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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou o processo de implementação do Novotec Integrado nas Escolas 

Técnicas Estaduais (ETEC) pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza (CEETEPS) entre os anos 2020 e 2021. Em atendimento à Lei Federal nº 13.415/2017, 

que trata do Novo Ensino Médio (NEM), o Novotec Integrado surgiu como opção para a 

implementação do V Itinerário Formativo. Diante do acelerado processo de expansão e da 

atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) na sua divulgação, a pesquisa 

identificou que o Novotec Integrado atendeu aos interesses de uma formação profissional 

fundamentada no contexto da precarização do trabalho. A atuação do Grupo de Formulação e 

Análises Curriculares (GFAC) na criação dos planos de cursos no CPS não só atendeu aos 

interesses do setor empresarial (MORAES; ALENCAR; REIS, 2022) como empenhou-se 

ativamente para constituir uma formação profissional correspondente ao aprofundamento da 

formação por competências. Esta pesquisa é quali-quantitativa e utilizou-se de análise 

bibliográfica e documental, bem como mobilizou dados quantitativos para a análise do 

processo de expansão do Novotec Integrado. Do ponto de vista bibliográfico, identificou o 

contexto histórico relativo às mudanças na esfera econômica e do trabalho desde o período da 

redemocratização brasileira ao governo Michel Temer (2016-2019), que redundaram na 

aprovação da Lei nº 13.415/2017. Analisou os paradigmas das concepções políticas e teóricas 

que resultaram no Novotec Integrado como formato desenvolvido em atendimento ao V 

Itinerário Formativo. Sob a análise documental, investigou: a) notícias veiculadas em sites 

oficiais do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação (Seduc), da SDE, do 

CPS e do próprio Novotec; b) dados quantitativos disponibilizados no Banco de Dados da 

Unidade do Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza (BDCETEC) identificando sua 

expansão por meio da movimentação de matrículas; c) caracterização do perfil 

socioeconômico dos estudantes aprovados no CPS nas modalidades: ETIM, MTec, MQTec, 

MTec AMS e Novotec; d) dispositivos legais de nível federal e estadual que possibilitaram 

sua implementação e e) planos de cursos identificando a concepção pedagógica adotada pela 

instituição. Como referencial teórico adotou-se o materialismo histórico-dialético, que 

permitiu analisar as tensões entre Educação e Trabalho envolvidos em um campo de disputa 

que repercutiu na formação profissional técnica de nível médio em consonância com o 

contexto da precarização do trabalho no regime da acumulação flexível (HARVEY, 2016). 

 



     

 

Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio; V Itinerário Formativo; Ensino Médio 

Integrado; Novotec; Escola Técnica Estadual.  

  



     

 

ABSTRACT 

 

This study is an analysis of the implementation of Novotec Integrado (a Career and Technical 

Education program) at State Technical Schools within the purview of CEETEPS – Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza [Paula Souza State Center for Technological 

Education] between 2020 and 2021. Novotec Integrado is meant to materialize New High 

School’s Formative Itinerary V, as per Federal Law no. 13.415/2017. By examining the role 

played by the State Economic Development Office in raising awareness about Novotec 

Integrado, as well as the program’s vertiginous expansion, we have reached the conclusion 

that it serves the purposes of those interested in professional training rooted on labor 

precarization. The role played by GFAC – Grupo de Formulação e Análises Curriculares 

[Curriculum Design and Analysis Group] in the design of CEETEPS courses not only catered 

to the business sector (MORAES; ALENCAR; REIS, 2022) but also pushed for competency-

based technical education. This study combines qualitative and quantitative methods, 

employing bibliographic and document analysis as well as qualitative data to understand the 

expansion of Novotec Integrado. We begin with an overview of the historical context that 

shaped the economical and labor spheres and led to Law no. 13.415/2017, spanning the re-

democratization presidencies up until Michel Temer’s tenure (2016-2019), so as to better 

understand the political and theoretical developments at the genesis of Formative Itinerary V, 

and consequently of Novotec Integrado. The document analysis consisted of: a) news articles 

posted at official Government websites, such as the State Government’s, the State Education 

Department’s, the State Economic Development Office’s, CEETEPS’s and Novotec’s; b) 

quantitative data from CEETEPS’ High School and Technical Education Unit Database on the 

program’s expansion (enrollment numbers); c) tracing the socioeconomic profile of 

CEETEPS students across multiple CTE programs (ETIM, MTec, MQTec, MTec AMS, and 

Novotec); d) state and federal legislation that supported Novotec’s implementation; e) an 

analysis of Novotec course plans in order to identify the institution’s pedagogical 

underpinnings. Working within the dialectical and historical materialism framework, we have 

sought to analyze the tensions between Education and Labor, to understand the power 

struggles that permeate both and drive secondary technical education to conform to the labor 

precarization context in times of flexible accumulation (HARVEY, 2016). 

