasil esteja no hall dos países 

considerados modernos e que os produtos e os serviços oferecidos tenham padrão reconhecido 

no âmbito internacional. Nessa linha fica clara a proposta pedagógica do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC, 2005), que estabeleceu que o seu propósito era de ser uma 

referência nacional de qualidade em EPT, procurando atingir um padrão internacional a partir 

da adoção de modelos e referências mundiais renomados (SENAC, 2005). 

O Senac, instituição citada, faz parte do “Sistema S”,5 o principal agente de educação 

profissional voltado para os segmentos de comércio de bens, serviços e turismo do país. É uma 

organização de natureza privada, mantida com recursos públicos provenientes das contribuições 

compulsórias incidentes sobre a folha de pagamento das empresas de determinados setores, 

                                                
5 “O sistema S configura-se como uma rede de Educação Profissional paraestatal, organizada e gerenciada pelos 
órgãos sindicais de representação empresarial e pelas confederações e federações. É historicamente a maior rede 
de Educação profissional e Tecnológica existente no Brasil, desde os anos 30. Fazem parte do sistema: Senai 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria), Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Agrícola), Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem de Transportes) e Sest (Serviço Social em Transportes)” 
(MANFREDI, 2012, p. 141). 
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arrecadas pelo Instituto de Seguridade Social (INSS). O montante arrecadado é depois 

repassado ao departamento nacional de cada Sistema S (MANFREDI, 2012, p. 153). Como a 

manutenção do Sistema S está baseada no pagamento através de recolhimento da folha de 

pagamento, este sistema é visto como uma entidade cuja concepção de EPT vai ao encontro dos 

empregadores. Manfredi (2012, p. 351) afirma que: 
As ações de educação profissional que desenvolvem refletem a visão e a 
perspectiva do projeto político de desenvolvimento econômico e social desses 
grupos. Situa-se, portanto, no campo social dos empresários, não sem 
diversidades, contradições e disputas internas. 

Outra instituição que faz parte do Sistema S, e que também é referência em educação 

profissional no Brasil, é o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que é o 

principal agente de educação profissional para o segmento industrial. O Senai, em 2015, 

publicou o guia para a construção de itinerários formativos. Neste documento são definidos os 

programas referentes a todas as modalidades de Educação Profissional. A construção desses 

programas foi baseada nas seguintes estratégicas: consulta ao mercado de trabalho; 

desdobramento desta consulta em currículos e na aderência às competências profissionais 

requeridas pelos trabalhadores (SENAI, 2015). Os métodos adotados no Senai apontam para o 

alinhamento com a visão e as demandas dos empregadores.  

Mais uma vez vale relembrar que a EPT tem uma bandeira defendida pelos Ministério 

do Trabalho e pelo Ministério da Educação. O MTE, através do Planfor, alocou investimentos 

no Sistema S. No governo referente à vigência da nossa pesquisa continuou com a estratégia de 

expansão de ofertas de cursos e programas, adotando os financiamentos oriundos do Planfor. 

Vimos na seção anterior que a Força Sindical teve como parceiro o Sistema S.  

Outra medida tomada pelo MTE foi revigorar os programas de aprendizagem do Senac 

e Senai que estavam esquecidos. Em 2008, o MTE firmou acordo com o MEC, oferecendo uma 

modalidade de cursos de forma gratuita, denominado Programa Senac de Gratuidade (PSG).  

Mais adiante apresentaremos este programa. 

O Sistema S, por sua extensão e abrangência territorial, é reconhecido como uma rede 

estratégica de ofertas de cursos e programas em todas as modalidades da EPT. Com este recorte, 

escolhemos ver os programas e os cursos na modalidade FIC ou qualificação profissional no 

Sistema S, especialmente nas instituições Senac e Senai: a primeira com foco na formação dos 

trabalhadores que atuam na área comercial, de serviços e turismo; a segunda com foco nos 

profissionais que trabalham no segmento da indústria.  

No quadro IV apresentamos os programas e os respectivos objetivos do Senac e do Senai 

quanto à modalidade FIC.  
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Quadro IV – Modalidade Qualificação Profissional no Senac e Senai 

 
Fonte: Senac (2014), Senai (2015) 

 

Ambas as instituições, Senai e Senac, reconhecidas como escolas voltadas para EPT, 

citam nos seus materiais que a oferta de cursos e programas deverá ter um encadeamento e o 

sentido de continuidade entre as três modalidades e os níveis da educação profissional 

tecnológica. Essa integração tem como objetivo formar para o exercício de uma profissão. O 

direcionamento no sentido de que haja articulação entre as modalidades da EPT foi estabelecido 

de forma mais incisiva em 2014, com o Decreto nº 8.268 (BRASIL, 2014). O referido decreto 

destaca esta preocupação quando define: “consideram-se itinerários formativos ou trajetórias 

de formação as unidades curriculares de cursos e programas da educação profissional, em uma 

determinada área, que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado” (BRASIL, 2014).  

Tal orientação quanto à organização da EPT, articulando as diversas modalidades, é 

assim entendido pelo Senai (2015, p. 15):  
O itinerário formativo se constitui em percurso formativo amplo, global e 
flexível quanto a entradas, saídas, reingressos e aproveitamento de estudos, 
que congrega e articula o conjunto das possíveis trajetórias de formação, todas 
elas relevantes quanto ao perfil de saída, permitindo que o aluno possa 
vislumbrar possibilidade de trajetórias que vão desde a Formação Inicial até a 
Pós-Graduação, reconhecendo e validando, observadas as leis e as normas 
vigentes, experiências adquiridas no mundo do trabalho e aproveitando 
estudos realizados anteriormente.  

No Senac, no documento intitulado Diretrizes da Educação Profissional (2014), é 

destacado o entendimento sobre itinerários formativos nos cursos e nos programas oferecidos:  
Senac inovou ao propor a implantação de metodologias educacionais que 
consideram os percursos de profissionalização das pessoas, projetando cursos 
e programas educacionais por Itinerários Formativos voltados para o contínuo 
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e articulado aproveitamento de estudos e experiências profissionais. Estas 
metodologias passaram a ser entendidas como a capacidade pessoal de 
continuamente mobilizar, articular e colocar em ação seus saberes, em termos 
de conhecimento, habilidades, atitudes e valores para responder criativamente 
aos desafios diários da vida pessoal, social e profissional, bem como aos 
requerimentos do mundo do trabalho com eficiência e eficácia (SENAC, 2014, p. 9). 

O Senac traz uma visão complementar à do Senai quanto à compreensão do conceito de 

itinerários formativos que, além de estabelecer programas e cursos articulados nas diversas 

modalidades, aponta para a responsabilidade do trabalhador em mobilizar e buscar maneiras de 

aprender e de, principalmente, aplicá-las nas empresas.  

O Senai, na construção do seu itinerário nacional de educação profissional e tecnológica, 

no seu portfólio de programas voltados para a educação profissional, estabeleceu que a 

formação inicial teria como característica cursos oferecidos de forma livre, sem exigência de 

escolaridade e que estejam alinhados com as demandas do mercado. As soluções foram 

denominadas de: aprendizagem industrial básica e qualificação profissional. Esta última exige 

como pré-requisito a carga horária mínima de 160 horas (SENAI, 2015).  

Para o Senai, a formação continuada consiste em um processo educativo que se realiza 

ao longo da vida. É desenvolvida através de cursos e programas de aperfeiçoamento profissional 

e especialização profissional. O aperfeiçoamento profissional é considerado como 

complementação e ampliação de competências de determinado perfil profissional. Como é uma 

atualização, é importante que o indivíduo tenha passado pela formação inicial ou comprove o 

domínio da competência básica. A especialização profissional é caracterizada por uma nova 

função especializada (SENAI, 2015).  

Já o Senac assim classifica a FIC: 
Compreende cursos e programas ofertados segundo itinerários formativos, 
possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de estudos. Com livre 
oferta por terem programas flexíveis, ampliam e democratizam as 
oportunidades de profissionalização, respondendo às variadas demandas 
socioeconômicas. Destinam-se a pessoas com diferentes níveis de 
escolaridade e objetivam a constituição ou o aprimoramento de competências 
para a vida produtiva e social (SENAC, 2017). 

A FIC no Senac compreende a formação inicial em dois tipos de programas: 

aprendizagem profissional comercial e qualificação profissional. O primeiro – aprendizagem 

profissional comercial – é destinado a jovens com idade entre 14 e 24 anos, prevendo a 

formação técnico-profissional por meio de contrato de aprendizagem. As atividades ocorrem 

na vivência na empresa sob a orientação pedagógica do Senac, totalizando uma carga horária 

mínima de 400 horas. O segundo – qualificação profissional – é dedicado ao desenvolvimento 

das competências profissionais específicas do mercado de trabalho de acordo com os perfis 

profissionais. Para esta formação são exigidas 160 horas (SENAC ,2014).  
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A categoria de formação continuada está dividida pelo Senac em cinco programas: 

aperfeiçoamento, socioprofissional, sociocultural, instrumental e ações extensivas à educação 

profissional. Os cursos de aperfeiçoamento são para aprimoramento da atuação profissional do 

trabalhador e deverão ter uma carga horária mínima de 15 horas. Os programas 

socioprofissional e sociocultural são voltados para o desenvolvimento de atividades geradoras 

de renda e o favorecimento do exercício da cidadania, também com carga horária mínima de 

15 horas. Os cursos categorizados como instrumentais têm o objetivo de agregar conhecimentos 

para o exercício profissional, bem como suprir carências das etapas da educação básica, com 

carga mínima de 15 horas. O quinto tipo – ações extensivas à educação profissional – é 

representado por programações variadas que visam disseminar informações e conhecimentos 

através de seminários, palestras, conferências etc. (SENAC, 2014).  

Por último, destacamos uma outra categoria de cursos, que informamos anteriormente, 

intitulados de PSG (Programa Senac de Gratuidade). Este programa passou a vigorar em 2008 

através do Decreto nº 6633, art. 7º, inciso II (BRASIL, 2008), que estabeleceu:  
Garantir oferta de vagas gratuitas em aprendizagem, formação inicial e 
continuada e em educação profissional técnica de nível médio a pessoas de 
baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação 
básica, e a trabalhadores, empregados ou desempregados. 

Manfredi (2012) esclarece que o PSG fez parte do acordo de gratuidade realizado entre 

MEC e Sistema S e tem como um dos seus propósitos garantir o desenvolvimento do país, 

propiciando o acesso à formação por meio de cursos de qualificação profissional gratuitos para 

jovens e adultos de baixa renda. A oferta desses cursos é regida por normas específicas 

assumidas com o governo federal. Uma das regras estabelecidas no Decreto nº 6633, art. 51, 

inciso VI (BRASIL, 2008) é o percentual de recursos destinados à oferta de gratuidade a partir 

do ano de 2014. O Sistema S deveria alocar 66,67% da sua receita compulsória líquida na oferta 

de vagas gratuita em cursos FIC e de educação profissional técnica de nível médio.   

A FIC é a modalidade da EPT com mais matrículas concluídas pelo Senac em 2016, 

totalizando 789.799, representando 84,6% das matrículas ofertadas por esta instituição. No caso 

do Senai, em 2017, foram atingidas 1.339.901 matrículas concluídas, representando 56,5% dos 

alunos matriculados na EPT. Quando comparamos os percentuais das duas instituições quanto 

à participação da modalidade FIC, ou seja, Senac 84,6% e Senai 56,5%, surge o interesse quanto 

ao motivo de tal diferença. Uma das possibilidades é o fato de que o Senai tem na sua 

organização da EPT uma instância de cursos que é denominada Iniciação Profissional. Em 

2017, essa oferta de cursos no Senai teve 827.319 matrículas concluídas, representando 34% de 

participação da EPT. Tal oferta não está classificada no Guia da Construção de Itinerários 
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Formativos, de 2015, publicado pelo Senai com uma das modalidades definidas no Decreto nº 

5.154, de julho de 2004 (BRASIL 2004). A oferta Iniciação Profissional trata desse processo 

educativo destinado a jovens e adultos, independente da escolaridade, e visa despertar o 

interesse pelo trabalho e preparar para o desempenho de funções básicas e de baixa 

complexidade de uma ou de mais profissões (SENAI, 2015, p. 20). Não existe exigência de 

carga horária mínima e os cursos são considerados “de livre oferta”. A Iniciação Profissional 

tem uma semelhança quanto ao público e aos temas dos cursos ofertados no PSG, Senac. A 

diferença é que o Senac reconhece o PSG como FIC, enquanto no Senai a Iniciação Profissional 

não recebe esta nomenclatura. O Senai destaca que esses cursos não têm exigência legal de 

autorização de funcionamento (SENAI, 2015). Abaixo, no quadro V, são apresentados os 

números referentes às matrículas na modalidade FIC no Senac e no Senai. 

Quadro V – Total de Matrículas Concluídas e o % da Modalidade FIC Senac e 

Senai 

 

Fonte: Relatório Anual Senac 2016 e Portal da Transparência Senai 2017 
 

Para atingir os objetivos da qualificação profissional citados pelas instituições atuantes 

na educação profissional, vislumbram-se diversas possibilidades de ações educativas no que 

tange às cargas horárias, aos conteúdos etc. Os programas são flexíveis, facultando a oferta 

variada de cursos para esta formação, havendo uma vasta rede de unidades e espaços que 

oferecem a Qualificação Profissional.  

Tomando como base os programas existentes no Senai e no Senac, instituições que 

representam os interesses dos empregadores e empresários, compreendemos que as soluções 

propostas preparam o profissional para sua trajetória de trabalho. O direcionamento quanto aos 

itinerários formativos demonstra a intenção de que as soluções educacionais estejam 

articuladas, integradas e sejam contínuas.  

Nossos estudos referem-se de 2004 em diante, mas é importante lembrar as origens 

dessas escolas, porque definem as bases e os seus interesses. Cêa (2007) relata que a criação do 

Senai foi protagonizada pelo empresariado industrial nacional, buscando atender às 
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necessidades de formação do trabalhador para o preparo da função. Frigotto (1983, p. 40), 

analisando as primeiras décadas de existência desta instituição, indica que “a questão que está 

em jogo não é a valorização do trabalho e do trabalhador, mas a preservação e a formação de 

uma força de trabalho adaptada aos interesses da produção”. Os propósitos da criação do Senai 

foram mantidos e são adotados atualmente. 

Rocha (2011) menciona que a modalidade FIC, em especial aquela oferecida pelo 

Sistema S, é caracterizada como um elenco de programas voltados para as necessidades dos 

setores produtivos e do mercado de trabalho, com uma orientação que visa à formação do 

profissional pela ótica patronal. 

Comparando as duas visões, dos empregados e dos sindicalistas, sobre a formação 

inicial e continuada, identificamos que existe divergência destes atores quanto à compreensão 

dos objetivos para a formação do trabalhador. O empresariado busca uma preparação mais 

imediata e que atenda de forma mais rápida às necessidades do negócio. Já o empregado, 

segundo a ótica da CUT e da Força Sindical, preocupa-se que a qualificação do trabalhador seja 

uma formação integral.  
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2.3 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA VISÃO DO COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 

No que tange ao contexto da pesquisa proposta neste projeto, a empresa responsável 

pela realização dos Jogos no Rio de Janeiro foi o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016, criado em 2010 logo após a escolha do Rio de Janeiro como cidade-

sede. Segundo o caderno de treinamento entregue aos participantes dos cursos, o Comitê  
(...) foi constituído como uma associação civil de direito privado, com 
natureza desportiva, sem fins econômicos, formada por Confederações 
Brasileiras Olímpicas, pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB) (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 
OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2016, p. 11).  

Esta instituição atuou enquanto instância agregadora de dois atores sociais envolvidos: 

o governo e a iniciativa privada.  

O Comitê Organizador necessitava de parceiros e patrocinadores para executarem as 

atividades relacionadas à realização do evento. A Universidade Estácio de Sá, instituição 

privada que atua no ensino superior desde 1970, foi a escolhida pelo Comitê para oferecer 

qualificação profissional à força de trabalho dos jogos, com programas de formação inicial e 

continuada destinados aos alunos, aos voluntários e aos funcionários do Comitê Organizador. 

Apresentaremos aqui a visão do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 sobre o programa de 

formação inicial e continuada das pessoas que trabalharam nos jogos.  O nosso objeto de estudo 

será um dos cursos oferecidos aos alunos da Universidade Estácio de Sá, denominado Operação 

de Instalação Esportiva. 

Conforme Relatório Final do Projeto de Patrocínio dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

(2016, p. 3), a Universidade Estácio de Sá esclarece os princípios e os diferenciais dessa 

parceria: 
A educação está entre os principais ideais a serem alcançados pelo olimpismo, 
junto com a integração cultural e a busca permanente pela excelência. A ideia 
é que esses valores influenciem e transformem a vida de todos de uma forma 
permanente, para muito além das arenas esportivas.  
Esta é uma visão totalmente alinhada e sinérgica com a missão de Educar para 
Transformar que orienta a atuação da Estácio e esteve na base da inédita 
parceria estabelecida com o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. 
Pela primeira vez os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram realizados em um 
país da América do Sul. E também pela primeira vez o Comitê Organizador 
da cidade-sede fechou uma parceria de trabalho com uma instituição de ensino 
e educação: a Estácio. 

Nessa parceria coube à referida instituição de ensino as seguintes responsabilidades: 

disponibilidade de salas de aula; equipamentos padronizados nas salas e nos ambientes das 

arenas para a capacitação dos profissionais; impressão de materiais instrucionais (cadernos, 

apostilas, folhetos e manuais); projeto acadêmico de desenvolvimento de programas e cursos 
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em diversas plataformas nos idiomas inglês e português e para deficientes visuais e auditivos; 

e professores para a condução dos cursos desenvolvidos pela instituição ou pelo Comitê 

Organizador dos Jogos (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 2014; COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2014). 

O Comitê Organizador (2014) definiu que a sua estratégia de capacitação seria 

denominada de jornada de treinamento, conforme imagem IV. A formação seria um trajeto a 

ser percorrido pelo indivíduo nas modalidades presencial, on-line e blended.  A solução blended 

era a composição das duas metodologias: presencial e on-line (COMITÊ ORGANIZADOR 

DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2014). 

Imagem IV – Jornada de Treinamento do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 

 
Fonte: Apresentação da Estratégia de Treinamento – Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016 (2014) 
 

O Comitê Organizador (2014) estabeleceu que os objetivos da jornada de treinamento 

seriam: 

 Capacitar os voluntários, colaboradores próprios e alguns terceiros que 

entregarão os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016™, para que estes 

colaboradores desempenhem seus papéis com excelência desde o primeiro dia. 

 Proporcionar uma experiência de aprendizagem engajadora e encantadora, que 

reforce o sentimento de fazer parte de uma experiência única na vida. 

 Contribuir para o legado dos Jogos, capacitando os colaboradores com as 

competências, os conhecimentos e as atitudes necessárias e com foco em 
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Excelência em Serviços (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 

OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2014). 