 

Keywords: High School Reform; Formative Itinerary V; Integrated High School; Novotec; 

State Technical School.  



     

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Organograma Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Estado de São Paulo. ................................................................................................................ 58 

Figura 2 – Modalidades iniciais do programa Novotec. ........................................................... 64 

Figura 3 – Distribuição da carga horária da Formação Geral Básica, Projeto de Vida e 

Formação Profissional do EJATEC .......................................................................................... 74 

Figura 4 – Organograma das modalidades Novotec Integrado criadas pelo GFAC até 2021 .. 76 

Figura 5 – Organograma das opções de Novotec Integrado para alunos das Etecs ............... 104 

Figura 6 – Matriz Curricular Novotec (MTec - PI) - Administração ..................................... 115 

Figura 7 – Tabela de Habilidades dos Itinerários Formativos associadas à BNCC. .............. 122 

Figura 8 – Oferta de vaga para professor publicada em 12/07/2022. ..................................... 141 

Figura 9 – Organograma das partes constituintes de todos os Planos de Cursos no CPS. ..... 149 

Figura 10 – Modelo de componente curricular para Habilitação Profissional e/ou Qualificação 

Profissional. ............................................................................................................................ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Média percentual de alunos ETIM (2013-2021)....................................................80 

Gráfico 2 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2013 e 2015................................80 

Gráfico 3 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2016 e 2021................................81 

Gráfico 4 – Média percentual de alunos MTec / NOVOTEC MTec (2018-2021)................... 81 

Gráfico 5 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2018 e 2021  

(MTec / NOVOTEC)....................................................................................................... 82 

Gráfico 6 – Média percentual de alunos MQTec / NOVOTEC MQTec (2018-2021)............. 83 

Gráfico 7 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2018 e 2021 (MQTec / 

NOVOTEC MQTec) ...................................................................................................... 83 

Gráfico 8 – Média percentual de alunos MTEC AMS / NOVOTEC AMS (2019-2021)......... 84 

Gráfico 9 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2019 e 2021 (AMS)................... 84 

Gráfico 10 – Movimentação de matrículas a partir do primeiro registro da modalidade  

ETIM............................................................................................................................... 88 

Gráfico 11 – Movimentação de matrículas da modalidade ETIM entre 2007 e 2021.............. 91 

Gráfico 12 – Comparativo da distribuição de carga horária (ETIM e MTec).......................... 96 

Gráfico 13 – Oferta de vagas por Eixo do Novotec Integrado no CPS no 1º semestre 

de 2020.......................................................................................................................... 109 

Gráfico 14 – Oferta de vagas por Eixo do Novotec Integrado no CPS no 1º semestre  

de 2021.......................................................................................................................... 111 

Gráfico 15 – Número de matrículas realizadas entre os anos de 2018 e 2021 nas modalidades 

integradas....................................................................................................................... 112 

Gráfico 16 – Comparação dos integrados com as matrículas totais no CPS no período  

2018-2021...................................................................................................................... 113 

 

 



     

 

LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1 – Origem escolar dos alunos ETIM entre os anos 2013 e 2021 ................................ 79 

Tabela 2 – Origem escolar dos alunos MTec (2018 e 2019) e Novotec MTec (2020 e 2021) 81 

Tabela 3 – Origem escolar dos alunos MQTec (2018 a 2021) ................................................. 83 

Tabela 4 – Origem escolar dos alunos MTec AMS (2019) e NOVOTEC MTec AMS (2020 e 

2021) ......................................................................................................................................... 84 

Tabela 5 – Movimentação de matrículas do ETIM comparado às demais modalidades do CPS.

 .................................................................................................................................................. 92 

Tabela 6 – Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em Administração. ............. 95 

Tabela 7 – Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração (ETIM Administração). . 96 

Tabela 8 – Cursos ofertados na modalidade Novotec Integrado (Habilitação) em 2020 por 

Turmas e Unidades. ................................................................................................................ 104 

Tabela 9 – Cursos ofertados na modalidade Novotec Integrado (Qualificação) em 2020 por 

Turmas e Unidades. ................................................................................................................ 105 

Tabela 10 – Cursos ofertados na modalidade Novotec Integrado AMS em 2020 por Turmas e 

Unidades. ................................................................................................................................ 105 

Tabela 11 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec Integrado (Habilitação) no 1º semestre 

de 2020. .................................................................................................................................. 107 

Tabela 12 – Vagas ofertadas por curso e por eixo no Novotec (MQTec) no 1º semestre de 

2020. ....................................................................................................................................... 107 

Tabela 13 – Vagas ofertadas por curso e por eixo no Novotec AMS no 1º semestre de 2020.

 ................................................................................................................................................ 108 

Tabela 14 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec Integrado (Habilitação) no 1º semestre 

de 2021. .................................................................................................................................. 110 

Tabela 15 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec Integrado (Qualificação) no 1º semestre 

de 2021. .................................................................................................................................. 110 

Tabela 16 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec AMS no 1º semestre de 2021. ........... 111 



     

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Síntese das justificativas de Daniel Barros para a implementação do programa 

Novotec nas Escolas Estaduais ................................................................................................. 63 

Quadro 2 – Cursos de qualificação profissional na modalidade Expresso para o 2º semestre 

2019. ......................................................................................................................................... 66 

Quadro 3 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 1º semestre 

de 2020 ..................................................................................................................................... 67 

Quadro 4 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 2º semestre 

de 2020 ..................................................................................................................................... 68 

Quadro 5 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 1º semestre 

de 2021 ..................................................................................................................................... 68 

Quadro 6 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 2º semestre 

de 2021. .................................................................................................................................... 69 

Quadro 7 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Virtual para o 2º semestre de 

2019. ......................................................................................................................................... 72 

Quadro 8 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Virtual para o 1º semestre de 

2020 .......................................................................................................................................... 73 

Quadro 9 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Virtual para o 1º semestre 

2020 .......................................................................................................................................... 73 

Quadro 10 – Cursos MTec ofertados em 2018. ........................................................................ 95 

Quadro 11 – Cursos MQTec ofertados em 2018. ..................................................................... 95 

Quadro 12 – Cursos MTec ofertados em 2019. ........................................................................ 97 

Quadro 13 – Mtec AMS ofertado no 1º semestre de 2019. ...................................................... 98 

Quadro 14 – Rol de competências socioemocionais .............................................................. 100 

Quadro 15 – Síntese das competências socioemocionais do Instituto Ayrton Senna ............ 101 

Quadro 16 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em 

Administração e Recursos Humanos em Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação 

Profissional. ............................................................................................................................ 154 

Quadro 17 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em 

Administração e Recursos Humanos em Matemática. ........................................................... 155 

Quadro 18 - Síntese das atribuições, responsabilidades, conhecimentos e temas para o 

componente de Filosofia ......................................................................................................... 156 



     

 

Quadro 19 - Síntese das atribuições, responsabilidades, conhecimentos e temas para o 

componente de Filosofia ......................................................................................................... 156 

Quadro 20 - Slide de apresentação CONSED sob o título: Educação e Trabalho. ................ 159 

Quadro 21 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em 

Desenvolvimento de Sistemas e Informática para Internet em Língua Portuguesa, Literatura e 

Comunicação Profissional. ..................................................................................................... 161 

Quadro 22 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em 

Desenvolvimento de Sistemas e Informática para Internet em Matemática. ......................... 162 

Quadro 23 – Perfis profissionais do Novotec Integrado MQTec. .......................................... 165 

 
  



     

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMS Articulação da Formação Profissional Média e Superior 

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BDCETEC Banco de Dados da Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento  

BIRD Banco Mundial  

BNCC Base Nacional Comum Curricular 

BNDES Banco de Desenvolvimento Econômico  

CBE Conferências Brasileiras de Educação 

CEETEPS Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

Cepal Comissão Econômica para a América Latina e Caribe  

CETEC Unidade de Ensino Médio e Técnico  

CETTPRO Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante 

CDPP Centro de Debate de Políticas Públicas 

CLP Centro de Liderança Pública  

CONSED Conselho Nacional de Secretários de Educação 

DIT Divisão Internacional do Trabalho  

EE Escolas Estaduais  

EJA Educação de Jovens e Adultos 

EPT Educação Profissional e Tecnológica  

ETE Escolas Técnicas 

ETEC Escolas Técnicas Estaduais 

ETIM Ensino Técnico Integrado ao Médio  

GT Grupo de Trabalho 

FATEC Faculdades de Tecnologia  

FHC Fernando Henrique Cardoso  

FIC Formação Inicial Continuada 

FGV Fundação Getúlio Vargas 

FMI Fundo Monetário Internacional  

FTP Formação Técnica Profissional  

GFAC Grupo de Formulação e Análises Curriculares 

h/a horas/aula  

IAS Instituto Ayrton Senna  

IF Institutos Federais  

IFSP Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa  



     