Nas finalidades citadas pelo Comitê entendemos que as estratégias a serem alcançadas 

na modalidade FIC eram atender às necessidades quanto às demandas do evento, mas também 

contribuir para proporcionar à força de trabalho uma “experiência de aprendizagem engajadora 

e encantadora”. No material disponibilizado pela instituição não é descrito como seria esse tipo 

de experiência e nem o motivo de tal objetivo.  

O trajeto de formação foi dividido em cinco pilares, assim denominados: Os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos; Excelência em Serviços; Liderança nos Jogos; Meu Papel nos 

Jogos; Meu Local de Trabalho.  

O primeiro pilar tinha como objetivo proporcionar ao participante o entendimento sobre 

esse megaevento, informando quais são os valores dos jogos olímpicos e paraolímpicos e quais 

eram as expectativas do COI (Comitê Olímpico Internacional) e do IPC (Comitê Paralímpico 

Internacional) para a atuação dessa edição no Brasil.  

O segundo pilar objetivava preparar os participantes a realizar um atendimento 

diferenciado a todos os clientes dos eventos. O público dos jogos seria muito diverso quanto à 

questão de idade, de gênero, do nível escolar e, principalmente, da diversidade cultural. Era 

necessário que os participantes compreendessem que o respeito às diferenças era essencial para 

o sucesso do megaevento (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E 

PARALÍMPICOS RIO 2016, 2014). Essa qualificação buscava oferecer conhecimentos e 

desenvolvimento de competências relativas ao atendimento ao cliente e à prestação de serviços, 

temas que são aplicáveis em várias instâncias da vida do participante.  

O terceiro pilar era dedicado aos líderes de equipes, aqueles que as estariam 

coordenando nas arenas esportivas. Esse programa teve como objetivo desenvolver 

características essenciais para a atuação como líder, como reconhecimento pelo trabalho 

realizado, respeito pelas diferenças, entender e resolver as dificuldades relatadas pela equipe 

etc. Na apresentação do curso de Liderança nos Jogos há o slide que é mostrado na imagem V, 

abaixo, que estabelece que o papel do líder nos jogos é realizar as tarefas, mas o foco importante 

deve estar nas pessoas (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E 

PARALÍMPICOS RIO 2016, 2014).  
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Imagem V – O papel dos Líderes Rio 2016 

 
Fonte: Material do Curso Liderança nos Jogos (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E 

PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). 
 

No quarto pilar ficou estabelecido que os cursos proporcionassem conhecimentos sobre 

a sua função nos jogos, definindo o papel e as atividades que cada um iria desempenhar na 

arena esportiva, explicando sobre as regras e as políticas exigidas nos jogos (COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2014). A 

preparação estaria voltada para atender às demandas desse megaevento esportivo. 

No quinto pilar a formação era realizada no local de trabalho, na arena em que o 

indivíduo atuava. A preparação era conduzida pelo líder da atividade que, de forma prática, 

informava sobre as principais áreas e suas respectivas responsabilidades, além dos locais 

daquela arena com os quais o participante teria contato (COMITÊ ORGANIZADOR DOS 

JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2014). Era uma preparação instrucional, 

informativa e de acordo com a realidade de cada local.  

A qualificação profissional estabelecida pelo Comitê Organizador dos Jogos, que 

representa dois atores envolvidos, governo e iniciativa privada, traduzida pela jornada de 

treinamento, aponta para uma formação direcionada para as necessidades da realização dos 

jogos. Este foco estaria mais alinhado com a perspectiva que retratamos da visão dos 

empregadores, que busca atender às exigências imediatas do mercado.  

Na próxima seção buscaremos examinar tal avaliação, já que analisaremos os materiais 

do curso de Operação de Instalação Esportiva e captaremos a opinião dos egressos sobre qual 

foi o direcionamento dado na formação. 
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2.4 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL  

Nesta seção apresentaremos o tema qualificação profissional e a possível correlação 

com a trajetória profissional do trabalhador, entendendo que para ter oportunidades de trabalho 

faz-se necessário que haja algum tipo de preparação, mesmo que de forma prática, ocorrendo 

no próprio local de trabalho. Como a nossa perspectiva de estudos visa a uma das modalidades 

de EPT – FIC – a análise será um recorte e terá uma visão restrita quanto à trajetória profissional 

dos egressos, já que num aspecto mais abrangente seria necessário o aprofundamento das outras 

instâncias da EPT, como a técnica de nível médio e a tecnológica de graduação e de pós-

graduação.  

Como apresentamos na seção 1.1 – aspectos legais da temática – o Decreto nº 8268, de 

18 de junho de 2014, estabeleceu que as modalidades de EPT deveriam estar organizadas em 

itinerários formativos ou trajetórias de formação: 
Consideram-se itinerários formativos ou trajetórias de formação as unidades 
curriculares de cursos e programas de educação profissional, em uma 
determinada área, que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado 
dos estudos (BRASIL, 2014).  

Esse direcionamento objetivava que a qualificação profissional pudesse ser uma das 

etapas ou mesmo o primeiro contato do indivíduo com uma formação para atuação em uma 

atividade simples ou em uma função.  

Os autores Ramos e França (2005) também reforçam a discussão no sentido de que 
[...] a EPT está relacionada à sua função em possibilitar que o trabalhador 
desempregado tenha condições de concorrer a um emprego e que aquele já 
empregado consiga manter-se no trabalho, baseado na expectativa de que a 
qualificação profissional aumenta as chances do trabalhador de se tornar mais 
competente, ampliando, assim, as oportunidades de geração de renda.  

A estruturação da EPT na forma de itinerários formativos tem como conceito possibilitar 

ao indivíduo percorrer um caminho ao longo de sua capacitação e, assim, construir a sua carreira 

segundo uma perspectiva de educação continuada, explorando as diferentes modalidades da 

EPT.  

Como o Senai foi uma instituição criada para atender às necessidades de formação do 

trabalhador, como visto na seção 2.2, os empregadores entendem a qualificação profissional 

como trajetória de formação, como  
um conjunto de etapas, trajetórias, possibilidades e arranjos que compõem a 
organização da Educação Profissional para o atendimento das demandas da 
formação em determinada área da indústria ou, ainda, como o conjunto de 
trajetórias pelas quais se adquirem as competências para o desempenho 
profissional qualificado em determinada área da indústria (SENAI, 2015, p.15). 

Outras entidades que praticam o conceito de itinerários formativos e que permitem um 

planejamento quanto à oferta de programas para todas as modalidades da EPT, integrando os 
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percursos na formação do trabalhador, são os Institutos Federais que, a partir de 2008, tiveram 

destaque na ampliação de regiões atendidas, além das soluções educacionais oferecidas. O MEC 

estabeleceu em 2010 que os Institutos Federais atendem a um novo modelo em EPT.   
Exatamente por esse grau de abrangência, os Institutos Federais têm condições 
de estabelecer uma singularidade em sua arquitetura curricular: a flexibilidade 
para instituir itinerários de formação que permitam um diálogo rico e diverso 
em seu interior e a integração dos diferentes níveis da educação básica e do 
ensino superior, da educação profissional e tecnológica, além de instalarem 
possibilidades de educação continuada, aspecto decorrente da dinâmica da 
realidade produtiva (BRASIL, 2010, p. 26).  

Leão (2015) argumenta que a expressão “itinerários formativos”, citada nos documentos 

da EPT, faz referência a caminhos, entradas, roteiro, uma descrição de caminho a seguir para ir 

de um lugar a outro. A palavra “formativo” indica algo que forma ou serve para formar, que 

contribui para a formação ou para a educação de algo ou alguém. A compreensão do conceito 

de itinerários formativos está completamente alinhada com a trajetória profissional do 

trabalhador, já que o indivíduo poderá iniciar os seus estudos sem conhecimento nenhum de 

uma profissão, mas com as suas participações em programas nas diversas modalidades de EPT 

poderá alcançar novas oportunidades profissionais, delineando assim uma trajetória em sua 

carreira.      

Os Institutos Federais têm o compromisso com a formação do profissional segundo um 

roteiro de estudos para a educação continuada, desde a inserção no mercado de trabalho, através 

dos cursos FIC, até a sua especialização na função, com a conclusão do ensino médio técnico, 

e prosseguindo na sua preparação através de programas de graduação e, posteriormente, pós-

graduação. Leão (2015) destaca que os itinerários devem ser organizados de forma intencional 

e sistemática, estruturando ofertas que possibilitem ao profissional uma trajetória de formação 

coesa, contínua, vertical ou horizontal. Devemos considerar que esses caminhos sugeridos 

deverão ser flexíveis, podendo o indivíduo escolher programas ou trajetos de acordo com seus 

objetivos e interesses.  

 Os itinerários formativos são as trilhas a serem percorridas, mas a trajetória profissional 

não deve ser entendida como um caminho rígido a ser seguido por ele(ela), mas sim como 

sequência de posições assumidas e de atividades por ele realizadas. É evidente que a trajetória 

profissional poderá sofrer alterações ou limitações, não só por ambições individuais, mas 

também pelas condições vigentes do mercado de trabalho e do estado de desenvolvimento do 

país. Quando o país vive um alto índice de desemprego, o trabalhador se vê na situação de se 

manter empregado, mesmo que em uma função não vinculada à sua trajetória. Quando o 
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indivíduo procura uma posição no mercado de trabalho, não necessariamente terá ela a ver com 

sua carreira original, porque as condições não estão favoráveis à sua recolocação.  

Nesse sentido, reforça-se a importância de o indivíduo procurar a qualificação 

profissional, na expectativa de que os cursos FIC aumentem as oportunidades do trabalhador 

de adquirir mais competências, tornando-o um profissional polivalente, ampliando assim as 

chances de geração de renda. Ciavatta (2008) não compartilha integralmente da estratégia de 

ofertas de soluções da EPT para a garantia de postos de trabalho. Segundo esta autora (2008), 

questões como globalização econômica, busca pela qualidade e pela competitividade, 

transformações do mundo do trabalho decorrentes das novas tecnologias estão causando 

desemprego estrutural, e isso independente dos programas de formação profissional. Ramos e 

França (2005) corroboram a opinião da Ciavatta de que para ter acesso ao mercado de trabalho 

não basta apenas que o trabalhador seja qualificado. O fato é que a possibilidade de acesso ao 

emprego envolve o sistema produtivo capitalista e, consequentemente, existem fatores 

condicionantes, tais como crescimento econômico, aumento da população em busca de 

emprego e desenvolvimento tecnológico, fatores estes que influenciam o número de posições 

disponíveis no mercado de trabalho. 

Não trataremos nos estudos das possíveis variáveis que facilitam ou dificultam o 

trabalhador de ter sucesso na sua trajetória profissional. Machado (2000, p. 189) expressa que 

“vários são os fatores e os critérios que definem o sucesso ou não na inserção profissional. 

Trata-se, assim, de um processo complexo”. Não podemos deixar de considerar que o 

conhecimento que o trabalhador adquire na sua vida profissional através da formação formal, 

ou seja, nas instituições de ensino, e também no seu ambiente de trabalho é fundamental para 

que o indivíduo tenha chances de concorrer às vagas disponíveis. A qualificação profissional 

tem a sua importância na construção da carreira do trabalhador, segundo Crivellari (2000). Ele 

esclarece que a trajetória formativa profissional está ligada a etapas sucessivas seguidas por um 

indivíduo no seu processo de formação profissional. Desta forma, compreendemos que a 

trajetória profissional pode ser pensada como um conjunto de postos e funções assumidos ao 

longo da vida profissional do indivíduo. Andrade e Barbosa (2017) reforçam que existe 

correlação entre a EPT e o mercado de trabalho ao afirmarem que os indivíduos que optam por 

este tipo de educação pretendem ingressar ou se reinserir no mercado de trabalho numa possível 

conexão com a trajetória profissional do trabalhador. 

A principal discussão que é retomada quanto à influência na trajetória profissional é o 

confronto entre uma formação mais generalista e aquela voltada para atender imediatamente a 

um posto de trabalho (CRIVELLARI, 2005). Esse confronto foi mostrado nas seções 2.1 e 2.2, 
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em que o empregador e o empregado têm visões e expectativas diferentes quanto à qualificação 

profissional.  

Segundo Ramos (2008), a lógica de organização dos itinerários formativos que apoia a 

construção da trajetória profissional tem dois fundamentos:  
O primeiro é a previsão de que as qualificações obtidas por meio de cursos, 
etapas ou módulos correspondentes a ocupações de uma família ocupacional 
ou área profissional possam redundar numa titulação de nível superior para 
essas qualificações. O segundo considera que tais cursos, etapas ou módulos, 
nos seus respectivos níveis, correspondam a ocupações existentes no mercado 
de trabalho.  

Esse conflito na EPT entre formar o profissional para as necessidades do mercado de 

trabalho e de preparar o trabalhador para uma educação integral gera uma discussão que 

tratamos nesta dissertação nas seções anteriores, mas sempre com a necessidade em mente de 

que o entendimento sobre itinerários formativos deve ser considerado um plano de formação 

continuada, com etapas sequenciais, progressivas, flexíveis e estruturadas de forma a abarcar 

vários níveis de conhecimentos (RAMOS, 2008). No caso da modalidade FIC, como são cursos 

livres ou programas que preparam para uma área profissional, esta é uma das etapas que 

compõem o itinerário formativo.  

Os autores Moraes e Neto (2005) retratam a preocupação de que a EPT tenha o propósito 

de construir o itinerário formativo com coerência e lógica entre as modalidades e que os 

programas devem ser garantidos para que haja uma educação integral dos trabalhadores. Desta 

forma, Moraes e Neto (2005, p. 1455) afirmam que:  
A identificação das possíveis trajetórias ocupacionais e a construção dos 
itinerários formativos, além de permitirem melhor correspondência entre os 
requisitos demandados nas atividades de trabalho e nos perfis construídos no 
processo educativo, podem dar condições aos trabalhadores de adequar, de 
acordo com suas possibilidades e condições, o itinerário formativo para o 
itinerário profissional.  
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3 A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS ALUNOS DO CURSO DE OPERAÇÃO 

INSTALAÇÃO ESPORTIVA RIO 2016 (OIE): O QUE DIZEM OS PRINCIPAIS 

ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO  

Nesta seção apresentaremos as informações referentes ao curso de Operação de 

Instalação Esportiva (OIE).  Vamos levantar o objetivo geral, os conteúdos e os seus respectivos 

focos nesta FIC. Além de comentar sobre a OIE, traremos a opinião de alguns líderes do Comitê 

Organizador dos Jogos Rio 2016, que foram os idealizadores desta formação inicial, para 

identificarmos os objetivos planejados e os resultados alcançados. Procuraremos analisar se esta 

formação estava diretamente ligada à realização dos jogos ou se seria também uma preparação 

para a carreira do aluno. Por último, somaremos a opinião dos egressos, após 30 meses da 

realização da formação inicial, buscando respostas quanto à qualificação profissional e à 

correlação do curso com a sua trajetória profissional. 

O curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) foi destinado a 94 estudantes da 

Universidade que se candidataram para fazer a qualificação de 40 horas. Como essa formação 

inicial foi ofertada pelo curso, enriquece o argumento sobre a pertinência do objeto de estudo o 

fato de entendermos qual seria a melhor conceituação e definição de curso. Adotamos a 

descrição dada pelo Senai (2015, p. 20): 
No âmbito da educação, "curso" pode ser compreendido como o conjunto de 
variáveis que constitui uma organização curricular acadêmica, estruturada e 
sistemática e intencionalmente, de forma ordenada, sequencial e harmônica, 
com o objetivo de preparar (habilitar ou qualificar) pessoas para uma demanda 
específica do mundo do trabalho ou para uma necessidade que caracteriza a 
vida ou o cotidiano das pessoas. Um curso é sempre estruturado em torno de 
um tema claramente definido ou delimitado (que pode ser mais amplo ou 
menos amplo) com o propósito de preparar alguém para uma função, 
atividade, necessidade. Embora o foco esteja mais na regulamentação teórica, 
não só não exclui, mas caracteriza-se pela integração teoria x prática. Está, via 
de regra, relacionado à ideia de ensinar a fazer. 

Esta formação inicial teve como objetivo desenvolver nos alunos competências técnicas 

para a gestão e a operação de instalações esportivas conforme divulgado nas redes sociais da 

instituição de ensino, em julho de 2015, conforme imagem VI abaixo (UNIVERSIDADE 

ESTÁCIO DE SÁ, 2015).  
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Imagem VI – Comunicação do curso OIE6 

 

Fonte: Página da Universidade Estácio de Sá, Facebook, 23/07/2015 
 

Segundo o Relatório de Parceria (2016), o perfil da turma foi composto por alunos 

formados em 2014 e 2015. Um dos motivos quanto ao estabelecimento da data de formatura 

era que os egressos tivessem disponibilidade integral no período próximo aos jogos. Outra regra 

definida para a candidatura: a formação não seria eliminatória, estaria disponível praticamente 

para todas as graduações. A Universidade Estácio de Sá recebeu 249 inscrições. O processo 

para a escolha dos alunos constava de uma entrevista para avaliar a motivação e o interesse do 

aluno no curso e na atuação nos jogos, análise de curriculum vitae, e que o aluno tivesse a média 

no seu CR igual ou maior que 6 (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 2016). O coeficiente de 

rendimento acumulado (CR) é calculado semestralmente com base nas notas obtidas pelo aluno 

em todas as disciplinas/atividades cursadas desde o seu ingresso na Universidade 

O Brasil, pela primeira vez, concretizou um megaevento com tal complexidade e 

magnitude, envolvendo 11.238 atletas de 207 países, com 306 eventos promovidos em 11 dias 

de competição (COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL) e, por esta razão, a necessidade de 

disseminar conhecimentos e técnicas específicas usadas em organização de acontecimentos de 

grande porte. Além da formação do aluno em planejamento de operação dos jogos olímpicos, 

liderança de equipe, controle e comando das equipes envolvidas durante os jogos, também 

houve a presença e a participação na sala de aula dos líderes e responsáveis pelas principais 

áreas dos jogos para compartilharem as suas experiências e expectativas quanto ao evento. O 

                                                
6Imagem retirada da página do Facebook da Universidade Estácio de Sá. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/search/top/?q=parceria%20comite%20rio%202016&filters_rp_creation_time=>. 
Acesso em: 18/10/2017.  
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programa teve início em setembro de 2015, com aulas teóricas, práticas e visita ao Parque 

Olímpico na Barra, com encerramento em dezembro de 2015 (UNIVERSIDADE ESTÁCIO 

DE SÁ, 2015; COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 

RIO 2016, 2015).  

3.1 DESCRIÇÃO DO CURSO DE OPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVA 

(OIE)  

Em função do ineditismo do evento no Brasil, tínhamos falta de profissionais 

capacitados na atuação em megaeventos, e por esta razão, as instituições envolvidas elaboraram 

essa formação. Uma das áreas do comitê organizador que era denominada VEM (Venue 

Management), sigla em inglês, e que significa gerenciamento operacional de instalações, foi a 

que apontou a necessidade de formar profissionais para atuação nas Olimpíadas. Este setor foi 

o responsável pelo planejamento operacional e pela gestão das equipes das instalações de 

competição.  Os principais papéis dessa área foram: coordenar o planejamento operacional das 

arenas junto às outras áreas envolvidas, liderar os assuntos e as ocorrências operacionais na 

instalação de competição e gerenciar a operação e toda a comunicação na arena. Pelas 

características da área, é possível compreender que são temas desconhecidos de profissionais 

no país.  

Dessa forma, o curso pode ser categorizado como uma formação inicial, já que os 

participantes estariam entrando em contato com um conhecimento novo. O propósito era 

apresentar a eles o tamanho e a complexidade da organização do maior evento multiesportivo 

do mundo, mostrando as fases de planejamento, como se organiza uma instalação esportiva, 

suas subdivisões, liderança em acontecimentos de grande porte, aspectos de segurança e 

comunicação. O aluno, ao final da formação, deveria ter uma visão sistêmica das inter-relações 

entre as principais responsabilidades das áreas, identificando possíveis problemas e quais as 

decisões a serem tomadas. Os conhecimentos tratados no curso forneceram ao participante 

conceitos sobre planejamento e organização de grandes eventos, desenvolvimento de projetos, 

liderança de equipes heterogêneas e gerenciamento de recursos, conhecimentos estes que se 

agregam a outros setores produtivos de forma indireta, podendo assim gerar um efeito 

multiplicador na geração de trabalho e renda do egresso (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 

2015; COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 

2015). 

A formação inicial investigada está alinhada com o entendimento de Cattani (1997, p. 

94) de que os conteúdos tratados no curso seriam aplicados não só no ambiente dos jogos, mas 

também em situações relacionadas às atividades profissionais: 
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A formação profissional, na sua acepção mais ampla, designa todos os 
processos educativos que permitam ao indivíduo adquirir e desenvolver 
conhecimentos teóricos e operacionais relacionados à produção de bens e 
serviços, quer esses processos sejam desenvolvidos nas escolas ou nas 
empresas. 
A formação profissional está, em grande parte, associada às necessidades 
definidas pelas empresas no que concerne à sua política de organização e de 
gestão do trabalho. 

As entidades envolvidas definiram que para que a qualificação profissional atendesse às 

necessidades de um profissional que soubesse atuar numa arena esportiva, ela fosse composta 

pelos seguintes módulos: introdução aos jogos, conceitos de operações, especificidades dos 

jogos paralímpicos, áreas funcionais e clientes, detalhamento das operações, operações 

complexas, comunicação nas instalações, liderança nos jogos, prontidão, broadcast: operação 

de transmissão e encerramento. Cada módulo compreendia um encontro de quatro horas, 

totalizando assim 40 horas de formação (UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 2015; COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). 

Para inaugurar o curso, era necessário que o participante conhecesse o projeto dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. O entendimento quanto ao significado e às características 

de um megaevento eram essenciais para iniciar os estudos, mostrando a sua complexidade em 

função da atuação de diversas áreas e a amplitude de profissionais envolvidos. Nesse módulo, 

os principais objetivos traçados eram: conhecer sobre os jogos Rio 2016; compreender os papéis 

e as responsabilidades do Comitê Rio 2016; identificar os locais de competição e os espaços 

operacionais da instalação (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E 

PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). Esse encontro foi conduzido pelos líderes de três áreas do 

Comitê organizador: o diretor da gestão das instalações, o gerente de competição e a gerente 

das instalações, que também foi a idealizadora do curso.   

No segundo encontro, com o conhecimento dos locais de competição adquirido na aula 

anterior, os participantes entrariam em contato com a rotina de uma arena e com os principais 

processos para o funcionamento de operação de um megaevento. Os principais objetivos eram: 

definir uma terminologia para os princípios e as operações diárias de arena; descrever os 

estágios do ciclo de vida de um dia na arena e o papel do gerente da instalação nesse ciclo; 

identificar quais os esportes que acontecem nas arenas; descrever a importância dos padrões e 

dos formulários a serem preenchidos como uma importante fonte de informação; compreender 

a diferença entre os papéis do gerente da instalação e do gerente de esportes (COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015).  De 

acordo com estes pontos, os participantes eram colocados em situações críticas que poderiam 

acontecer num evento esportivo, e necessitavam tomar decisões. Após as respostas dos alunos, 
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os profissionais do comitê discutiam as melhores propostas e os impactos de possíveis decisões 

dos participantes.   

O terceiro encontro tratava da importância dos jogos paralímpicos. O aluno entrava 

então em contato com o tema deficiência e com o papel dos jogos na inclusão social. Os 

principais objetivos eram: explicar os papéis e as responsabilidades da área de integração 

paralímpica; descrever o papel da gestão da operação na integração entre os dois eventos, jogos 

olímpicos e paralímpicos; explicar os princípios e a importância dos jogos paralímpicos no 

Brasil (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 

2016, 2015). Como esse conteúdo era muito específico, o líder do comitê organizador que 

conduziu esse módulo era referência em realizar eventos paralímpicos, por isso, o material 

entregue aos alunos trazia o histórico deste tipo de evento e as conquistas nesses jogos 

específicos.  

O quarto encontro apresentava a importância da etapa do planejamento na realização 

dos jogos e as principais áreas funcionais envolvidas na arena e suas respectivas 

responsabilidades. Os principais objetivos foram: identificar as características de um evento 

com um único esporte e outro multiesportivo; apresentar a fase de planejamento e as principias 

etapas; descrever as áreas funcionais e suas dependências e interferências com as outras áreas 

(COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 

2015). Esse conteúdo tratou de temas que podem ser aplicados em qualquer ambiente, porque 

apontam que, para a execução de atividades, faz-se necessária a realização de planejamento, 

compreendendo os papéis e as ligações entre os envolvidos no processo. 

O quinto módulo teve como propósito mostrar aos participantes as plantas das arenas, 

abrangendo os motivos e a localização das áreas na instalação. Os principais objetivos desse 

encontro foram: identificar a localização das principais áreas funcionais e os espaços dedicados 

aos clientes dos jogos; descrever o propósito dos espaços da área VEM e o centro de 

comunicação da arena (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E 

PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). Esse conteúdo retrata assuntos específicos da realização 

de megaeventos.  

O sexto encontro foi dedicado ao entendimento da área de credenciamento, responsável 

em estabelecer os privilégios de acesso adequados aos espaços da arena. Os principais objetivos 

deste módulo foram: compreender a importância do credenciamento para a realização dos 

jogos; identificar os tipos de credenciais e as zonas de acesso (COMITÊ ORGANIZADOR 

DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). Este conteúdo retrata 

assuntos específicos para a realização de megaevento.  
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No sétimo módulo foi tratado o tema liderança nos jogos, conteúdo que mostrava a 

importância do líder na realização dos jogos, indicando que as equipes seriam compostas por 

funcionários, prestadores de serviços e voluntários. Essa diversidade na composição do time 

trazia uma complexidade para os líderes que atuavam no megaevento. Os principais objetivos 

foram: preparar o líder para saber como gerir uma equipe de voluntários; saber lidar com 

conflitos nas equipes; desenvolver no líder a capacidade de motivar a equipe (COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). Esse 

encontro explicitou conhecimentos necessários para o melhor desempenho da atuação de um 

líder, contribuindo para possíveis estágios mais avançados na sua trajetória profissional.  

Os oitavo e nono encontros foram dedicados ao processo de comunicação na arena e à 

integração da transmissão. Os objetivos foram: descrever os principais processos, os fluxos e 

os papéis relacionados à área de comunicação da arena; mostrar as ferramentas determinantes 

de comunicação utilizadas na instalação esportiva; destacar a importância da central de 

transmissão para a realização dos jogos (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 

OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). Estes temas têm uma relação direta com 

a realização dos jogos, mas também dão ao participante conhecimentos sobre comunicação e 

sobre o melhor processo e possíveis acordos de comunicação entre equipes.  

O último encontro foi composto por duas ações: uma visita guiada à arena esportiva da 

Barra, conciliando os conteúdos tratados em sala de aula com o local de competição. A segunda 

ação foi a aplicação de uma prova de conhecimentos para verificar o aprendizado em relação 

aos temas desenvolvidos. A nota da avaliação final não estava atrelada à entrega do certificado, 

mas fez parte de uma composição de critérios para a classificação dos alunos. Os mais bem 

avaliados seriam os primeiros a serem indicados para participar dos processos seletivos do 

Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 ou das empresas que prestariam serviços para o evento 

(UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, 2015; COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 

OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2015). 

No quadro VI, abaixo, apresentamos um resumo do que se refere aos módulos, os 

respectivos objetivos e a relação dos módulos com temas que estão voltados para a preparação 

dos jogos e os conteúdos que poderiam contribuir para outras instâncias de atuação profissional 

dos alunos. 
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Quadro VI – Resumo dos Módulos do curso OIE  

 

Fonte: Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 (2015) e dados compilados pela autora 
 

O quadro-resumo mostra que quatro dos dez módulos foram temas capazes de contribuir 

para a carreira dos alunos, o que significa que 40% da formação poderiam ser aproveitados pelo 

egresso na sua trajetória profissional. A nossa análise foi baseada na identificação dos 

conteúdos tratados no curso, correlacionando assim temas que eram aplicáveis nos jogos e 

conteúdos que poderiam ser usados em outros ambientes e cenários, como comunicação, 

planejamento, e outros. 

Ao final do curso, as instituições entregaram um certificado de participação ao aluno 

chancelado pelas organizações envolvidas. Para a entrega deste documento, adotou-se o mesmo 

critério quanto ao percentual de faltas nas aulas regulares da formação superior, ou seja, no 

máximo 25% de faltas.  

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A pesquisa de natureza quanti-qualitativa foi realizada por meio de revisão 

bibliográfica, documental, entrevistas com três líderes do Comitê Organizador dos Jogos Rio 

2016 e aplicação de um questionário on-line com os ex-alunos que participaram do curso de 

Operação de Instalação Esportiva Rio 2016, objeto do estudo.  

Outras 
instâncias 

profissionais 

Específicos 
para os 
jogos 
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Quanto à natureza quantitativa, aplicamos o questionário on-line enviado aos egressos 

pela plataforma Survey Monkey. A consolidação dos resultados será apresentada em tabelas 

com classificação por assuntos e a frequência atingida. Esta etapa objetivará identificar a 

compreensão do ex-aluno quanto à capacitação recebida para atuar nos jogos.  

Como serão adotados também na pesquisa os estudos qualitativos que têm como uma 

das características primordiais a visão holística, é importante trazermos os conceitos que 

permeiam esta perspectiva. No entendimento de Mazzotti (2009, p. 19-20), “a visão holística 

parte do princípio de que a compreensão do significado de um comportamento ou evento só é 

possível em função da compreensão das inter-relações que emergem de um dado contexto”. 

Nesta perspectiva, o pesquisador é o principal instrumento de investigação e demanda o contato 

direto e prolongado com o campo para poder levantar os significados dos comportamentos 

observados  
[das] descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e 
comportamentos observados; citações literais do que as pessoas falam sobre 
suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; trechos ou íntegras de 
documentos, correspondências, atas ou relatórios de casos (PATTON, 1986 
citado em MAZZOTTI, 2009, p. 20). 

Nessa corrente, Minayo e Gomes (2010, p. 21) ressaltam que:  
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos 
é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas 
ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

A presente investigação foi dividida em três etapas. A primeira etapa é composta de 

pesquisa bibliográfica e documental. A revisão de literatura fez-se necessária para que se possa 

ampliar o escopo do projeto. A bibliografia se sustenta em material publicado em livros, artigos 

de revistas, trabalhos acadêmicos, relatórios, atas, anais, legislações, entre outros. A nossa 

escolha quanto à utilização da pesquisa bibliográfica é reforçada por Oliveira (2007), que 

argumenta que este tipo de pesquisa nos coloca em contato direto com obras, artigos e 

documentos que tratam do tema de estudo, são fontes reconhecidamente do domínio científico.  

A pesquisa documental foi realizada em documentos utilizados pelo Comitê 

Organizador dos Jogos Olímpicos e a Universidade Estácio de Sá referentes ao curso a ser 

estudado. Oliveira (2007) classifica a pesquisa documental “pela busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” (p. 

69). Esta etapa foi retratada nas seções anteriores. 
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A segunda etapa envolveu a adoção da metodologia de pesquisa quantitativa aplicada 

por meio da aplicação de um questionário estruturado on-line em forma de documento na 

plataforma Survey Monkey. A pesquisa foi disponibilizada por link através de envio por e-mail 

ou por whatsapp aos 94 alunos da Universidade Estácio de Sá inscritos no curso específico, 

independente de se concluíram ou não o curso, sendo eles os alunos matriculados na formação 

inicial. Por meio dessa plataforma, as respostas foram consolidadas automaticamente em uma 

planilha ou disponibilizadas na própria ferramenta.  

Vieira, Castro e Schuch (2010) afirmam que as pesquisas on-line são consideradas 

aquelas realizadas de forma presencial ou por telefone e só diferem na maneira como são 

conduzidas. Em função do acesso à tecnologia, cada vez mais as pessoas estão conectadas, 

tornando-se esse meio, on-line, uma das formas mais práticas e acessíveis aos respondentes na 

aplicação de uma pesquisa.  

O instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário estruturado contendo 26 

perguntas de múltipla escolha, com a obrigatoriedade de respostas. Castro, Ferreira e Gonzalez 

(2013) categorizam as perguntas de múltipla escolha como fechadas, questões que terão 

diversas alternativas, dentre as quais o participante escolhe uma opção. Este formato de 

perguntas se refere a uma pesquisa quantitativa, pois as respostas podem facilmente ser 

quantificadas (CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013, p. 58).  

As bases adotadas no questionário tiveram como objetivo que os egressos respondessem 

temas que possibilitassem a análise quanto às contribuições do curso de Operação de Instalação 

Esportiva Rio 2016 para a sua trajetória profissional, identificando, na perspectiva dos egressos, 

aspectos positivos e negativos da ação educativa na sua atuação no mercado de trabalho.  

Para estabelecer contato com os egressos, como responsável pela operação desse curso, 

tinha a relação com os nomes, os respectivos e-mails e números de celulares dos alunos. Assim, 

houve facilidade no envio do questionário pelas formas citadas acima. Vieira, Castro e Schuch 

(2010) entendem que o correio eletrônico é uma das formas de metodologia que podem ser 

usadas para pesquisa, possibilitando o envio de documentos de qualquer tamanho com rapidez 

a pessoas que estão distantes. Esta afirmação foi comprovada na aplicação do nosso 

questionário, pois no período de dez dias obtivemos os resultados. 

A terceira etapa contemplou entrevistas semiestruturadas com os dois líderes da área de 

recursos humanos e da área técnica do Comitê Organizador dos Jogos, responsáveis pela 

definição do curso oferecido aos ex-alunos. Castro, Ferreira e Gonzalez (2013) destacam que a 

entrevista semiestrutura ou semidirigida é aplicada com pequeno número de perguntas para que 

possamos ter facilidade na sistematização e na codificação, contendo algumas questões 



66 
 

predeterminadas e outras formuladas durante a entrevista. A técnica de entrevista foi escolhida 

após a realização do questionário aplicado aos egressos. Compartilhamos o entendimento de 

Castro, Ferreira e Gonzalez (2013) de que este tipo de entrevista deve ser utilizado em conjunto 

com outras técnicas, como questionários, grupo focal etc., a fim de termos uma ideia mais 

detalhada do objeto de estudo. 

As entrevistas foram realizadas individualmente a partir dos mesmos tópicos. Castro, 

Ferreira e Gonzalez (2013) relatam que, apesar de a entrevista ser conduzida de forma 

individual, como as questões estão alinhadas segundo os mesmos tópicos, existe a compreensão 

das diferentes percepções e opiniões sobre o mesmo assunto. O que as autoras citadas acima 

recomendam é que se faça um pré-teste para verificar se o instrumento contemplou os temas 

relevantes para a pesquisa.  

Nessa ocasião, foi possível entrevistar o diretor de recursos humanos e a gerente geral 

da área de desenvolvimento organizacional e engajamento do Comitê Organizador dos Jogos, 

que foram os responsáveis pela definição da estratégia da educação profissional da força de 

trabalho dos jogos. Por último, fizemos uma entrevista com a gerente da área responsável pela 

definição do conteúdo e coordenação das ações oferecidas no curso de Operação de Instalação 

Esportiva Rio 2016 aos ex-alunos da Universidade, que pôde fornecer informações a respeito 

das atividades dos egressos, necessidades de capacitação e entendimento das exigências quanto 

à qualificação para atuar nas arenas esportivas.  

3.3 PERSPECTIVA DOS EGRESSOS SOBRE O CURSO OIE   

Nesta parte pretendemos analisar as contribuições do curso de Operação de Instalação 

Esportiva na perspectiva dos egressos, verificando junto aos ex-alunos a contribuição da 

formação inicial para a sua trajetória profissional. 

Este curso foi oferecido a 94 alunos da Universidade Estácio de Sá no período de 

setembro a dezembro de 2015. Pelo ineditismo do evento no Brasil, o Comitê Organizador dos 

Jogos Rio 2016 foi o responsável em desenhar a formação inicial e definir quais seriam os 

objetivos a serem alcançados no final do curso.  

Para que possamos analisar a importância da formação inicial oferecida aos ex-alunos 

da Universidade Estácio de Sá, após trinta meses da realização do curso, era essencial que 

investigássemos o entendimento dos egressos quanto a esta formação. Para compreendermos a 

visão dos egressos sobre o curso OIE adotamos o método de análise, o questionário on-line, 

convidando todos os egressos que participaram do curso. 
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3.3.1 Questionário com os egressos  

As questões incluídas no questionário (Apêndice B) versaram, em geral, sobre cinco 

pontos principais, que denominamos de blocos ou categorias: perfil dos respondentes, 

experiência profissional, curso Operação de Instalação Esportiva, trajetória profissional e 

avaliação geral. O questionário foi composto por 26 questões de múltipla escolha, distribuídas 

em blocos/categorias. Das 26 questões, 24 foram para todos que participaram do curso e as 

outras duas para aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar nos jogos. A escolha quanto 

às categorias a serem investigadas foi baseada nos conceitos tratados nas sessões anteriores. 

Uma das questões foi identificar se a formação inicial atendeu apenas às necessidades para a 

realização dos jogos e ou se contribuiu para a aplicação dos conhecimentos à sua trajetória 

profissional. Outra vertente a ser pesquisada era como o curso OIE foi oferecido de forma 

inédita, se essa inovação favoreceu os participantes a terem mais oportunidades de atividades 

profissionais.  E, por último, entendendo que a formação inicial deva ser uma das etapas de 

desenvolvimento, identificar se os egressos buscaram a continuidade nos seus estudos.  

 O questionário era composto por cinco blocos, como:  perfil, experiência profissional, 

curso de Operação de Instalação Esportiva Rio 2016, trajetória profissional e avaliação geral. 

As questões foram elaboradas de acordo com os blocos estabelecidos para que se pudesse 

correlacionar as opiniões dos egressos sobre o curso escolhido e a sua trajetória profissional.  

Segundo Castro, Ferreira e Gonzalez (2013), a ordem das perguntas deve obedecer a um critério 

temático, o que no nosso caso foi renomeado como bloco, que seriam os temas a serem 

analisados. 