 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

MEC Ministério da Educação  

MQTec Ensino Médio com Qualificação Profissional  

MTE Ministério do Trabalho e Emprego  

MTec Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional 

NEM Novo Ensino Médio 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PLANFOR Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador  

PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro  

PNE Pacto Nacional pela Educação  

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

PROEJA 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos  

PROEP Programa de Expansão da Educação Profissional 

ProJovem Programa Nacional de Inclusão de Jovens  

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  

PTD Plano de Trabalho Docente  

PUC-SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

REDE Programa Rede de Ensino Médio Técnico  

SEADE Sistema Estadual de Análise de Dados 

SED Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul 

SDE Secretaria de Desenvolvimento Econômico  

Seduc Secretaria de Educação 

Setec Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Sinteps Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza  

TPE Todos Pela Educação  

Unesco Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura  

Unicef Fundo das Nações Unidas para a Infância  

Univesp Universidade Virtual do Estado de São Paulo  

USP Universidade de São Paulo  

 



     

 

  SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 12 

2 DA REDEMOCRATIZAÇÃO AO GOVERNO TEMER: A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA COMO CAMPO DE DISPUTA 27 

2.1 A Era da Redemocratização: o que a década de 1980 tem a nos dizer? 28 

2.2 Década de 1990: Educação e Trabalho na agenda neoliberal 34 

2.3 De Fernando Henrique Cardoso a Luiz Inácio Lula da Silva: dois projetos em 

disputa? 41 

2.4 De Dilma Roussef a Michel Temer: a reforma como princípio 47 

2.5 O avanço do retrocesso: Jair Messias Bolsonaro 53 

3 O CEETEPS COMO LABORATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DO 

PROGRAMA NOVOTEC 56 

3.1 Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo: primeiros 

indicadores 56 

3.1.1 Novotec e seus agentes 60 

3.2 Programa Novotec como movimento de expansão de vagas 65 

3.2.1 Novotec Expresso 66 

3.2.2 Novotec Virtual 72 

3.2.3 Novotec Móvel 74 

3.2.4 EJATEC 74 

3.3 Novotec Integrado: primeiros apontamentos 75 

3.3.1 Quem são os alunos do CPS? 77 

3.3.2 Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM): a concepção de ensino integrado na 

formação por competências 85 

3.3.3 Entre o ETIM e a Reforma: MTec como cardápio 94 

3.3.4 GFAC: o Laboratório de Currículos do CPS 99 

3.3.5 Novotec Integrado: a promessa da maior expansão de educação profissional no Estado 

de São Paulo 102 

3.3.6 Novotec PI: a esperança do Ensino Médio Integrado? 113 

4 NOVOTEC INTEGRADO: A PRECARIZAÇÃO DA EPT NO REGIME DA 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 117 



     

 

4.1 Lei 13.415/2017 e a Resolução CNE/CEB Nº 3/2018: a estrutura do Novo Ensino 

Médio 118 

4.1.1 V Itinerário Formativo e a Resolução CNE/ CP nº 1/2021: a fragmentação da EPT 127 

4.2 Deliberação CEE Nº 162/2018 e CEE Nº 168/2019: os dispositivos paulistas 135 

4.3 Centro Paula Souza e o ethos institucional como fundamento pedagógico 142 

4.4 O cardápio do Novotec Integrado: planos de cursos fragmentados para a nova 

morfologia do trabalho 145 

4.4.1 Planos de Curso: Novotec Integrado (MTec) 147 

4.4.2 Novotec Integrado (MQTec) e Novotec Integrado (MTec – AMS) 163 

4.5 Para onde vão os jovens do CPS? Uma breve análise 170 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 175 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 179 

APÊNDICE A – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO ETIM 2013 A 2021 201 

APÊNDICE B – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO MTEC E NOVOTEC 2018 A 

2021 210 

APÊNDICE C – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO MQTEC E NOVOTEC MQTEC 

2018 A 2021 215 

APÊNDICE D – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO MTEC AMS E NOVOTEC AMS 