Como o curso OIE teve como um dos objetivos preparar profissionais para atuarem nos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos, era necessário identificar se de fato a formação permitiu que 

estes trabalhassem no megaevento. Nesse caso, colocamos uma pergunta para identificar se o 

egresso atuou nos jogos. Com a resposta afirmativa, o respondente deveria responder a mais 

duas perguntas: uma delas foi com que tipo de vínculo profissional ele trabalhou no evento: 

voluntário, funcionário do Comitê ou prestador de serviço; e a segunda questão era por quanto 

tempo trabalhou nos jogos.  

O questionário foi disponibilizado por um período de 10 dias e a adesão à pesquisa foi 

de 65%. Este total alcançado mostra o interesse dos egressos em contribuir com a pesquisa, 

além de apresentar resultados consistentes quanto à opinião sobre a formação inicial. Desse 

total de egressos respondentes, 85% concluíram o curso, ou seja, a maioria teve a formação 

completa e estaria elegível para trabalhar nos jogos. 
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Os dados foram consolidados no banco de dados da ferramenta Survey Monkey, 

analisando as respostas dadas de acordo com o percentual. Como o questionário aplicado foi 

composto por perguntas fechadas, tabulamos as respostas por questão e o seu respectivo 

percentual. Abaixo, apresentamos os resultados por blocos (perfil, experiência profissional, 

curso OIE, trajetória profissional e avaliação geral).   

a) Perfil: neste bloco o objetivo era identificar as informações gerais dos egressos quanto 

ao gênero e à faixa etária. No que diz respeito à escolaridade, observar a titulação da formação 

no momento da realização do curso, 2015, e no ato da pesquisa, 2018. 

Com base no total de egressos respondentes, mostrou que o sexo feminino era de 

53,23%, e o masculino, 46,77 %, apresentando um equilíbrio entre as orientações sexuais. 

A faixa etária prevalecente ficava entre 26 e 31 anos, abrangendo 41,94% dos 

respondentes. De 32 a 37 anos, alcançou 17,74%, e acima de 38 anos, 32,25%. A oferta do 

curso OIE foi para um perfil de profissionais com experiência profissional. Este dado pode 

apontar para o fato de que a escolha pela realização do curso tenha sido para ampliação dos 

conhecimentos, ainda mais por ter abrangido um conteúdo que anteriormente não havia sido 

tratado e compartilhado.   

No que tange à formação escolar, os egressos declararam que em 2015 o percentual de 

alunos cursando graduação era de 30,65% e que em 2018 o índice foi de 3,23%.  Outros dados 

positivos que mostram a continuidade dos estudos dos ex-alunos foram os percentuais de 

egressos que estão cursando ou concluíram a Pós-graduação. Em 2015, 3,23% cursavam Pós e 

em 2018 o total foi de 19,35%. Quanto à Pós-graduação completa em 2015, o resultado foi de 

6,45%, e atualmente é de 16,13%. Essas informações evidenciam a preocupação dos egressos 

em relação à importância para que a sua formação seja continuada.  

Abaixo, no quadro VII, destacamos os percentuais dos egressos respondentes no ano de 

realização do curso e no momento da pesquisa. 
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Quadro VII – Formação dos egressos: 2015 e 2018  

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
 

Nas pesquisas realizadas sobre modalidade FIC, alguns autores, como Rocha (2011) e 

Silva (2014), apontaram que este tipo de formação estaria sendo oferecida predominantemente 

para a classe trabalhadora com baixa escolaridade. A tônica central foi adequação do currículo 

e tempos de oferta adaptados à necessidade de caraterísticas na formação do trabalhador em 

atividades simples e operacionais, uma educação menor para classes que são menos favorecidas 

e que tenham baixa escolaridade. No nosso caso este fato não foi constatado, porque 70% dos 

egressos respondentes informaram que na realização do curso já tinham no mínimo graduação 

completa e isso é bem provável que tenha ocorrido por ser uma instituição de nível superior que 

ofertou o curso em conjunto com o Comitê Organizador. O nível escolar dos egressos seria no 

mínimo de graduação incompleta. 

b) Experiência Profissional: este bloco teve dois principais objetivos de análise. Um 

deles foi identificar a ocupação dos egressos em 2015, no final do curso, e em 2018. Como 

houve um período de trinta meses entre a realização do curso e a participação na pesquisa, 

podemos analisar a contribuição da formação na trajetória profissional dos ex-alunos. O outro 

objetivo foi verificar se os egressos atuaram nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio2016. 

Primeiro, vamos retratar a experiência profissional dos egressos nos dois períodos 

citados. No quadro VIII apresentamos um resumo da atuação profissional dos egressos na época 
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do curso OIE, 2015, e no momento da pesquisa, 2018. Na comparação identificamos que houve 

evolução na empregabilidade dos egressos. Destacamos as linhas com uma cor diferenciada 

para mostrar que os egressos respondentes conseguiram uma atuação profissional. Em 2015, 

41,95% dos egressos tinham carteira assinada, já em 2018, esse quantitativo aumentou para 

54,45%. Outro indicador positivo foi o percentual de egressos que não trabalhavam em 2015, 

20,97%, tendo havido redução para 3,23% em 2018. Estes dados por si só não garantem a 

correlação da participação na formação inicial e a inserção no mercado de trabalho. 

Um outro aspecto a ser destacado é o aumento no tipo de vínculo como pessoa jurídica, 

que Tiriba, Rodrigues e Antunes (2018) chamam de “pejotização” nos contratos de trabalho, 

ou seja, o fator prestação de serviço, só que individual, e o aumento dos microempresários 

individuais (MEI). Segundo os autores, essa mudança estaria alinhada com a justificativa 

quanto à necessidade de modernização de uma “legislação trabalhista ultrapassada”, permitindo 

assim ao capital maior flexibilidade na relação com o trabalho.  

Quadro VIII – Experiência profissional dos egressos: 2015 e 2018 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
 

Como a oferta dessa formação teve como objetivo preparar profissionais para atuarem 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, era importante averiguarmos com os egressos 

se a escolha em fazer o curso estava relacionada com o interesse, por parte deles, em trabalhar 

nos jogos. O gráfico II mostra que 95% dos respondentes tinham vontade de atuar no evento.  
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Gráfico II – % de interessados em trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 

2016 

 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
 

É consenso que os egressos desejavam desempenhar funções nos jogos e, na perspectiva 

do Comitê Organizador dos Jogos, a formação visava capacitar profissionais para atuarem no 

megaevento. Dessa forma, seria provável que houvesse uma efetividade na contratação desses 

alunos, mas esta hipótese não é confirmada no gráfico III, pois os dados mostram que 61% dos 

respondentes informaram que não foram convidados para trabalhar nos jogos e 39% atuaram 

no evento. 

Gráfico III – % de respondentes de egressos que trabalharam nos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
 

Este resultado não condiz com o propósito do Comitê Organizador de que a criação do 

curso era para atender à demanda de profissionais capacitados para atuarem no megaevento.  

Os egressos que trabalharam no megaevento apontaram que 53% tiveram vínculo 

empregatício com o Comitê Organizador, 33% atuaram como prestadores de serviços, ou seja, 

em empresas que forneceram algum tipo de serviço. Por último, 14% informaram que atuaram 

como voluntários, atividade desempenhada sem remuneração. No gráfico IX apresentamos as 

informações citadas acima.  
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Gráfico IV – Tipo de vínculo profissional dos egressos respondentes que trabalharam 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
 

Para complementar a visão quanto à atuação dos egressos, pesquisamos o período em 

que trabalharam. O gráfico V mostra que 45 % trabalharam por um prazo acima de 121 dias. 

Como o curso OIE se encerrou em dezembro de 2015, os egressos que trabalharam nos jogos 

foram convidados a atuar a partir do primeiro trimestre de 2016. Em segundo lugar, com 27%, 

estão os egressos que trabalharam até 30 dias. Podemos inferir que este percentual esteja 

relacionado aos egressos que foram voluntários, já que o seu vínculo era de 11 dias.    

Gráfico V – Período de atuação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – % de 

egressos que trabalharam nos jogos 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos curso OIE, 2018 
c) Curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE): nesta categoria o foco foi distinguir 

os motivos que levaram os egressos a fazer o curso OIE e a sua compreensão sobre os temas 

tratados no curso.  

Para analisarmos os resultados sobre o OIE, é importante resgatarmos o conceito de 

curso que definimos nesta seção 3: “(...) um curso é sempre estruturado em torno de um tema 

claramente definido ou delimitado com o propósito de preparar alguém para uma função, 

atividade, necessidade” (SENAI, 2015). Nesta concepção, a qualificação profissional estudada 

serviu para o aprendizado inicial de atividades necessárias nas arenas esportivas. 

De acordo com esta finalidade, era importante identificamos com os egressos quais 

foram os propósitos para a escolha do curso OIE. Para tal, solicitamos aos ex-alunos que 
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escolhessem em uma lista com seis motivos até duas opções que mostrassem os seus objetivos 

em participar da formação inicial. O quadro IX explicita estas duas principais motivações. 

Quadro IX – Motivos para escolha do curso OIE 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018. A questão possibilitava que o egresso marcasse mais de uma 
resposta e, por isso, o total soma mais de 100% 

 

A principal razão quanto à formação – conhecer sobre a operação de um megaevento – 

estava alinhada com os objetivos traçados pelo Comitê Organizador. Esta resposta apresenta, 

em geral, um desejo dos egressos em obterem conhecimentos que poderiam ser úteis em outras 

atividades e áreas, como hotelaria, turismo e eventos. Dessa forma, o curso poderia abrir 

oportunidades para desempenharem novas funções e cargos em segmentos que não 

relacionados aos jogos.  

O segundo balizador escolhido pelos egressos – o desejo de atuar nos jogos olímpicos 

– foi confirmado nos resultados apresentados anteriormente no gráfico II, em que 95% dos 

respondentes tinham a expectativa de trabalhar no evento.  

Os motivos escolhidos pelos egressos para fazerem o curso estavam alinhados com os 

propósitos estabelecidos pelo Comitê, que apontavam para uma formação direcionada às 

necessidades da realização dos jogos. Esta concepção está de acordo com o que retratamos na 

seção 2 sobre as diferentes visões dos atores envolvidos na qualificação profissional, na 

perspectiva dos empregadores, atendendo assim à exigências imediatas do mercado. A 

formação estaria adaptada aos interesses dos setores produtivos, tendo uma orientação para 

qualificação profissional segundo a ótica patronal.  

Manfredi (2002) reforça nessa direção alegando que a qualificação profissional acaba 

tendo uma orientação tecnicista, gerando uma formação momentânea, fragmentada e sem 

articulação com a formação geral. Essa discussão quanto às bases e aos objetivos da EPT não 

são novas e nem recentes, estando nas pautas dos educadores já há algumas décadas. Em 1999, 

Deluiz destacou que a visão da CUT, que é uma entidade que defende a perspectiva dos 
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trabalhadores, compreende que o direcionamento da educação profissional deveria ter 

concepção politécnica. Outro autor que já levantava essa discussão era Cattani (1997), que 

apontava para a necessidade de ampliar a preparação do trabalhador, integrando o sistema 

técnico e o sistema de relações humanas.  Essas questões perpassam algumas décadas, como 

retratamos na seção 1, e de alguma forma perduram até os dias atuais, conforme citado por 

Gadotti (2012). Este autor faz críticas ao posicionamento de que a educação profissional 

tecnológica atenda às exigências apenas do mercado de trabalho. Ele reforça que a sustentação 

da qualificação deveria ser pautada na formação geral, preparando trabalhadores com 

capacidade de análise e interpretação e, consequentemente, ativos na resolução de problemas.  

Conforme o quadro VII, em 2015, 20% dos respondentes não estavam trabalhando, 

reforçando a necessidade de recolocação no mercado de trabalho. Interessante destacar que a 

inserção do profissional nos jogos seria por um vínculo temporário, ou seja, ao final dos jogos 

olímpicos e paraolímpicos, o contrato de trabalho seria encerrado. Mesmo sabendo que o prazo 

de atuação era definido, um dos aspectos que os egressos podem ter identificado como 

oportunidade ao escolherem o curso foi o de terem um conhecimento diferenciado e único, o 

que poderia ser um facilitador para a sua empregabilidade.   

As respostas relacionadas a ampliar chances de arrumar emprego, com 16,75%, e de 

obter novas colocações no mercado de trabalho, com 14,75%, foram apontadas em terceira e 

quarta posições, mas com resultados bem distantes das primeiras colocações. Um aspecto a ser 

pensado é que os egressos não buscaram fazer o curso visando à inserção no mercado de 

trabalho, mas sim para aprenderem um conhecimento diferente, inovador e com possibilidade 

de atuação em um projeto único realizado no Brasil. 

No quadro X, referente à classificação quanto à compreensão dos temas tratados na 

formação inicial, os resultados demonstraram que foi boa a capacidade de compreensão em 

relação aos temas: resolução de problemas, conhecimento sobre operação de um megaevento, 

liderança de equipes, inclusão social e diversidade, comunicação e visão sistêmica. 
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Quadro X – Classificação quanto à compreensão dos temas tratados no curso 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
 

Os temas que tiveram os melhores resultados foram resolução de problemas, 

comunicação e visão sistêmica. Estes assuntos não seriam conteúdos dedicados apenas ao 

megaevento, mas sim aplicáveis em várias instâncias da vida e em estágios profissionais. Esse 

resultado estava alinhado com os objetivos da jornada de treinamento traçados pelo Comitê 

Organizador, que teria como uma das finalidades contribuir para a formação do participante em 

conhecimentos e competências que o ajudariam em outras atividades profissionais.  

Como um dos propósitos declarados pelos respondentes de terem escolhido fazer o 

curso OIE, apresentado no quadro IX, foi o de ampliar o seu conhecimento sobre a operação de 

um megaevento, este tema foi reconhecido por 91,67% dos egressos. Este aspecto demonstra o 

atendimento das expectativas dos egressos com essa formação inicial. 

 Outra questão mostrada nos resultados da pesquisa apontada pelos egressos foi o 

interesse no aprofundamento de conteúdos sobre esportes e eventos. Segundo os respondentes 

após a realização do curso OIE, 87% deles continuaram procurando estudos sobre temas 

relacionados a esportes e eventos. Este indicador reforça o papel da modalidade FIC, que deve 

ser vista como uma das etapas no seu desenvolvimento profissional, não devendo ser 

considerada um ponto de chegada, mas sim de mais um percurso para a construção da trajetória 

profissional.  

d) Trajetória Profissional: este bloco objetivou retratar a percepção do egresso sobre a 

contribuição da formação recebida para a sua atual ocupação. Outra questão a ser analisada 
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refere-se a se os conhecimentos tratados no curso foram importantes para outras instâncias de 

trabalho, contribuindo para a trajetória profissional dos egressos.  

A pesquisa buscou averiguar, após 30 meses da realização do curso, se a participação 

no OIE pôde contribuir para a trajetória profissional dos egressos. No gráfico VI foi possível 

observar que 70% dos respondentes trabalham em áreas sem qualquer relação com o curso. Um 

aspecto é de que os egressos não tiveram êxito na inserção profissional nas áreas relacionadas 

à formação. As trajetórias profissionais, após a conclusão do curso, indicam que os destinos 

traçados não tiveram a ver com a formação. Este resultado mostra o não alinhamento com o 

conceito de organização das modalidades da EPT, estabelecido no Decreto nº 8268, de 18 de 

junho de 2014: que a formação deverá estar voltada para itinerários formativos ou trajetórias de 

formação:  
Consideram-se itinerários formativos ou trajetórias de formação as unidades 
curriculares de cursos e programas de educação profissional, em uma 
determinada área, que possibilitem o aproveitamento contínuo e articulado 
dos estudos (BRASIL, 2014).  

Entendemos que os itinerários formativos são as trilhas a serem percorridas, mas que a 

trajetória profissional não deve ser um caminho rígido a ser seguido pelo profissional, mas sim 

uma sequência de posições e de atividades por ele realizadas. É evidente que a trajetória 

profissional poderá sofrer alterações ou limitações não só por ambições individuais, mas 

também pelas condições vigentes do mercado de trabalho e do desenvolvimento do país. O que 

de fato ocorreu no Brasil nos últimos anos foi um cenário econômico com muitas restrições 

para o mercado de trabalho.  

Esse resultado apontado pelos egressos está alinhado com o entendimento que Ciavatta 

(2008) tem sobre as modalidades da educação profissional e tecnológica, não compartilhando 

integralmente a estratégia de que ofertas de soluções EPT garantam postos de trabalho. Segundo 

Ciavatta (2008), questões como globalização econômica, busca pela qualidade e pela 

competitividade, transformações do mundo do trabalho decorrentes das novas tecnologias estão 

causando desemprego estrutural, e isso independente dos programas de formação profissional.  

A segunda alternativa, com 27%, aponta que os egressos trabalham em áreas 

relacionadas ao curso, como exemplo, turismo, esportes, hotelaria e eventos. Neste caso, a 

realidade dos egressos corrobora a concepção de itinerários formativos, que possibilita ao 

indivíduo traçar a sua carreira numa perspectiva de educação continuada, galgando 

oportunidades de trabalho nas áreas de interesse e, consequentemente, buscando o próprio 

desenvolvimento.   
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Gráfico VI – Trabalho atual dos egressos relacionado às áreas do curso OIE 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
 

Como grande parte dos respondentes não conseguiu trabalhar em áreas relacionadas à 

formação inicial (70%,), buscamos compreender quais foram os motivos de os egressos não 

trabalharem nos setores relacionados ao curso. Para a identificação dos motivos, eles poderiam 

marcar uma das opções apresentadas, ou descrever a razão por não estarem inseridos, 

atualmente, em áreas relacionadas com o curso OIE. No quadro XI, o principal motivo para não 

estar trabalhando em setores vinculados à formação inicial foi a de não terem ali conseguido 

contratação, alcançando um percentual de 51%. 

Como esta questão permitia que os egressos colocassem motivos não elencados no 

questionário, pudemos concluir que o índice mais apontado pelos respondentes para não 

atuarem em áreas relacionadas ao curso foi a falta de oportunidades de vagas nesses segmentos. 

As respostas apareceram da seguinte maneira: “trabalho também com eventos, mas como as 

vezes é sazonal, realizo outras atividades em paralelo”; “falta de oportunidade na área de 

eventos após os jogos Rio 2016”; “consegui um trabalho na área, mas com a crise que se 

alastrou tive que  procurar outro, mesmo fora da área, porque a empresa de eventos na qual eu 

estava andava ruim das pernas”; “trabalho na área da minha graduação, porém não encontrei 

meios de trabalhar junto ao esporte”; “fiz o curso, mas não tive oportunidade”. Estes 

depoimentos apontam para a impossibilidade de se alocarem em função do cenário econômico 

do país.  

A inserção profissional nas áreas correlacionadas à formação e o interesse pela formação 

continuada, na percepção dos egressos, demonstraram que os objetivos da proposta educacional 

do curso OIE não estão em consonância com o que foi alcançado, proporcionando resultados 

não satisfatórios quanto à relação educação profissional e trajetória profissional. 

Essas informações estão alinhadas com o objeto da pesquisa, que tem como eixo a 

educação profissional tecnológica – no nosso caso, na modalidade de formação inicial e 

continuada – e o mercado de trabalho, uma vez que, conforme discutido na seção 2, o mercado 

precisa estar preparado para absorver o profissional qualificado. Demo (1998, p. 12) destaca 
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que “a educação profissional não tem o poder de criar postos de trabalho. É apta apenas a 

preparar o trabalhador”. Este mesmo autor (1999) reforça que se cria uma ilusão sobre a 

correlação educação profissional e empregabilidade, transferindo ao trabalhador 

individualmente a responsabilidade por não estar empregado, omitindo o fato de que o sistema 

produtivo e econômico é que determina a criação dos postos de trabalho. A outra questão 

fantasiosa, e que é retratada por Demo (1999), consiste em que a qualificação profissional 

propicia que o trabalhador seja mais desejável pelo mercado, mas devemos entender que o 

mercado é restrito. 

Quadro XI – Trabalha em área diferente do curso realizado: motivo para não 

trabalhar atualmente em áreas relacionadas ao curso OIE 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 

 

Ainda sobre a importância ou não do curso OIE na atual atividade profissional dos 

egressos, buscamos identificar se os conteúdos tratados na formação contribuíram para a atual 

atividade exercida. Segundo o quadro XII, 41% dos respondentes sinalizaram que os conteúdos 

tratados no curso foram insignificantes para o trabalho em que estão, não tendo trazido nenhum 

benefício ou vantagem.  
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Quadro XII – Na atividade que o egresso exerce em seu trabalho atual, considera que o 

curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) Rio 2016 foi 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 

 

Ao mesmo tempo em que 41% dos respondentes informaram que os conhecimentos 

adquiridos no curso não foram significativos para a atual atividade profissional, em 

compensação, 40% dos egressos descreveram os motivos na opção “Outro”. Neste campo, eles 

colocaram a sua opinião, e tivemos um índice representativo de respostas destacando que, 

apesar de os conhecimentos não serem essenciais para a atual atividade profissional, foram 

importantes para a sua trajetória profissional. No quadro XIII registramos as respostas dadas 

pelos egressos.  
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Quadro XIII – Na atividade que o egresso exerce em seu trabalho atual, considera de 

que forma o curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) Rio 2016 contribuiu – 

campo outro: escrita pelo egresso 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 

 

A opção de escolha por parte do egresso do item “Outro” necessitava que o respondente 

descrevesse a sua opinião, o que mostra o interesse por parte dos ex-alunos de opinarem sobre 

a importância que os conteúdos do curso tiveram na sua trajetória profissional e pessoal, mesmo 

que atualmente esses conhecimentos não ajudem em suas funções. Há expressões que apontam 

que a formação inicial proporcionou uma formação integral e não focada apenas nos jogos, 

como: aprendi a ouvir opiniões diferentes, trabalho em equipe, visão sistêmica, liderança etc. 

Estas colocações estão alinhadas com a visão de Saviani (2003) de que a preparação não deve 

visar a um trabalhador adestrado para executar as atividades com perfeição, mas sim que seja 

um desenvolvimento que consiga contemplar todos os ângulos da produção, preparando-o para 

ter uma postura crítica e ativa no processo de produção. Por último, neste bloco, buscamos 

identificar na percepção dos egressos quais foram os benefícios que eles obtiveram a partir do 

curso OIE.  Elegemos cinco possíveis benefícios e solicitamos que os egressos opinassem sobre 
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cada um deles. No quadro XIV fica evidente que ampliar o conhecimento (96,67%) foi o 

principal benefício. Em segunda posição, com 66%, percebe-se que outro proveito advindo da 

formação inicial foi melhorar o desempenho no trabalho. Este indicador é reforçado pelas 

respostas dadas pelos egressos descritas no quadro anterior.  

Como estas questões estavam relacionadas ao entendimento da trajetória profissional 

dos egressos, era objetivo avaliar se o curso OIE trouxe novas oportunidades profissionais para 

os ex-alunos. Conforme Leão (2015), compreende-se que a participação dos profissionais nas 

modalidades da EPT possibilita o desenvolvimento através dos itinerários formativos; com isso, 

novas possibilidades poderão surgir na trajetória profissional.  

Outra questão a ser analisada nesse quadro são as respostas relacionadas à trajetória 

profissional que foram colocadas nas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª posições, respectivamente: melhores chances 

para conseguir trabalho/emprego; nova colocação; aumento de salário/renda; promoção no 

trabalho. São respostas que apontam para uma direção futura ou para novos percursos 

profissionais. Como não foram eleitas nas primeiras posições, acreditamos que o FIC 

proporcionou conhecimentos para o seu desempenho atual. Esta concepção é compartilhada por 

Andrade e Barbosa (2017), que reforçam a forte correlação entre EPT e o mercado de trabalho, 

atendendo assim às exigências da formação do trabalhador para este mercado. 

Quadro XIV – Benefícios que os egressos obtiveram a partir do curso de Operação de 

Instalação Esportiva 

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018. 
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a) Avaliação geral  

Neste bloco final, o foco era identificar a percepção dos egressos quanto ao atendimento 

das expectativas em relação à formação inicial. Outra análise a ser feita era compreender, na 

avaliação dos egressos, se o curso de Operação de Instalação Esportiva capacitou-os para 

algumas das exigências do mercado de trabalho. 

Quanto às expectativas dos egressos na formação inicial, 85% dos respondentes 

afirmaram que o curso atendeu completamente às promessas feitas. Dessa forma, os 

respondentes demonstraram satisfação com o curso e consenso quanto ao alinhamento de suas 

expectativas. Tivemos 8% que não souberam informar se o OIE atendeu às expectativas. É 

provável que este percentual esteja representando os egressos que não concluíram o curso. Por 

último, 7% responderam que a formação inicial não estava alinhada com o seu desejo quando 

fez a inscrição.  

No que concerne aos objetivos traçados para a formação inicial e que também poderiam 

ser identificados como importantes para a atuação no mercado de trabalho, solicitamos que os 

egressos avaliassem como o curso OIE capacitou os participantes em relação a algumas 

exigências do mercado. Os respondentes para cada exigência deveriam classificá-las de 1 a 10. 

No quadro XV, realizando um recorte nas notas atribuídas acima de 8, a seguir assinaladas no 

quadro, percebemos que 69% dos respondentes afirmaram que visão integrada e visão sistêmica 

foram conhecimentos que melhor os capacitaram. Outro ponto reconhecido por 70% dos 

egressos foi que os conhecimentos tratados na formação inicial são aplicados em outras 

instâncias da vida profissional. 

Quadro XV – Curso OIE capacitou quanto às seguintes exigências do mercado de 

trabalho  

 

Fonte: Pesquisa dos egressos do curso OIE, 2018 
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Há nesses resultados duas tendências: uma delas considerada a principal apontada pelos 

egressos, a de que a formação inicial estaria articulada com o atendimento das necessidades 

para temas específicos do megaevento, com focos imediatistas para o trabalho no evento. Este 

direcionamento se aproxima do ponto de vista do empresariado patronal. Esta análise é 

confirmada nas respostas atreladas à aplicação do conteúdo no seu dia a dia de trabalho. 

Um dos fatores que podem ter contribuído para um posicionamento mais instrumental 

diz respeito à carga horária do curso, que foi de 40 horas: um programa de curta duração e em 

que não houve articulação com as outras modalidades da EPT ou mesmo construção de 

itinerários formativos para os egressos. Rocha (2011) faz críticas à modalidade FIC exatamente 

por este posicionamento quanto à ausência de itinerários formativos, pela necessidade de se 

apresentarem os possíveis percursos que os indivíduos possam trilhar no seu desenvolvimento 

profissional e pessoal. O curso OIE estaria vinculado a características de programas originados 

pelo MTE, com temas específicos, de curto prazo e com foco no atendimento imediatista. 

Yannoulas e Soares (2015) trazem esta reflexão sobre as diferentes concepções das ações 

educacionais desenvolvidas pelo MTE e MEC. Na opinião dos autores, o MEC e as políticas 

educacionais procuram atender à formação do trabalhador a longo prazo, com noção de 

continuidade e integração entre as modalidades da EPT. 

Entretanto, compreendemos também que os egressos sinalizam uma segunda tendência 

quanto à concepção da FIC. Isto é apresentado nos quadros X, XIII e XV: de que o curso OIE 

proporcionou conhecimentos e visões que foram agregados ao seu desempenho profissional e 

também pessoal. Em especial, cabe destacarmos os valores relacionados à diversidade e à 

inclusão social. 

 Importante relembrar também a ponderação feita por Militão (2000) sobre adotarmos 

na EPT a ampliação do conceito de formação profissional em que o foco, ao invés de se 

restringir a “saber fazer” na educação profissional, objetive o desenvolvimento integral da 

pessoa.  Outro educador que traz essa preocupação é Saviani (2003), que destaca que o princípio 

não pode ser ter um profissional adestrado para executar as atividades determinadas para uma 

ocupação. Para este autor, o entendimento de politecnia se contrapõe ao pensamento de que o 

ensino profissional é voltado àqueles indivíduos que devem executar, enquanto o ensino 

científico-intelectual é destinado àqueles que devem conceber e controlar o processo. Ele 

explica que o processo de trabalho deve desenvolver, em uma unidade indissolúvel, os fatores 

manuais e intelectuais. Segundo esta concepção, não há trabalho manual puro e nem trabalho 

intelectual puro.  
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A elaboração de uma concepção de educação politécnica necessita estar embasada em 

práticas pedagógicas concretas, que procurem romper com a profissionalização estreita, 

valorizando uma educação geral e propedêutica, articulando, assim, a profissionalização ampla 

com uma educação geral, de forma que a relação entre educação e trabalho, entre o 

conhecimento e a atividade prática seja tratada de modo explícito e direto.  

Como comentamos anteriormente, as discussões sobre os objetivos da EPT são 

retratadas há décadas. Autores como Alves e Soares Júnior (2015) concluem que não existe 

consenso sobre o entendimento de qualificação profissional e os seus propósitos. A falta de 

definição ou mesmo de entendimento quanto à importância da qualificação profissional é 

reforçada por Ferreti (2004), quando coloca que o tema só teve o interesse de pesquisadores da 

área da educação quando houve exigências da educação em função das mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho. E que mesmo assim acabam sendo reconhecidos como eventos de 

capacitação ou denominados de treinamentos, mais uma vez retratando o entendimento de que 

a formação do trabalhador se expressa de uma forma fragmentada e não articulada com a 

formação geral. 

Como citamos na seção 2, na qualificação profissional na criação do Sistema S, 

instituições que representam os interesses dos empresários, as soluções educacionais oferecidas 

tinham como objetivo atender às demandas dos segmentos envolvidos. Cêa (2007) destaca que 

a criação do Senai visava à formação do trabalhador no sentido da preparação para a função. 

Frigotto (1983), ao estudar por algumas décadas esta instituição, também indicou que a 

qualificação do trabalhador estava pautada na formação de uma força de trabalho direcionada 

às demandas da produção.  

No que tange ao objeto desta dissertação, o curso ofertado foi uma parceria do Comitê 

Organizador dos Jogos e a Universidade Estácio de Sá, uma instituição de ensino que contempla 

os níveis de graduação e pós-graduação. Desta forma, a qualificação profissional poderia ter 

sido aplicada segundo o conceito de itinerário formativo estabelecido pelo Decreto nº 8.268, de 

18 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). O curso OIE seria a formação inicial, um dos programas 

de EPT, e que possibilitaria o aproveitamento e a articulação com as outras modalidades deste 

tipo de educação. Isto não foi apresentado pelos egressos, que apenas informaram que houve a 

continuidade dos estudos.  

Uma das críticas à modalidade FIC é exatamente esta, a de não ser entendida como uma 

das etapas de formação. A qualificação profissional deve ser considerada um plano de formação 

continuada, com etapas sequenciais, progressivas e estruturadas de forma a abarcar vários níveis 

de conhecimentos (RAMOS, 2008). O curso se deu de forma fragmentada, isolada e sem 
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conexão com outras instâncias da educação profissional e tecnológica, não estando alinhado ao 

direcionamento estabelecido na política da EPT, em que os estudos devem ter continuidade e 

ser construídos ao longo de um percurso.  

3.4 AS ENTREVISTAS COM LÍDERES DO COMITÊ ORGANIZADOR DOS 

JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016   

A seguir apresentaremos as entrevistas realizadas com os três líderes do Comitê 

Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Conforme prevista na dissertação, 

a técnica de entrevista foi adotada na etapa final, após o entendimento dos egressos quanto à 

formação inicial estudada. Esta estratégia, escolhida no que se refere à coleta de dados, teve 

como foco aprofundar, verificar e contrapor a visão dos ex-alunos quanto ao curso de Operação 

de Instalação Esportiva. Para Oliveira (2011, p. 35), “esta técnica de coleta de dados é bastante 

adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam e 

desejam, assim como suas razões para cada resposta”.  

O tipo de entrevista escolhido foi o semiestruturado, com perguntas predefinidas e 

abertas. O roteiro foi cumprido de forma individual com os três entrevistados, mas Oliveira 

(2011) destaca que a ordem das questões pode variar de acordo com as características de cada 

entrevistado.  

Para a construção das perguntas, especificamos que o nosso objetivo era obter 

informações relacionadas à compreensão do Comitê Organizador dos Jogos quanto  ao modelo 

e à concepção de qualificação profissional adotada para o megaevento esportivo; aos motivos 

para a elaboração do curso OIE; aos conteúdos definidos para a formação; aos principais 

resultados dos egressos ao final do curso; por último, identificar na visão do Comitê 

Organizador quais foram as contribuições da formação inicial para a trajetória profissional dos 

ex-alunos.   

Após a definição do roteiro de perguntas (Apêndice C), foi feito o contato para o 

agendamento presencial.  Na abertura do encontro, solicitamos permissão para a gravação do 

áudio da entrevista e explicamos quais eram os seus objetivos. Posteriormente, as entrevistas 

foram transcritas e, a partir de então, passou-se à análise das respostas de acordo com os 

objetivos do estudo. 

Para estruturar as informações coletadas nas entrevistas semiestruturadas, definimos 

direcionadores prévios que permitiram que elas, as informações, fossem categorizadas ou 

mesmo identificadas após a análise das gravações. Turato (2003) elucida que o processo de 

categorização ocorre de acordo com duas possibilidades: a primeira é a de repetição, que seriam 
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as colocações reincidentes. A segunda é a da relevância, que na ótica do pesquisador constitui-

se de uma fala rica em conteúdo a confirmar ou a refutar hipóteses iniciais da investigação.   

No que diz respeito aos motivos da escolha quanto aos entrevistados, podem ser 

identificados como balizadores: primeiro, foram os papéis e as responsabilidades destes com o 

Comitê e com o tema qualificação profissional. Segundo, quanto ao conhecimento referente ao 

curso OIE, principalmente buscando identificar os principais idealizadores e condutores da 

formação inicial escolhida.  

Para a compreensão do material colhido faz-se necessário saber codificá-lo, 

transformando-o desde seu estado bruto até o ponto de se atingir uma possível representação 

do conteúdo (BARDIN, 1995, p. 103). Entretanto, o papel do pesquisador é avançar para além 

da fase descritiva, possibilitando assim discutir e inferir a partir dos dados consolidados um 

tratamento analítico e crítico. Turato (2003) afirma que tanto a lista de temas categorizados 

extraídos do levantamento qualitativo quanto as tabelas numéricas do trabalho extraídas do 

levantamento quantitativo constituem achados mudos, cabendo ao pesquisador fazer a 

discussão/interpretação destes resultados. Trata-se, em suma, à luz da literatura escolhida e da 

análise dos depoimentos dos pontos mais importantes que cercam a modalidade FIC, verificar 

a contribuição do curso para a trajetória profissional dos egressos. 

Com a organização do material segundo uma categoria, ocorreram tópicos relacionados 

à temática a partir dos quais foram criadas subcategorias. Desta forma, identificamos as 

diferentes percepções e as semelhantes entre os entrevistados. Como os diálogos ocorreram 

com três líderes que tiveram papéis particulares na formação dos egressos, houve a 

possibilidade de nos depararmos com visões distintas. Essas análises foram correlacionadas às 

referências teóricas, havendo contrapontos e proporcionando maior aprofundamento no âmbito 

teórico.  

As questões incluídas no roteiro básico de entrevista foram baseadas em cinco 

categorias ou eixos: estratégia de qualificação profissional do Comitê Organizador dos Jogos 

Rio 2016; os objetivos do curso ou as razões para a criação dessa formação inicial; concepção 

quanto aos conteúdos da formação; os principais resultados dos egressos ao final do curso; e as 

possibilidades das contribuições que a FIC proporcionou aos egressos. Importante esclarecer 

que as cinco classificações não foram aplicadas de forma idêntica aos três entrevistados, porque 

as suas visões e responsabilidades foram diferentes na condução do curso. Dois dos líderes 

entrevistados foram contratados em 2011 para estruturar a área de Recursos Humanos no 
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Comitê. Esta área era denominada no Comitê Organizador dos Jogos de força de trabalho,7 uma 

titulação aplicada em todas as edições dos jogos. Os líderes tinham os seguintes cargos: diretor 

da Força de Trabalho e gerente geral de Treinamento, Desenvolvimento, Comunicação Interna 

e Engajamento. Para mais facilidade quanto à compreensão do relato, iremos denominar esses 

líderes como diretor de Recursos Humanos/Força de Trabalho e gerente de Recursos 

Humanos/Força de Trabalho. Um dos compromissos desses gestores foi a definição quanto à 

estratégia da qualificação profissional do Comitê no Brasil. Desta forma, a primeira categoria 

investigada estaria relacionada a esses dois líderes.  

Uma das entrevistadas foi a responsável pela concepção do curso, atuando como gerente 

na área denominada pelo Comitê de VEM – Venue Management, conhecida no Brasil como 

Operações de Instalações Esportivas. Esta área era “responsável pelo planejamento operacional 

e pela gestão dos times das instalações de competição, centro de mídia, imprensa e 

comunicação, o parque olímpico e Deodoro” (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 

OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016, 2016). A visão desta entrevistada estava 

relacionada às necessidades da formação na perspectiva da operação das instalações esportivas, 

tendo sido ela a responsável pela criação do curso e o escopo dos conteúdos. Assim, a categoria 

quanto à concepção dos conteúdos da FIC foi tratada especificamente com esta entrevistada. 

Abaixo, apresentamos a análise das entrevistas pelos eixos/critérios adotados na 

condução desse método. 

a) Propósitos da qualificação profissional do Comitê Organizador 

 Como os entrevistados têm formações em Administração, Psicologia e Engenharia, ou 

seja, não trazem conhecimentos sobre educação, o termo qualificação profissional ou formação 

inicial e continuada, modalidade da educação profissional, não é conhecido dos entrevistados 

como uma política da educação profissional. Por isso, a minha indagação aos líderes de 

Recursos Humanos foi identificar na primeira categoria quais foram os propósitos do Comitê 

na construção da qualificação profissional, compreendendo que os entrevistados não sabem ser 

esta uma política adotada no Brasil.  