2019 A 2021 220 

ANEXO A – EDITAL DE LICITAÇÃO PARA NOVOTEC EXPRESSO 224 

ANEXO B – ATA DE SESSÃO PARA LICITAÇÃO NOVOTEC EXPRESSO 225 

ANEXO C – MEMORANDO CIRCULAR Nº 077/2020 CETEC 226 

ANEXO D – MEMORANDO CIRCULAR Nº 077/2020 CETEC PÁGINA 2 227 

ANEXO E – MEMORANDO CIRCULAR Nº 006/2020 CETEC - ASCA 228 

 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da Reforma do Ensino Médio, consubstanciada na Lei Federal nº 

13.415/2017, o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), 

autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de 

São Paulo (SDE), anunciou em abril de 2019 o lançamento do Programa Novotec. 

Contando com a presença de 70 diretores de Escolas Técnicas Estaduais (ETEC), a 

secretária da SDE e a Superintendente do CEETEPS indicaram que o Novotec era fruto de 

uma parceria entre a SDE, o Centro Paula Souza (CPS) e a Secretaria da Educação 

(Seduc), com “o objetivo de implantar as diretrizes do Novo Ensino Médio no Estado, 

oferecendo o itinerário de formação técnica e profissional nas Etecs e nas escolas da rede 

estadual” (SÃO PAULO, 2019).  

O Novotec Integrado, como uma das modalidades constituintes do programa, foi 

apresentado como mais uma opção de ensino médio profissional, tendo em vista que as 

Etecs já ofereciam outras duas opções indicadas como ensino médio integrado: Ensino 

Técnico Integrado ao Médio (ETIM) e Ensino Médio com Habilitação/Qualificação 

Profissional (MTec/MQTec). Contudo, diante do pronunciamento e da criação deste novo 

modelo, ficamos frente a algumas indagações: por que o CPS havia criado outra opção de 

ensino médio profissional, tendo em vista que já havia duas? Qual era a diferença entre o 

Novotec Integrado e as demais? A que princípio educativo o Novotec corresponde? Qual o 

papel da SDE no processo de divulgação do Novotec? Diante dessas indagações e do seu 

acelerado processo de expansão, resolvemos investigar o processo de implementação do 

Novotec Integrado ofertado nas Etecs entre os anos de 2020 e 2021.  

Partindo do pressuposto de que toda a pesquisa surge de um questionamento que é 

capaz de nos tirar da zona de conforto, o Novotec Integrado deveria ter uma característica 

ímpar pois, aparentemente, era distinto do ETIM e do MTec / MQTec. A forma como se 

articulava e se multiplicava nas Etecs, bem como o forte envolvimento da SDE no 

processo de divulgação e expansão geravam em mim, como docente do CPS, forte 

preocupação. Assim nasceu a inquietude necessária para desenvolver esta pesquisa, pois  

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua indagação 

e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de 

ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja 

uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação. Ou seja, nada 

pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática. As questões da investigação estão, 

portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 
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condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele 

encontrando suas razões e seus objetivos. (MINAYO, 2001, p. 17-18). 

 

A naturalização dos eventos que ocorrem em sua concreticidade decerto escamoteia 

o que de fato os fez e faz emergir. Neste sentido, concordamos com as palavras do 

fundador do materialismo histórico, para quem aquilo que se mostra na realidade é, em si, 

“síntese de múltiplas determinações” (MARX, 2011, p. 77), de tal modo que a 

concreticidade da realidade apresenta-se como um “processo de síntese, como resultado, 

não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida e, portanto, o ponto 

de partida também da intuição e da representação” (ibid., p. 78). 

 A inquietude, a nosso ver, é a mola propulsora que nos permite compreender que 

aquilo que se manifesta como fenômeno é apenas a manifestação de sua forma imediata, 

captada pelos sentidos e que resulta numa representação, de tal modo que “a representação 

da coisa não constitui uma qualidade natural da coisa e da realidade: é a projeção, na 

consciência do sujeito, de determinadas condições históricas petrificadas” (KOSIK, 1976, 

p. 19, grifo do autor) – e tal representação, por sua vez, é resultado de uma concepção 

ideológica da realidade. 