Como informamos anteriormente, nesta categoria a abordagem foi feita apenas para os 

dois executivos de Recursos Humanos/Força de Trabalho. Conforme quadro XVI, 

apresentamos de forma geral informações referentes aos entrevistados. O resumo atesta que são 

                                                
7 Força de Trabalho: é responsável por cuidar, reter e dar suporte para a força de trabalho durante os Eventos-
Teste, Jogos Olímpicos, transição e Paralímpicos (COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E 
PARALÍMPICOS RIO 2016, 2016). 
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líderes com excelente bagagem profissional e de formações diversas. Os líderes de Recursos 

Humanos/Força de Trabalho vivenciaram uma edição de jogos em Londres e tiveram a 

oportunidade de construção da estratégia de formação dos profissionais que trabalhariam no 

megaevento esportivo.  

Quadro XVI – Dados dos entrevistados do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016 

 
Fonte: Entrevista. 

 
No que diz respeito à concepção da qualificação profissional do Comitê, ambos os 

entrevistados retrataram a preocupação de que a estratégia adotada no Brasil não pudesse ser 

um desdobramento do modelo implementado na formação dos profissionais dos jogos de 

Londres, 2012. Compreendiam que as realidades e os contextos dos dois países eram diferentes, 

por isso o padrão dos Jogos Rio 2016 deveria ter características e programas de formação 

específicos da realidade brasileira.   
A integração foi muito grande com Londres, a gente ia trocar muito, só que 
assim a minha preocupação, como eu sempre fui muito carioca, eu sempre 
gostei muito de bater no peito e dizer que sou brasileira com muito orgulho, 
entendia que nós deveríamos fazer do nosso próprio jeito, não devíamos copiar 
ninguém. Que a nossa forma é uma forma totalmente diferente da dos outros, 
mas por isso nós trabalhamos tanto o módulo novo excelência de serviços. Em 
Londres não existia esse módulo de excelência em serviços, porque isso já faz 
parte do DNA da vida deles. Não é o nosso caso. É esse curso mesmo de 
Operação de Jogos, o que é uma Venue, o que é uma instalação esportiva, 
formar futuros gerentes de instalações, que era uma demanda que até então 
não existia (gerente de Recursos Humanos/Força de Trabalho, 2018).  

Identificamos dois direcionadores no depoimento do diretor de Recursos 

Humanos/Força de Trabalho. O primeiro quanto à formação dos líderes que seriam os 

responsáveis por conduzir o evento e pela realização dos jogos. Com a quantidade de 

profissionais envolvidos nesse evento, era essencial ter um time de líderes que fossem 

influenciadores e que mobilizassem uma equipe heterogênea, multicultural, com interesses 
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diversos e por um curto período de tempo. Todos precisavam estar alinhados com os mesmos 

propósitos no maior evento esportivo do mundo.  
Quando entrei no Comitê, no primeiro ano, para entender o que seriam os 
jogos, percebi que eles precisavam de uma organização que gerenciaria muita 
gente no final, 6.700 pessoas na folha, 60.000 voluntários nos dois jogos e 
mais uma força de terceiros de 90.000, muita gente para você gerenciar em 
pouco tempo num ambiente totalmente internacional, com muita visibilidade. 
Então, a gente precisava de uma liderança, e assim a gente definiria a 
estratégia, apesar de aprender com os outros jogos. Não é como uma empresa 
que tem matriz internacional, em que as coisas são pensadas na matriz e vêm 
para cá; a gente pensou os jogos da nossa maneira, do nosso jeito, nós 
precisávamos de gente, então nós precisávamos de pessoas experientes, que 
tivessem trabalhado em empresas estruturadas com grande volume de pessoas 
e de processos, e complexa, muita complexa, pessoas que tivessem 
experiência internacional, falando com fluência o inglês. A gente teve quase 
120 estrangeiros de diferentes nacionalidades que traziam experiência, boa 
parte das reuniões internas era feita em inglês, inclusive a reunião da diretoria, 
por um bom tempo, foi feita em inglês. Nós tínhamos uma diretora que era 
estrangeira, logo no início, em 2011. Então era uma visão de trazer pessoas 
experientes, de organizações estruturadas, com experiência internacional, e 
que pudessem dar a direção. Naquele início, em 2011, éramos poucos, éramos 
100 pessoas, 70 vieram do COB e tinham feito os jogos Pan-americanos e 
fizeram a candidatura. A gente precisava formar essa liderança, essa liderança 
seria o exemplo de cultura para os seus subordinados. Nós discutimos nos dois 
primeiros anos qual seria o modelo de gestão, a gente deveria dar 
empowerment, as pessoas precisavam tomar decisões na ponta, a gente não 
tem pessoas formadas em gestão de instalações esportivas. O mercado 
brasileiro é muito amador, diferente de outros mercados em que você 
aproveitava o cara de esportes dos EUA, você tem a liga de futebol americano 
superdesenvolvida, você tem o basquete bem desenvolvido, são ligas 
profissionais, aqui você não tem essa questão. Então, a formação de gente e o 
desenvolvimento de lideranças para jogos estavam no radar desde o início. 
Essa agenda era bem forte (diretor de Recursos Humanos/Força de Trabalho, 
2018). 

O segundo direcionamento para o diretor era o amadorismo com que o mercado de 

esportes é tratado no Brasil, existindo a necessidade de que houvesse a profissionalização deste 

segmento. O mercado de esportes precisa de programas que preparem os profissionais para a 

realização de eventos de grande porte, trazendo assim uma bagagem e expertise para o Brasil, 

como um país que sabe oferecer megaeventos. Esse direcionamento aponta que a qualificação 

profissional do Comitê necessitava estruturar os programas de formação profissional com bases 

relacionadas à liderança de equipes, planejamento e operação de toda a cadeia para a realização 

de eventos. O contexto e as necessidades do país podem direcionar a criação de programas e 

ações de EPT, conforme retratado por Ramos (2014, p.101):   
Não reduzir a educação às necessidades do mercado de trabalho, mas não 
ignorar as exigências da produção econômica, como campo de onde os 
sujeitos sociais retiram os meios da vida. Em consequência, é importante 
considerar os estudos sociais, a identificação de oportunidades ocupacionais, 
as tendências da dinâmica socioprodutiva local, regional, nacional e global. 
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No que concerne ao depoimento da gerente de Recursos Humanos/Força de Trabalho 

quanto às bases da qualificação profissional do Comitê, identificamos mais um direcionamento 

na estrutura dos programas voltados para a educação profissional da força de trabalho dos jogos. 

Ficam evidenciados a inclusão social e o respeito pelas diferenças. Era essencial que todos os 

profissionais que atuassem no evento pudessem se relacionar de forma respeitosa com as 

pessoas e suas respectivas diferenças, com as multiculturas, inclusive no contato com pessoas 

com deficiências, onde ainda existe preconceito na nossa sociedade.  
Na verdade, nós nos baseamos nos pilares dos jogos, cada pilar tinha sua 
importância muito específica dentro de uma timeline, numa jornada de tempo. 
O começo de tudo foi trabalhar cultura e valores, o que era aquilo que a gente 
queria fazer, era um projeto de começo, meio e fim, e que de fato não é fácil 
engajar pessoas quando há uma data de término, e com origens tão distintas, 
com tempo determinado. Nós tínhamos ex-atletas que nunca haviam 
gerenciado pessoas, a gente tinha embaixadores, diplomatas, também havia 
ex-executivos. Assim, a primeira pegada de treinamento e desenvolvimento 
foi focar em cultura e explicar o que eram os jogos. Então, o primeiro 
programa depois de cultura e valores foi a indução, que chamávamos de 
integração a jogos. O que eram jogos, o que eram os Comitês Organizadores, 
íamos às instalações físicas, fomos ao Benjamin Constant. Todo novo 
funcionário passava um dia inteiro vendo instalação; mostrava-se o futuro 
Parque Olímpico, que era ao lado do Maria Lenk. Na maquete, mostrava-se a 
instalação do HSBC, que era a arena, nós íamos no Maria Lenk. A gente ia 
também no Benjamin Constant para vivenciar o goalball,8 como se fosse um 
cego. Havia essa organização com paralímpico e o InstitutoSocial. Nós íamos 
no Instituto Reação, onde os funcionários tinham acesso para ver como o 
esporte transforma a vida. Havia depoimentos dos jovens que saíram da 
comunidade da Rocinha e sobre o quanto o esporte pode mudar a história de 
vida e a realidade deles (gerente de Recursos Humanos/Força de Trabalho, 
2018). 

Há nesses relatos objetivos que atribuem sentido a uma concepção de trabalho que 

extrapola uma qualificação profissional voltada especificamente para o mercado de trabalho. 

Havia uma preocupação por parte do comitê de que a formação fosse além do domínio de 

conhecimentos específicos e técnicos referentes aos jogos, contemplasse também uma 

qualificação profissional através de uma perspectiva mais abrangente de educação. Rodrigues 

(2004) retratou esse direcionamento, apontando que a construção de uma política de educação 

                                                
8O goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as mesmas 
dimensões das de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). As partidas são realizadas em dois tempos de 
12 minutos, com três minutos de intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. De 
cada lado da quadra há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. Os atletas são, ao mesmo tempo, 
arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. 
O objetivo é balançar a rede adversária. A bola tem um guizo em seu interior para que os jogadores saibam sua 
direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso não pode haver barulho no 
ginásio durante a partida, exceto no momento entre o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais (COMITÊ 
PARALÍMPICO BRASILEIRO, 2018). 
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profissional deve atender não só às necessidades do mercado de trabalho, mas também 

contemple as diferentes dimensões educativas – profissional, pedagógica e política.   

Esta perspectiva estaria alinhada com o que apontamos na seção 2, a qualificação 

profissional na visão dos trabalhadores, que buscam uma formação integral, tornando-se 

cidadãos mais conscientes e responsáveis na construção de uma sociedade melhor. O curso OIE 

teve como foco preparar o egresso para atuar como gerente de operações de instalações 

esportivas, em um contexto que se assenta numa base específica do mercado de trabalho. Mas 

o conhecimento tratado na qualificação profissional, conforme relatos dos líderes, não pode ser 

visto apenas através da ótica do processo dos jogos olímpicos, mas também em função de um 

conhecimento que favoreceu aos egressos uma visão ampliada quanto à diversidade, à inclusão 

social, às culturas diferentes e às relações humanas.  

Esse alinhamento foi retratado por Shiroma, Azevedo e Coan (2012) no sentido de se 

entender por educação o referencial permanente de formação geral, o desenvolvimento integral 

do ser humano informado e formado por valores éticos e sociais para desenvolver ações junto 

à sociedade com base nesses mesmos valores.  

Ramos (2014) também concorda com os autores citados acima e reforça que a aplicação 

da EPT é o trabalho como princípio educativo, que entende que o indivíduo é o produtor de sua 

realidade e, por isso, deve se sentir responsável pela sua condução e também por poder 

transformá-la. Este princípio seria definido como trabalho humano, por meio do qual o homem 

transforma a natureza e se relaciona com os outros indivíduos para desenvolver a sua própria 

existência.  

b) Objetivos e razões para a elaboração do curso OIE 

No que concerne à criação dessa formação inicial, é possível organizar a análise dos 

relatos de acordo com três aspectos principais: as condições em que o curso foi realizado 

(histórico do país quanto a este tipo de formação); as características e as expectativas de tal 

preparação; e o perfil necessário para os seus participantes. 

As condições em que o curso OIE foi realizado foram retratadas pelo diretor de Recursos 

Humanos/Força de Trabalho, que entende que a organização de campeonatos de esportes no 

Brasil ainda é feita de forma amadora, não havendo experiências que possam ser repassadas ou 

aproveitadas para novos eventos. Pela carência de profissionalismo neste segmento no Brasil, 

faz-se necessária a criação de uma formação que prepare os profissionais para desempenharem 

suas atividades num padrão de excelência exigida pelo mercado mundial.  
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Este posicionamento quanto aos objetivos da formação inicial está alinhado com a 

definição adotada por Cattani (2002), que entende a formação profissional como o conjunto de 

processos educativos e espaços de aprendizagem que permitem obter e desenvolver 

conhecimentos tanto teóricos quanto operacionais relacionados à cadeia produtiva. 

O relato da gerente de Operações de Instalações Esportivas agrega mais um conceito 

quanto às condições em que o curso foi gerado. Ela retrata a responsabilidade do Comitê em 

compartilhar os conhecimentos aprendidos em outras edições de jogos e de esportes. O papel 

do Comitê também era o de contribuir para a formação de um grupo de profissionais com 

conhecimentos ainda não tratados anteriormente, gerando assim um efeito multiplicador. Os 94 

egressos que participaram do curso poderiam compartilhar com outras pessoas e, dessa forma, 

o conhecimento seria multiplicado. 
Eu, por exemplo, nunca trabalhei com esporte, nunca tinha trabalhado com 
evento, nem com material de legado de outros comitês e de outras pessoas que 
fizeram. Como eu entrei no início, não tão no início, porque o Comitê foi 
constituído em 2009, mas eu estava a três anos da realização dos jogos 
olímpicos, eu pude aprender muita coisa dos conteúdos que estudei, eu li e 
tive a oportunidade de aprender sobre os conhecimentos de um megaevento. 
Como esse conhecimento então pode ser dividido como outras pessoas? O 
meu gestor tinha essa necessidade de legado, porque o nosso evento esportivo, 
hoje, no Brasil, é muito amador, muito pouco ferramental na forma com que 
se organizam. Tinha a intenção de criar esse curso, montar o curso para dividir 
esse conhecimento com as pessoas (gerente de Operações de Instalações 
Esportivas, 2018). 

O segundo aspecto percebido nos relatos foram as características e as exigências do 

curso OIE. No contexto citado anteriormente, de que não existem padrões de excelência na 

realização de grandes eventos, a formação deveria ter como papel preparar líderes em gestão 

de uma instalação. Ao final do curso OIE, precisaria formar líderes para gerenciar uma 

instalação esportiva. Identificamos um alinhamento nos relatos dos entrevistados quanto às 

expectativas que tinham ao final da formação inicial analisada, conforme mostrado no quadro 

XVII. 
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Quadro XVII – Relatos dos entrevistados quanto às expectativas do curso OIE 

 

Fonte: Entrevistas com líderes do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, 2018. 
 

É quase consensual nos três depoimentos analisados a percepção de que o profissional, 

para atuar na posição de líder de operação de instalações esportivas, precisava ter desenvolvido 

conhecimentos e, principalmente, deveria apresentar algumas características para que pudesse 

desempenhar as atividades do cargo. Aqui se estabelece o terceiro aspecto, que aponta o perfil 

adequado para o profissional que viesse a ocupar o cargo de gerente de Operações de 

Instalações. O depoimento da gerente de Operações de Instalações Esportivas detalha a 

complexidade do papel do profissional:  
Nós pensávamos em como iríamos contratar os líderes operacionais, porque a 
nossa área sabia do que precisávamos, os profissionais precisavam funcionar 
como síndicos de cada uma dessas unidades de negócio. Eu não posso dizer 
que era o presidente porque não tinha uma coisa tão hierárquica, eram equipes 
multifuncionais e todos trabalhando em redes, mas tinha um líder que se 
chamava General Manager, que era da nossa área, o líder e os seus apoios, que 
era o responsável em integrar as áreas e os profissionais que estavam numa 
arena, e nós precisávamos contratar lideranças, treinar lideranças. As pessoas 
que pensassem no todo e não numa área específica, como ingresso, segurança 
ou esportes (gerente de Operações de Instalações Esportivas, 2018). 

Conforme mostramos na seção 3.3, no resultado da pesquisa com os egressos quanto ao 

tema de ser convidado para trabalhar nos jogos, o percentual dos respondentes foi de 38% para 

os que trabalharam no evento, ou seja, a maioria não desempenhou atividades no megaevento. 

Uma das hipóteses por não ter sido escolhido para trabalhar nos jogos possa estar relacionada 

a não adequação ao perfil do cargo de gerente de Operações de Instalações.   

c) Concepção quanto aos conteúdos do curso OIE 

Neste eixo, a pergunta foi realizada apenas para a gerente de Operações de Instalações 

Esportivas, porque ela foi a responsável pela criação e o desenho do curso. Conforme citações 

dos depoimentos desta líder, fica evidente que o profissional desempenharia um papel de 



94 
 

liderança, e seria um grande articulador entre as principais áreas que constavam da instalação 

esportiva. Em função da complexidade da atividade e ao mesmo tempo da exigência de que o 

profissional tivesse visão sistêmica, quanto à importância das engrenagens envolvidas, a 

gerente responsável pela elaboração do curso relatou que, para a sua construção, foram 

consideradas certas premissas. 
Teve uma lógica, porque isso era como a gente se organizava para fazer o 
planejamento do evento, mesmo daquelas etapas, então era do micro para o 
macro. Na verdade, a gente lá nos encontros pensava, vamos dar um contexto 
geral, o que a área é, o que ela faz, quais são os desafios da área e desses 
gestores que atuam nessa área. O que é uma área de liderança, porque é 
importante então ter uma pessoa que capitaneie isso, o que eles fazem, que é 
diferente da entrega do esporte, que é diferente das áreas de serviço. Então a 
gente fez uma contextualização e depois a gente dividiu a instalação esportiva 
em áreas. Então como são as áreas que atendem na frente, front of house, como 
são chamadas, como são as áreas de atendimento aos expectadores, que estão 
na frente fisicamente das portas da instalação, e quais são as áreas de serviço, 
back of house, de suporte. Então fomos fazendo um pouco essas divisões e 
mostrando essas áreas e depois alguns assuntos estratégicos: Centro de 
Comunicação, Segurança e Mídia, a gente foi dividindo aquilo. Assim, se a 
pessoa for passar todos esses assuntos, ela tem uma noção do evento como um 
todo (gerente de Operações de Instalações Esportivas, 2018). 

Não obstante, em termos gerais, os conteúdos do curso estavam diretamente 

relacionados à realização do megaevento. De alguma forma, os direcionamentos estavam 

voltados para o aprendizado de uma ocupação. O nosso estudo foi na modalidade FIC da EPT, 

e Rocha (2011) já havia levantado a preocupação de que os cursos desta categoria estariam 

destinados à qualificação para o trabalho. Esta questão quanto aos focos da formação do 

trabalhador é a principal divergência entre os educadores. Ficou evidenciada na visão dos 

empregadores, seção 2, a necessidade de a capacitação do indivíduo estar pautada na entrega 

atual e imediata, mas na perspectiva dos empregados – o que é reforçado pelos educadores, em 

especial Saviani (2003) e Frigotto (2009) – a educação profissional e tecnológica deve oferecer 

condições para que o trabalhador tenha uma formação integral. A qualificação profissional 

precisa favorecer uma educação para o trabalho visando à formação de sujeitos coletivos e 

críticos. Moura (2007) corrobora que a qualificação profissional deve formar sujeitos 

competentes tecnicamente, mas também com capacidade crítica, para que sejam autônomos e 

emancipados socialmente.    