 O questionamento diante do fenômeno em sua concreticidade na vida material 

permitiu-nos observar que, diante de um contexto no qual elevou-se a necessidade da 

Reforma do Ensino Médio e das consequências da aprovação desta, tinha na sua 

imediaticidade, a manifestação de sua essência. Assim, foi por via da manifestação da 

essência pelo fenômeno que o nosso posicionamento sobre os objetivos e finalidades que 

se escondiam nos discursos em favor do Novotec colocou-nos defronte do problema desta 

pesquisa.  

A partir da análise do processo de implementação do Novotec Integrado, 

identificamos que ele é um aprofundamento da concepção de ensino médio “integrado” 

concebido pelo CPS desde os anos 2000. Tal concepção tem por princípio a formação por 

competências que, por intermédio do Grupo de Formulações e Análises Curriculares 

(GFAC), atendeu de forma ativa aos interesses do setor empresarial (MORAES; 

ALENCAR; REIS, 2022). Portanto, do ponto de vista epistemológico, o termo “integrado” 

(que será utilizado para indicar o Novotec e as demais modalidades do CPS que se 

denominam como tal) é diametralmente oposto à concepção de uma educação que tenha 

como princípio educativo o trabalho. 
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Como exemplo, vale destacar que a concepção do termo “ensino integrado” 

articulada por via do V Itinerário Formativo e materializada na forma Novotec, tende à 

oposição das orientações trazidas à baila por via do Decreto nº 5.154/2004. Para este ponto, 

destacamos uma breve diferenciação de modo a conferir ao Novotec Integrado a sua real 

posição.  

De acordo com Frigotto, Ramos e Ciavatta (2005), o processo de implementação do 

Decreto nº 5.154/2004 se revelou pela disputa por hegemonia entre os setores progressistas 

e conservadores. Contudo, tal medida ao revogar o Decreto nº 2.208/1997 da era Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) – que tinha por empenho a separação entre educação 

propedêutica e profissional – permitiu “a possibilidade de integração curricular dos ensinos 

médio e técnico, de acordo com o que dispõe o artigo n. 36 da LDB” (Ibid., p. 1089).  

Ademais, com a inclusão do inciso III ao art. 2º do Decreto nº 5.154/2004, realizado 

por meio do Decreto nº 8.268/2014, indicou a “centralidade do trabalho como princípio 

educativo”, conferindo a possibilidade não só de integração entre educação propedêutica e 

profissional, mas também, a possibilidade de mobilizar as dimensões científica, cultural, da 

tecnologia e do trabalho, que fundamentariam a organização do ensino integrado. O que 

por sua vez, a dimensão de uma educação que tome por princípio educativo o trabalho 

pudesse se articular no interior das escolas técnicas, tanto em nível federal e estadual. 

Porém, o que assistimos ao uso do termo “integrado” concebido pela forma 

Novotec, mobiliza a fragmentação do conhecimento subordinada à articulação de saberes, 

uma vez que, como indicada na Proposta do Centro Paula Souza, documento produzido 

pelo GFAC e atualizado em 21 de fevereiro de 2019, sugeriu que: 

 

As competências profissionais são categorias organizadoras do currículo 

que se constituem e direcionam para uma união entre teoria e prática, a 

fim de atingir objetivos bem definidos, como a solução de problemas da 

sociedade, incluindo o trabalho, o emprego e as possibilidades 

profissionais autônomas, empreendedoras, criativas e inovadoras. Dessa 

forma, organizar o currículo por competências permite “caminhar” por 

diferentes caminhos, utilizando a integração de saberes, de práticas, de 

disciplinas e de componentes curriculares. Professores podem e devem 

trabalhar juntos – a construção do currículo por competências leva à 

integração dos professores no trabalho pedagógico, pois uma 

competência, como capacidade de demonstrar a solução de problemas, 

demandará capacidades práticas e conhecimentos desenvolvidos por 

professores de vários campos do saber – mesmo sem uma tradição 

enraizada de trabalho docente coletivo, integrado, a sistematização das 

competências a serem desenvolvidas “afloram” a necessidade de 

trabalhar em conjunto, em equipe, em rede, no “fazer pedagógico”. 

(GFAC, 2018, p. 45, grifos nossos). 
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Desse modo, o termo “ensino integrado”, concebido pelo CPS desde o ETIM, 

apenas correspondeu a uma etapa intermediária de um processo que se sofisticou por meio 

do Novotec Integrado, uma vez que por via da Lei nº 13.415/2017 e das propostas 

estabelecidas pelo documento do GFAC resultam na mobilização de saberes e práticas, 

articuladas às competências profissionais. O que sugere pensar que tal sofisticação é 

resultado do aprofundamento de uma concepção pedagógica correspondente à precarização 

do mundo do trabalho. Assim, identificamos o Novotec Integrado como a expressão 

pedagógica da precarização do trabalho no regime da acumulação flexível (HARVEY, 

2016).  

 Tal identificação se dá no sentido de que as forças produtivas e as relações sociais 

de produção encontram-se no mais alto nível de precarização. Para Antunes (2008, p. 45), 

o padrão de acumulação flexível “se fundamenta numa organização sociotécnica do 

trabalho, resultado da introdução de técnicas de gestão da força de trabalho próprias da 

fase informacional, bem como da introdução ampliada dos computadores no processo 

produtivo e de serviços”. 

 Segundo o autor, a organização do modo de produção constitui uma “estrutura 

produtiva mais flexível, recorrendo frequentemente à deslocalização produtiva, à 

terceirização, dentro e fora das empresas etc.” (ibid., p. 45). Isto significa que novas formas 

de gestão do trabalho e do uso de técnicas para a gestão da força de trabalho deslocam nos 

trabalhadores determinadas características necessárias à nova forma de produção, 

resultando nas noções da polivalência, da multifuncionalidade e da qualificação como 

bases fundamentais dessa nova morfologia do trabalho. Consequentemente, sob os 

desígnios desta forma produtiva, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) deve 

alinhar-se aos interesses da acumulação flexível. Para o atendimento da demanda por 

determinada força de trabalho, a EPT adentra o campo de disputa quanto ao projeto 

societário que deve atender.  

De fato, trata-se de um processo de organização do trabalho cuja 

finalidade essencial, real, é a da intensificação das condições de 

exploração da força de trabalho, reduzindo ou eliminando em muito 

tanto o trabalho improdutivo, que não cria valor, ou suas formas 

assemelhadas, especialmente nas atividades de manutenção, 

acompanhamento, inspeção de qualidade, funções que passaram a ser 

diretamente incorporadas ao trabalhador produtivo. Reengenharia, lean 

production, team work, eliminação de postos de trabalho, aumento da 

produtividade, qualidade total, fazem parte do ideário (e da prática) 

cotidiana da “fábrica moderna”. (ANTUNES, 2008, p. 45, grifo do autor) 
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Portanto, sob a compreensão de que o regime de acumulação flexível delegou à 

força de trabalho a sua precarização, cabe-nos indagar quais as condições impostas à 

educação profissional. É por este motivo que no título desta pesquisa: “Novotec: Ensino 

Médio Integrado no regime da acumulação flexível?” indagamos se é possível pensar em 

uma educação integrada, sob a dimensão da politecnia, no contexto da precarização do 

trabalho. Para isso, adotamos o materialismo histórico-dialético como abordagem analítica. 

Nele, de acordo com Gil (2008, p. 23):  

Quando, pois, um pesquisador adota o quadro de referência do 

materialismo histórico, passa a enfatizar a dimensão histórica dos 

processos sociais. A partir da identificação do modo de produção em 

determinada sociedade e de sua relação com as superestruturas (políticas, 

jurídicas etc.) é que ele procede à interpretação dos fenômenos 

observados. 

 

Assim, ao analisar as dimensões que sustentam o Novotec Integrado e as suas 

proposituras legais correspondentes, constatamos que atendem à fragmentação do 

conhecimento e à desregulamentação da etapa final da educação básica, sob os princípios 

de uma educação subordinada aos interesses da acumulação flexível, como apontaram 

Kuenzer (2017; 2019), Ramos e Frigotto (2017) e Ferretti (2018), de tal modo que a 

formação por competências é retomada pelo resgate do empoeirado discurso (SILVA, 

2018) cuja finalidade é capacitar a classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 2005) aos 

ditames de um “sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, 

estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 7).  

Assim, esta classe-que-vive-do-trabalho, composta por “todos aqueles e aquelas 

que vendem sua força de trabalho em troca de salário” (ANTUNES, 2015, p. 101) e sob os 

desígnios da precarização do trabalho na atual fase da acumulação flexível, compõe um 

exército de mão de obra que deve atender ao mesmo objetivo. Este exército deve, por via 

da aprendizagem flexível, adquirir determinadas capacidades cognitivas e comportamentais 

que coadunam com os arautos da Teoria do Capital Humano. Como aponta Schultz (1973, 

p. 147) “deve-se, ainda, afirmar que a nossa tarefa como educadores é fornecer instrução 

que há de melhor e servir aos estudantes em ajustar as suas capacitações à economia em 

mutação rápida que terão de viver”. Em outras palavras, a estes jovens, deve-se, por via da 

aprendizagem flexível, fazer compreender um “conjunto de saberes-fazeres” (ANTUNES, 