Entretanto, devemos fazer a ressalva de que o objetivo do OIE, conforme citado pelo 

diretor de Recursos Humanos/Força de Trabalho, foi “formar gerentes para liderar uma gestão 

complexa, que precisava de relacionamento, de planejamento, de capacidade de operação e de 

liderança”. Isto mostra que, mesmo que sejam temas relacionados a um evento, são 

conhecimentos que podem ser aplicados em várias instâncias de uma trajetória profissional e 
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que formam o indivíduo para ter uma visão integrada e crítica. Ramos (2014) retrata que na 

formação profissional o sentido da força produtiva deve ocorrer através do conhecimento 

científico, sendo apresentado por meio das técnicas e dos procedimentos. O entendimento dos 

conceitos científicos e tecnológicos permitem que o trabalhador atue de forma autônoma e 

consciente quanto à dinâmica econômica da sociedade. 

Essa aplicabilidade quanto aos conhecimentos aprendidos no curso OIE no dia a dia dos 

egressos foi mostrada na seção 3.3, resultados da pesquisa com os egressos, no item que 

correlaciona o curso com as exigências do mercado. Os respondentes afirmam nas duas 

primeiras colocações que os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados em outras 

instâncias da vida profissional e que a visão integrada e a visão sistêmica foram conhecimentos 

desenvolvidos na formação inicial e que são utilizados no seu cotidiano.  

d) Principais resultados dos egressos ao final do curso 

Este critério tinha como objetivo avaliar, na percepção do Comitê, a questão do 

aproveitamento dos alunos para atuarem nos jogos olímpicos e se as expectativas ao final do 

curso haviam sido atendidas. Esta pergunta foi colocada para analisarmos o baixo índice de 

aproveitamento dos egressos nos jogos. Como o resultado dos ex-alunos que atuaram nos jogos 

ficou abaixo de 50%, gostaríamos de verificar quais foram os motivos desse baixo percentual 

de aproveitamento, identificando se houve alguma relação com a qualidade da formação inicial, 

ou com a participação e a dedicação dos alunos no curso. E caso não tenha havido relação com 

a formação inicial, quais outras variáveis poderiam ter contribuído para esse resultado.  

Neste quesito não houve alinhamento nos relatos. Percebemos que os líderes da área de 

Recursos Humanos não tiveram conhecimentos detalhados do andamento pós-curso, ou seja, 

do processo final do curso e do aproveitamento dos egressos. Isto deve ter ocorrido porque, em 

função de tantas demandas urgentes que estavam sob suas responsabilidades, não 

acompanharam de forma tão próxima a formação inicial. No quadro XVIII apresentamos os 

depoimentos dos líderes sobre os possíveis critérios adotados para a escolha dos alunos para 

trabalhar nos jogos e a possível qualidade do aproveitamento dos alunos. 
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Quadro XVIII – Relatos dos entrevistados quanto ao aproveitamento dos egressos nos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 

 

Fonte: Entrevistas com os líderes do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, 2018 

 

Pelo depoimento da líder de Operações de Instalações Esportivas, responsável pelo 

acompanhamento do curso, não houve nenhuma avaliação por parte do Comitê da assimilação 

dos conteúdos e da participação dos alunos no OIE. Nem mesmo a aplicação da prova no final 

da formação inicial foi feita com o objetivo de classificação ou pré-requisito para selecionar os 

egressos. 

Outra divergência nos relatos dos líderes do Comitê foi quanto à quantidade de egressos 

convidados para trabalhar nos jogos. O diretor de Recursos Humanos/Força de Trabalho 

acreditava que 60 a 70% dos egressos trabalharam nos jogos, enquanto a líder de Operações de 

Instalações Esportivas expressou que foram apenas 15 egressos. É bem provável que essa 

quantidade citada pela líder de Operações esteja próxima da realidade, já que alguns 

respondentes informaram que atuaram nos jogos como voluntários, atividade não remunerada.  

Como a líder da área de Operações de Instalações Esportivas foi a idealizadora do curso 

e a responsável pelo acompanhamento da FIC, acrescentamos uma questão na sua entrevista: 

buscar possíveis fatores que impediram o melhor aproveitamento dos egressos para atuarem 

nos jogos. Conseguimos distinguir dois fatores: o primeiro, relacionado ao egresso, e o outro, 

específico do Comitê. No quadro XIX destacamos os relatos da gerente de Operações de 

Instalações Esportivas sobre estes dois fatores. 
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Quadro XIX – Possíveis fatores para o não aproveitamento dos egressos nos jogos  

 

Fonte: Entrevista com a Gerente de Operações de Instalações Esportivas (2018). 
 

Pode-se observar, contudo, nos relatos da líder de Operações de Instalações Esportivas, 

que o egresso foi consultado sobre o seu interesse em trabalhar nos jogos. Outra questão 

relacionada aos ex-alunos foi a não aceitação por parte dos egressos dos salários praticados pelo 

Comitê nos jogos. Segundo a líder de Operações, as remunerações praticadas nos jogos eram 

mais baixas do que as do mercado, podendo este ter sido um impedimento para a escolha do 

egresso na atuação dos jogos. Importante somar a esta questão – o salário menos atrativo – o 

fato de o trabalho ser temporário, ou seja, um percurso sem perspectivas de promoção ou de 

continuidade.  

Quanto aos possíveis motivos para o não aproveitamento dos egressos nos jogos estava 

a gestão do processo seletivo por parte do Comitê na indicação dos egressos da Manpower, 

empresa responsável pelos processos seletivos dos jogos. Outra tendência que interferiu no 

percentual de aproveitamento dos egressos foi quanto à escolha do profissional. No processo 

seletivo, o gestor da área foi o responsável pela escolha dos profissionais que trabalharam com 

ele e os critérios estavam alinhados com as suas exigências e perfis, critérios estes baseados em 

componentes subjetivos e comportamentais do egresso. Sobre o conhecimento adquirido no 

curso, este acabou ficando em segundo plano e não sendo valorizado no momento da seleção. 

Percebemos que essas condições não estavam atreladas à qualidade da formação inicial e nem 

à participação dos egressos, por isso não foram objeto dos nossos estudos. 

Nesses depoimentos fica evidenciado que a educação profissional e tecnológica não 

interfere no mercado de trabalho. A formação inicial e continuada tem o papel de capacitar o 

profissional, mas não de criar postos de trabalho. No caso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 

as vagas foram criadas, ou seja, existiam as possibilidades de trabalho, mas o conhecimento 
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ofertado no curso não foi suficiente para que o egresso pudesse trabalhar no evento. Esta 

constatação é expressa por Demo (1999), no sentido de que se fantasia sobre uma correlação da 

EPT e a empregabilidade, mas omitindo que o sistema produtivo e econômico é que determina 

as possibilidades de postos de trabalho, ou mesmo quais serão os critérios para a escolha de um 

profissional.  

e) Contribuições da formação inicial na trajetória profissional dos egressos  

Apesar de todos os critérios vistos anteriormente estarem direcionados à formação 

inicial no âmbito dos jogos, é interessante somarmos na nossa análise a perspectiva dos líderes 

do Comitê quanto à contribuição do curso OIE na trajetória profissional dos egressos. Como o 

estudo foi realizado dois anos após os jogos, pudemos perceber de forma mais equilibrada, já 

que emoção do megaevento estava mais distante, que os líderes acreditavam que o curso 

oferecido contribuiu na trajetória profissional dos egressos.  

Este eixo de análise está correlacionado com o arcabouço teórico retratado na seção 2, 

qualificação profissional e trajetória profissional, em que Crivellari (2000) estabeleceu que a 

trajetória formativa profissional é construída através de etapas sucessivas por um indivíduo no 

seu percurso profissional. Assim, compreendemos que a trajetória profissional pode ser 

estabelecida pelas experiências vividas pelo trabalhador, principalmente as apoiadas por 

programas e cursos da educação profissional e tecnológica. 

Com esse entendimento é que pretendíamos analisar os relatos. O interessante foi 

identificar que, na pergunta quanto à contribuição da formação na vida dos egressos, apareceu 

nos depoimentos dos entrevistados a palavra legado. Este termo, de alguma forma, mostra a 

preocupação por parte do Comitê de que os conhecimentos gerados não fossem descartáveis e 

que os profissionais pudessem com os aprendizados adquiridos propagá-los na sociedade. Em 

especial, destaco abaixo o relato do diretor de Recursos Humanos/ Força de Trabalho em que 

reforça de forma mais incisiva o termo legado e a preocupação de que o egresso pudesse 

retornar para a sociedade os valores e os conhecimentos tratados na formação inicial.  
Fica o legado da inspiração, que inspirou gerações, fica o legado dos esportes, 
dos valores deixados, valores da disciplina, valores do trabalho em equipe, 
valores de respeito às pessoas, de respeito aos líderes, respeito às pessoas com 
deficiências, a inclusão, a diversidade. Depois dos jogos o olhar para as 
pessoas com deficiência é outro. As pessoas puderam observar a sociedade 
vendo a capacidade que têm as pessoas com deficiência ao desempenharem as 
atividades sem um braço ou perna, sem enxergar, com deficiência mental. 
Então é assim um outro olhar que as pessoas têm. Este é o grande legado que 
os jogos deixam. Este é um dos exemplos bacanas que temos para contar. O 
segundo legado foi a formação das pessoas. Acho que na percepção dos alunos 
que fizeram esse curso eles estão felizes, a maioria que fez foi empregado nos 



99 
 

jogos. Eu tenho certeza de que a experiência que eles tiveram durante os jogos 
alavanca a história de sucesso da carreira deles. Porque é uma história que eles 
terão muito para contar, contar de planejamento, contar sobre execução e 
operação, contar sobre desmobilização, o que as pessoas não estão 
acostumadas a fazer, histórias de trabalho em equipe, de colaboração (diretor 
de Recursos Humanos/Força de Trabalho, 2018). 

O que retrata o diretor de Recursos Humanos/Força de Trabalho está alinhado com o 

pensamento de Gadotti (2012) quanto aos propósitos da educação profissional e tecnológica 

que prepara profissionais com capacidade para interpretar, com habilidades de resolver 

problemas e de trabalhar em equipe. Para que tenha condições de trabalhar em equipe é 

condição essencial que o profissional saiba respeitar as diferenças entre as pessoas e, 

principalmente, possa dar contribuições à sociedade.  

No quadro XX, a seguir, a análise dos relatos permite detectar duas vertentes quanto às 

contribuições da formação inicial na trajetória profissional dos egressos. Na ótica dos líderes 

da área de Recursos Humanos/Força de Trabalho, a formação inicial contribuiu na trajetória 

profissional dos egressos com conceitos relacionados à visão sistêmica e ao trabalho em equipe, 

abrindo espaços para que esses ex-alunos atuem em novos eventos ligados a esportes e cultura. 

O curso OIE foi um diferencial na trajetória dos egressos, trazendo benefícios para o seu 

percurso profissional. 

Nessa direção, Leão (2015) compreende que a expressão itinerários formativos indica 

que o termo “itinerários” faz menção a caminhos e roteiros, e a palavra formativo estaria 

relacionada a preparar e formar. Assim, a modalidade FIC faz parte dos percursos formativos, 

desenvolvendo novas habilidades e, consequentemente, favorecendo o indivíduo a ocupar 

novas posições na sua trajetória profissional.  

Este mesmo autor traz uma preocupação quanto à prática dos itinerários formativos, que 

devem ser organizados de forma intencional, sistemática e estruturando ofertas que possibilitem 

uma integração entre as mesmas. Traduzindo esse posicionamento no curso OIE, identificamos 

que não houve articulação com nenhuma outra modalidade da educação profissional, já que a 

formação inicial foi oferecida em parceria com uma Universidade, instituição apropriada para 

possível articulação com cursos relacionados a eventos, turismo, educação física e outros.   

O depoimento da líder de Operações de Instalações Esportivas se contrapõe ao dos 

líderes de Recursos Humanos, pois ela não reconhece que a formação inicial possa ter 

contribuído para que o conhecimento fosse aplicado em outras instâncias profissionais. A 

entrevistada destaca que os conhecimentos ensinados eram muito específicos dos jogos e, por 

isso, os egressos não conseguiriam transpô-los para outras realidades profissionais. Uma das 
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hipóteses desta percepção talvez possa ser a preocupação citada no parágrafo anterior por Leão 

(2015) sobre a integração entre as modalidades da EPT e os programas e cursos oferecidos. 

Kuenzer (2008) expressava esse receio com a modalidade FIC, que tem oferecido a 

qualificação aos trabalhadores brasileiros sob a forma de uma série de programas de curta 

duração, aligeirados e fragmentários, não conseguindo assim que a formação inicial e 

continuada esteja articulada com outros níveis e programas educacionais. Kuenzer e Grabowski 

(2006) afirmam que a EPT se dá por meio de uma rede diferenciada composta por inúmeras 

instituições, educacionais ou não educacionais, caracterizada por falta de organicidade, 

integração e estruturação entre as diversas políticas, tipos de educação e modalidades 

envolvidas.   

Quadro XX – Relatos dos entrevistados quanto à contribuição da formação inicial na 

trajetória profissional dos egressos 

 

Fonte: Entrevistas com líderes do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, 2018. 
 

O que esta seção, em especial, buscou analisar foi a visão do Comitê Organizador dos 

Jogos quanto ao curso de Operações de Instalações Esportivas, se foi elaborado com a 

perspectiva de atender especificamente à realização dos jogos, ou se a formação preparou o 

profissional para conhecimentos e competências que poderiam ser aplicados em outros estágios 

da sua trajetória profissional. E foi especificamente quanto a este aspecto que a nossa pesquisa 

analisou se a modalidade FIC da educação profissional e tecnológica teve como foco principal 

atender às demandas emergentes do mercado de trabalho, sem que houvesse preocupação com 

o desenvolvimento do trabalhador, no sentido de se tornar um profissional capaz de interferir 

na sociedade e contribuir com ela. 
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Na perspectiva de a FIC estar voltada para as necessidades do mercado de trabalho, esta 

é a principal crítica retratada por educadores, que percebem que a finalidade da educação 

profissional e tecnológica acaba sendo instrumental, operacional e de formação de 

trabalhadores capazes de exercer as atividades de forma mecânica e tecnicista. Gadotti (2012) 

reforça a importância de uma educação com concepção emancipatória e não segundo uma visão 

produtivista da educação demandada pelo mercado.  

Em termos gerais, na análise dos relatos dos entrevistados, ficou constatada a 

preocupação de que a estratégia de qualificação profissional do Comitê não fosse apenas a de 

formar profissionais para atuarem nas atividades importantes dos jogos, mas também de que os 

indivíduos pudessem aprender conhecimentos que ampliassem a sua evolução na sociedade, 

como aqueles ligados à diversidade e à inclusão social. E também de ter como foco o 

desenvolvimento do profissional para que saiba trabalhar em grupo, para que entenda que o 

relacionamento e a interdependência com as pessoas são fundamentais para possa ter êxito nos 

seus resultados. Esta análise está em acordo com as ideias de Ramos (2014) sobre o trabalho 

como princípio educativo, superando a divergência entre trabalho manual e trabalho intelectual. 

A EPT deve agregar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, formando indivíduos capazes 

de desempenhar ações como dirigentes e cidadãos. A educação profissional e tecnológica deve 

ser orientada não só para o exercício das atividades relacionadas ao trabalhador, mas também 

com o comprometimento com a formação humana.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa possibilitou a análise da modalidade formação inicial e continuada da EPT 

por meio do curso de Operação de Instalação Esportiva Rio 2016 oferecido a 94 alunos da 

Universidade Estácio de Sá. Conforme apresentamos na seção 1 – as pesquisas recentes sobre 

a temática – este tipo de educação tem escassez de estudos, e os que retratam a modalidade 

correlacionam-na com a formação dedicada ao mercado de trabalho, fragmentada e isolada e 

atendendo a uma população de baixa escolaridade, principalmente os que não têm acesso à 

escolaridade e os profissionais menos favorecidos.   

Como o curso foi oferecido a alunos da Universidade Estácio de Sá, instituição de 

educação de nível superior, esta questão quanto ao perfil com baixa escolaridade não foi um 

fato, já que, no mínimo, os alunos estavam cursando a graduação. Outro fator que a nossa 

pesquisa mostrou foi a diferenciação quanto às práticas da FIC aplicadas no contexto de jogos 

olímpicos e paraolímpicos, um evento inédito realizado no Brasil. Desta forma, sem que 

houvesse históricos e registros de concepções educacionais adotadas anteriormente para este 

tipo de evento.  

Como a educação profissional e tecnológica tem como objetivo atender à formação do 

trabalhador, precisávamos entender as visões e as expectativas de atores sociais envolvidos 

nesse processo. Por serem atores sociais distintos, acabam tendo expectativas diferentes. As 

aplicações da EPT atendem às pressões dos atores mais estratégicos no mundo capitalista e, 

consequentemente, os mais influentes: os empregadores. Assim, a formação tem como foco 

principal a qualificação dos trabalhadores para melhor adequá-los ao mercado de trabalho.  

Não obstante, avaliamos de forma positiva que profissionais que ainda não haviam 

conseguido passar pelo percurso educacional do país não fossem excluídos da possibilidade de 

aprender uma profissão, ou mesmo que pudessem aprender novas formas de trabalhar, 

possibilitando assim a inserção social. Com o acesso às atividades profissionais, o indivíduo 

pode ter o resgaste da sua autoestima e da dignidade na sociedade.  

A FIC ou qualificação profissional, por ser uma das modalidades da EPT que não possui 

pré-requisitos mínimos para cursá-la e que pode ser oferecida por diversas entidades 

educacionais ou não do segmento, tem mais chances de ser considerada uma formação restrita 

para o mercado de trabalho. Esta questão foi mostrada na seção 2.2 – qualificação profissional 

na visão dos empregadores – em que as principais escolas dedicadas a este tipo de educação 

estão relacionadas ao Sistema S, instituições que constroem os seus modelos educacionais 

segundo a perspectiva patronal.  
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No que tange ao nosso objeto de pesquisa – o curso OIE – identificamos duas 

concepções presentes: uma na perspectiva da formação humana integral do trabalhador, e a 

outra, para o atendimento das necessidades do mercado de trabalho, garantindo assim uma 

qualificação polivalente e com um discurso que ajudaria a empregabilidade do indivíduo.  

Durante a nossa análise quanto aos resultados obtidos através dos questionários 

respondidos pelos egressos, observamos que eles compreendem que os objetivos alcançados no 

curso foram para uma formação mais ampla, não só voltada para o ambiente dos jogos. Os ex-

alunos responderam que os conteúdos aprendidos no curso puderam ser aplicados em outras 

instâncias da sua vida, propiciando ao egresso uma visão sistêmica dos processos envolvidos, 

o encadeamento das conexões e a importância e as consequências das tomadas de decisão 

relacionadas a um evento de magnitude mundial e que envolve muitas pessoas.   

Constatou-se nos depoimentos dos líderes do comitê organizador dos jogos que a 

estratégia adotada na qualificação profissional da força de trabalho dos jogos foi com o objetivo 

de contribuir para que o trabalhador pudesse ter uma atuação mais ampla do que aquela que é 

exigida pelo mercado de trabalho e não especificamente destinada ao megaevento. Questões 

importantes como profissionalização na área de esportes no Brasil, a prática da inserção social 

para os deficientes e o respeito à diversidade foram objetivos na preparação dos profissionais 

que trabalharam nos jogos. A estratégia educacional implantada teve como base uma concepção 

também voltada para um trabalhador crítico e responsável na construção de uma sociedade com 

princípios e valores éticos.  

O desenvolvimento deste estudo apontou a necessidade de aprofundamento nas 

discussões sobre a conexão e o percurso entre as três modalidades da educação profissional 

tecnológica. Como o curso OIE foi uma qualificação oferecida pela Universidade Estácio de Sá 

e pelo comitê organizador dos jogos, existia a possibilidade de que a FIC não fosse 

compreendida de forma isolada e fragmentada. É pertinente destacar que, sendo uma instituição 

de ensino a responsável pela oferta do curso, era mais fácil traçar os itinerários formativos para 

os egressos, aproveitando as graduações e pós-graduações relacionadas aos percursos, como 

eventos, esportes, educação física e outros, proporcionando aos egressos a continuidade dos 

estudos e atendendo assim aos princípios da educação profissional e tecnológica, que é a 

construção da educação contínua. É evidente que, atendendo a esse princípio de itinerários 

formativos, a modalidade FIC acaba não sendo apenas para o atendimento das demandas do 

mercado de trabalho, mas sim como mais uma etapa na formação do trabalhador. A prática dos 

itinerários formativos deve ser organizada de forma intencional, sistemática e estruturada 

através das ofertas da EPT, possibilitando a conexão entre as modalidades estabelecidas. 
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Percebe-se que a falta de integração entre as modalidades da EPT acaba posicionando a 

formação inicial e continuada predominantemente a partir da perspectiva de habilidades 

específicas para o desempenho de determinada ocupação. Essa configuração nas ofertas de 

cursos na modalidade FIC deve dificultar a construção de um modelo pedagógico que 

proporcione a formação integral, não fragmentada e de forma contínua. Não obstante, também 

podemos considerar que a modalidade qualificação profissional deve ser tratada como o início 

de uma trajetória na educação profissional, sendo assim um estímulo para a continuidade dos 

estudos de cada indivíduo. 

Ao analisar a continuidade dos estudos, a maioria dos egressos demonstrou que houve 

prosseguimento em sua formação, tanto pelo término da sua graduação como pelo início da 

pós-graduação. Apesar de a maioria não tratar da relação entre a modalidade FIC e a formação 

concluída após o curso, não se pode negar que a FIC trouxe uma contribuição para a sequência 

dos estudos. 

Nesta perspectiva, é preciso considerar que tal modalidade da EPT tem o propósito de 

ser uma das etapas da sua formação, incentivando o trabalhador a percorrer um caminho de 

estudos. O curso OIE trouxe esta concepção, opondo-se à prática que identificamos no mercado. 

É preciso compreender que situações pontuais e específicas podem oferecer qualificação 

profissional na qual o foco seja preparar o trabalhador para uma demanda determinada e 

emergencial. É importante que não seja encarada como uma etapa única e isolada na formação 

do trabalhador. 

O outro objetivo dos nossos estudos foi analisar se o curso OIE contribuiu para a 

trajetória profissional dos egressos. Na sua opinião, foi identificada uma melhora na inserção 

no mercado de trabalho nos períodos avaliados durante o curso. Em 2015, 20% estavam sem 

ocupação, e no momento da pesquisa, em 2018, 3% estavam sem atividade remunerada. Não 

podemos afirmar que exista correlação entre a participação no curso e o fato de estar 

trabalhando, entretanto, em um período de crise econômica no qual as taxas de desemprego 

vêm apresentando dados recordes, é importante que haja aprofundamento nesta questão.  

Ao analisar a atual inserção no mercado de trabalho dos ex-alunos e a relação com a 

realização do curso, verificou-se que a maioria dos egressos não estava atuando em atividades 

correlacionadas aos jogos. As respostas apontam que a contribuição do curso OIE para a 

situação atual dos egressos ocorreu de forma indireta. Os ex-alunos destacaram que, em função 

do cenário econômico restritivo do país, as ofertas de trabalho voltadas a grandes eventos, ao 

turismo e aos esportes estavam escassas e que, por isso, foram obrigados a aceitar outras 

propostas de emprego não atreladas aos temas do curso.  
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Tratando-se dos objetivos definidos pelo comitê organizador dos jogos para a criação 

do curso OIE, verifica-se que há um distanciamento quanto ao objetivo geral do curso, que era 

formar profissionais para trabalhar nas arenas como gestores de operações de instalações 

esportivas. O mercado brasileiro tem carência deste tipo de capacitação, conforme destacado 

pelo diretor de Recursos Humanos/ Força de Trabalho, que ressaltou que a qualificação estaria 

preparando profissionais para serem contratados para atuar durante o megaevento. O 

distanciamento quanto à formação e ao convite para trabalhar nos jogos apareceu nos resultados 

dos egressos, pois apenas 39% foram convidados a trabalhar nos jogos. Esse percentual de 

aproveitamento foi percebido de formas diferentes pelos líderes do comitê organizador dos 

jogos. Uma das visões quanto a este resultado foi percebê-lo adequado em função do contexto 

econômico do país, por estarmos com alto índice de desemprego, então oferecer emprego a 

39% dos egressos seria um número positivo. A outra visão identificada nos relatos dos líderes 

diz respeito ao conhecimento adquirido no curso: este não seria considerado o único critério 

para a escolha do profissional para atuar nos jogos, pois, para a seleção dos indivíduos, 

características comportamentais e subjetivas e a anuência quanto aos salários oferecidos durante 

os jogos eram pontos a serem avaliados.  

Acreditamos que para os egressos que trabalharam nos jogos olímpicos e paraolímpicos 

houve uma qualificação profissional mais detalhada, visto que foi uma formação baseada 

também na construção social, decorrente da formação inicial e das práticas sociais vividas no 

evento, desenvolvidas na prática, ultrapassando assim as atividades restritas de sala de aula. A 

formação ocorreu partindo dos problemas reais, permitindo que os egressos tomassem decisões 

e verificassem as consequências das suas escolhas. Não foi objetivo do nosso estudo identificar 

as diferenças de aprendizado e as contribuições da formação entre os egressos que trabalharam 

ou não nos jogos.  

As questões centrais e atuais na modalidade FIC abrangem a dualidade em formar o 

indivíduo com foco nas exigências do mercado de trabalho sem levar em consideração a 

importância da educação integral. É oportuno salientar que o mundo do trabalho de trabalho 

necessita de profissionais com competências diferentes daquelas anteriormente exigidas, e de 

um trabalhador mais qualificado, mas não devemos desconsiderar que a formação geral é 

fundamental para que o trabalhador possa ser ter uma posição crítica e autônoma na sua atuação 

profissional.  

Faz-se necessário haver um acompanhamento de egressos após alguns anos como forma 

de verificação dos resultados obtidos quanto ao propósito da educação profissional e 

tecnológica, que se caminhe para o desenvolvimento dos egressos num percurso formativo, 
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articulando assim as modalidades deste tipo de educação, de forma que também contribua para 

a diminuição da dicotomia entre as duas concepções educacionais: a formação integral e a 

preparação para o mercado de trabalho. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Pesquisa: Formação Inicial no contexto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016:          
Curso de Operação de Instalação Esportiva 
 
Prezado líder do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 
 

Sou estudante do curso de Mestrado em Educação da Universidade Estácio de Sá. Estou 

realizando a dissertação sob a orientação da professora Wânia Gonzalez, cujo objetivo é analisar 

a contribuição do curso de Operação de Instalação Esportiva Rio 2016 na trajetória profissional 

dos egressos.  

Sua participação envolve dar um depoimento através de uma entrevista, que será 

gravada se assim você permitir, e que terá a duração aproximada de 1h.   

A participação nesse estudo é voluntária e, se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade para fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo, caso queira. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo, 

caso prefira.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador, fone 

(21) 98801-0377. 

Rio de Janeiro, ..... de ............................. de 2018. 

Atenciosamente, 

____________________________________________ 
Solange Pose Garcia  

                       Matrícula: 2017.01.16606-2 

 

 
 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo 
de consentimento. 

 

________________________________ 
Nome e assinatura do participante 

____________________________  
Local e data 

 
  



116 
 

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO COM OS EGRESSOS DO CURSO DE OPERAÇÃO 

DE INSTALAÇÃO ESPORTIVA RIO 2016 (OIE) 

 
Prezado egresso: 

Convidamos você a participar da Pesquisa sobre a “Trajetória Profissional dos egressos do 

Curso de Operação Instalação Esportiva Rio 2016”, oferecido pelo Comitê Organizador dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e a Universidade Estácio de Sá. A pesquisa está sob 

a responsabilidade da pesquisadora Solange Pose Garcia, do Mestrado em Educação da 

UNESA, com orientação da professora Wânia Gonzalez. Sua participação é voluntária e se dará 

por meio de preenchimento deste questionário. Para respondê-lo, você precisará de, no máximo, 

10 minutos, pois são apenas questões de múltipla escolha. Sua identidade será mantida em 

sigilo. Você poderá solicitar esclarecimentos a qualquer momento pelo telefone (21) 98801-

0377 ou pelo e-mail: solangepose@uol.com.br. Por favor, envie sua resposta até o dia  

....../..................... 

 

I Perfil dos respondentes: 

 
a) Marque a opção que corresponda à sua idade:  

Idade (anos) Marque a 
opção 

20 - 25  (  ) 
26 - 31  (  ) 
32 - 37  (  ) 
38 – 43  (  ) 
44 – 49  (  ) 

50 e mais  (  ) 
 

b) Marque a lacuna que melhor represente você:  

Feminino  (  )   Masculino  (  )   Outro  (  )   
 

c) Qual a sua formação no momento em que você fez o curso de Operação de Instalação 
Esportiva (OIE), em 2015?E atualmente? 

 
Formação 

2015                    
(dezembro de 2015) 

2018 
(atualmente) 

Cursando Graduação   
Graduação Completa   
Cursando Pós-graduação (Especialização)   
Pós-graduação Completa (Especialização)    
Cursando Pós-graduação (Mestrado/Doutorado)   
Pós-graduação Completa (Mestrado e Doutorado)   
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I) Experiência profissional: 
a) Qual a sua atividade profissional no momento em que fez o curso OIE em 2015? E 

atualmente? 

Atividade Profissional 2015                                  
(dezembro de 2015) 

2018 
(atualmente) 

Empregado com carteira assinada   
Empregado sem carteira assinada   
Funcionário público   
Temporário   
Autônomo ou profissional liberal   
Estagiário   
Microempresário ou individual (MEI)   
Empregador   
Outro tipo de vínculo   
Não trabalha   

 
b) Atualmente você exerce atividade profissional remunerada? 

 (  ) sim     (   ) não 

 
c)  Quando você conseguiu esse trabalho/atividade remunerada? 

(  ) Antes de fazer o curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) 
(  ) Durante a realização do curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) 
(  ) Após a conclusão do curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) 
 
 

d) Você queria ser convidado a trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016? 
(  ) Não 
(  ) Sim 
 

d)  Após o curso, você foi convidado a trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016? 
       (  ) Não 
       (  ) Sim, como: 
                      (   ) funcionário do Comitê Organizador dos jogos  
                      (   )  voluntário 
                      (   ) prestador de serviços (empresas que prestaram serviços para os eventos) 
 
e) Se você respondeu SIM à pergunta anterior, por quanto tempo você atuou nos jogos?  
       (  )  até 30 dias 
       (  )  31 até 60 dias 
       (  )  61 dias até 120 dias 
       (  )  121 dias até 240 dias  
 
II) Curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) 

 
a) Qual(is) o(s)  motivo(s)  de ter escolhido fazer o curso? (Escolha até dois motivos) 
(  )  Ampliar meu conhecimento na área de grandes eventos  
(  )  Por motivos pessoais (lazer, hobby, outros) 
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(  )  Porque o curso era gratuito 
(  )  Para ampliar chances de arrumar emprego 
(  )  Para mudar de área de atuação e/ou obter nova colocação no mercado de trabalho 
(  )  para atuar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 
(  )  Outro motivo (descreva-o) :  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) Qual foi seu principal objetivo para realizar o curso?  
(  ) Obter melhores chances para conseguir trabalho/emprego 
(  ) Obter promoção no trabalho  
(  ) Aumentar o salário/renda 
(  ) Melhorar o desempenho no trabalho 
(  ) Sugestão/ encaminhamento de um parente ou professor 
(  ) Ampliar o conhecimento/ dar continuidade aos estudos 
(  ) Mudar a área de atuação/ obter nova colocação 
(   ) Ter conhecimento sobre a operação de megaevento 
(  ) Lazer ou hobby 
(  ) Outro motivo. Especifique: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

d) Depois do curso, como você avaliaria sua compreensão dos temas listados abaixo?  
 

Temas  Boa Deficiente 
Resolução de problemas (conhecimento sobre as etapas necessárias 
para tomada de decisão e como gerir melhor os conflitos) 

  

Conhecimento sobre operação de um megaevento 
(conhecimento das áreas envolvidas e suas respectivas responsabilidades, 
entendimento sobre a etapa de planejamento e operação do evento) 

  

Liderança de Equipes (entendimento do papel do líder de pessoas para 
a obtenção de resultados) 

  

Inclusão Social e Diversidade (conhecimento sobre deficiência, 
inclusão social e respeito pelas diferenças) 

  

Comunicação  (importância da comunicação entre a equipe e a 
necessidade de padrões e políticas de comunicação) 

  

Visão Sistêmica (importância da integração de diversas áreas e os 
impactos do não entendimento de todo o processo) 

  

 

e) Após o curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) você obteve mais 
conhecimentos sobre eventos e/ou esportes? 

(   ) Sim                        (   ) Não 
 

IV) Trajetória Profissional 
 

a) Que benefícios você obteve a partir do curso de Operação de Instalação Esportiva 
(OIE) Rio 2016 
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Benefícios Sim Não Não sei 
responder  

Não se 
aplica 

Melhores chances para conseguir 
trabalho/emprego 

    

Aumento de salário/renda     
 Promoção no trabalho     
Melhora no desempenho no trabalho     
Nova colocação     
Ampliou o conhecimento     

 
b) O seu trabalho atual é: 

(  )   na área do curso realizado 
(  )   fora da área do curso realizado, mas a ele relacionado 
(  )   fora da área do curso realizado, sem qualquer relação com ele  
 

c) Se você trabalha em área diferente do curso realizado, qual o motivo de não trabalhar 
na área do curso? 
(  )   Não conseguiu trabalho na área  
(  )   Preferiu trabalhar em outra área profissional 
(  )   O curso não preparou você adequadamente para atuar na área 
(  )   O curso não teve reconhecimento pelo mercado de trabalho 
(  )   Perdeu o interesse na área depois da realização do curso 
(  )   O curso foi realizado por lazer ou para desenvolver um hobby 
(  )   Outro motivo. Especifique: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

d) Para a atividade que você exerce em seu trabalho atual, você considera que o curso de 
Operação de Instalação Esportiva (OIE) foi: 
(  )   imprescindível, pois sem ele não estaria no emprego atual 
(  )   fundamental, pois gerou novas oportunidades de trabalho 
(  )   insignificante, pois não me trouxe nenhum benefício ou vantagem 
Outro: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

e) Qual a relação entre o seu trabalho atual e sua formação no curso de Operação de 
Instalação Esportiva (OIE): 
(  )   fortemente relacionado com a área profissional do curso 
(  )   fracamente relacionado com a área profissional do curso 
(  )   Não tem nenhuma relação com o curso 
 

V) Avaliação Geral 
 
a) De um modo geral, o curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) atendeu às suas 
expectativas? 

(  )   Sim 
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(  )   Não 
(  )   Não sei 
 

b)  Avalie como o curso de Operação de Instalação Esportiva (OIE) capacitou você em relação 
às seguintes exigências do mercado de trabalho (Gradue com notas de 1 a 10, em que 10 é a 
nota máxima e N/A corresponde a não se aplica). 
 
- Conhecimentos, habilidades e técnicas adequadas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
 
- Reflexão e propostas de melhorias em relação ao contexto no qual me insiro 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
 
- Colaboração, comunicação e trabalho em equipe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
 
- Visão integrada e visão sistêmica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
 
-  Conhecimentos que podem ser aplicados em outras instâncias da minha vida profissional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 
 
c) Você continuou estudando após a conclusão do curso de Operação de Instalação Esportiva 
(OIE)? 
(  )   Sim 
(  )   Não 
 
VI) Encerramento  
 
a) Havendo necessidade de aprofundar as respostas do questionário, você aceitaria ser 
convidado para um encontro presencial de duas horas com a pesquisadora? 

(   ) Sim  
(   ) Não 
 

b) Então, por favor, escreva seu e-mail/celular para que possamos entrar em contato com 
você. 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS LÍDERES DO COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016 

Objetivos da 
Pesquisa 

Questões Líderes do Comitê 
Organizador dos Jogos 

Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016 

Analisar os objetivos 
da estratégia de 
qualificação 
profissional do 
Comitê Organizador 
dos Jogos 

1) Quais foram os objetivos 
do Comitê Organizador 
dos Jogos para a 
qualificação profissional 
da força de trabalho que 
atuaria no megaevento? 

 

Diretor e a Gerente de 
Recursos Humanos / 
Força de Trabalho 

Analisar os objetivos 
e as razões para a 
criação do curso de 
Operação de 
Instalação Esportiva 
(OIE) 

1) Quais foram os objetivos 
do curso? 
 

2) O que o Comitê esperava 
ao final do curso?  

 

Diretor de Recursos 
Humanos/Força de 
Trabalho, Gerente de 
Recursos Humanos/ 
Força de Trabalho e 
Gerente de Operações de 
Instalações Esportivas 

Analisar a estrutura 
dos conteúdos e dos 
temas oferecidos na 
formação inicial 

1) Qual foi a estratégia para a 
escolha e a composição 
dos conteúdos do curso de 
Operação de Instalação 
Esportiva?  

Gerente de Operações de 
Instalações Esportivas 

Analisar os 
resultados após o 
curso OIE quanto ao 
aproveitamento dos 
egressos nos jogos. 

1) Ao final do curso, como os 
alunos foram convidados a 
trabalhar nos jogos? 

2) Quais foram os critérios 
para a escolha dos alunos 
para trabalhar nos jogos? 

3) Você saberia dizer qual foi 
o percentual de 
contratação dos alunos que 
participaram do curso?  

 

Diretor de Recursos 
Humanos/Força de 
Trabalho, Gerente de 
Recursos Humanos/ 
Força de Trabalho e 
Gerente de Operações de 
Instalações Esportivas 

Identificar as 
possíveis 
contribuições da 
formação inicial na 
trajetória profissional 
dos egressos na 
perspectiva dos 
líderes do Comitê 
Organizador 

1) Na sua opinião, o que o 
egresso pode ter 
considerado como positivo 
e negativo no curso OIE 
na sua formação 
profissional? 

2) Quais as contribuições do 
curso OIE para a trajetória 
profissional dos egressos? 

Diretor de Recursos 
Humanos/Força de 
Trabalho, Gerente de 
Recursos Humanos/ 
Força de Trabalho e 
Gerente de Operações de 
Instalações Esportivas 
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