2017) em que o domínio das competências  
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é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, 

do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2018, 

p. 8, grifo nosso) 

 

A resposta oferecida pelo CPS à complexidade da vida cotidiana, como apontado 

na justificativa dos planos de cursos do Ensino Médio com Habilitação Profissional em 

Desenvolvimento de Sistemas e Informática para Internet (Novotec Integrado), é a reunião 

de “grupos com dificuldades comportamentais parecidas e promove coaching e 

treinamentos coletivos” (GFAC, 2018). Deste modo, o objetivo pedagógico de seus cursos 

resume-se a “iniciativas para promover o desenvolvimento de competências como 

administração do tempo, organização e liderança” (idem, 2018), o que significa  

[...] traduzir, no plano educacional, um ideário onde não há lugar para 

todos e o problema não é coletivo, mas individual. As competências a 

serem desenvolvidas e que garantem empregabilidade são as que o 

mercado reconhece como as que tornam cada trabalhador o máximo 

produtivo. O capital agora não só se interessa pela força física, mas 

também pelas qualidades intelectuais, emocionais e afetivas. 

(FRIGOTTO, 2009, p. 75). 

 

Ademais, as “subjetividades flexíveis” devem atender “a adaptabilidade, que inclui 

tanto as competências anteriormente desenvolvidas, cognitivas, práticas ou 

comportamentais, quanto a competência para aprender e para submeter-se ao novo” 

(KUENZER, 2016, p. 5). Contudo, a dimensão da aprendizagem flexível, que aparece 

como um dos elementos característicos do Novotec Integrado, contraditoriamente, 

apresentou certa homogeneidade quanto ao seu aspecto formativo. Embora o Novotec 

Integrado se apresente com diversos modelos e níveis de formação profissional denotando 

um caráter flexível, o que identificamos nesta pesquisa foi que ele possui uma mesma base 

formativa, que se resume na formação por competências. 

É importante sinalizar que o discurso das competências, retomado no constructo da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reformada, condiz com as mesmas 

justificativas propostas nos anos 1990 (SILVA, 2018). Porém, diante das inovações 

tecnológicas e informacionais, somada à crise estrutural do capitalismo (MÉSZÁROS, 

2006; 2011), articula as mudanças no mundo do trabalho como o principal fundamento à 

adequação curricular sob os desígnios do mercado, já que “no atual ciclo de globalização 

neoliberal, esse investimento é justificado pelo aumento da competitividade no mercado 
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internacional e para gerar condições de empregabilidade” (MOTTA; FRIGOTTO, 2017). 

Essas “condições de empregabilidade” estão sujeitas à nossa posição na Divisão 

Internacional do Trabalho (DIT); afinal, 

[...] a base econômica brasileira manteve-se na produção e exportação de 

commodities minerais, agrícolas e alguns produtos manufaturados; e o 

baixo valor da mercadoria força de trabalho atraiu muitas indústrias 

estrangeiras para produzirem determinados segmentos do processo 

produtivo, como as montadoras de automóveis e motocicletas. São 

setores produtivos de baixo valor tecnológico agregado, o que não 

demanda um montante significativo de força de trabalho para o trabalho 

complexo. (MOTTA; FRIGOTO, 2017, p. 358). 

 

Sob os desígnios da competitividade e de nossa posição na DIT, infere-se que há no 

Novotec Integrado diversas modalidades que conotam a necessidade de formações 

diferenciadas, cada vez mais específicas, resultando em uma formação cada vez mais 

fragmentada. Entretanto, sob a lógica do cardápio, o programa Novotec oferece, de acordo 

com o discurso da “liberdade de escolha”, modalidades aparentemente diferenciadas de 

Habilitação e de Qualificação Profissional.  

Neste sentido, a distribuição do conhecimento por competências, expresso pelo 

conhecimento aligeirado e fragmentado, não é apenas um dos únicos vetores que 

identificamos no Novotec Integrado. A diferenciação aparente entre as opções que 

constituem o Novotec Integrado – Ensino Médio com Qualificação Profissional, Ensino 

Médio com Habilitação Profissional, Ensino Médio com Habilitação Profissional 

(Articulação da Formação Profissional Média e Superior – AMS), Ensino Médio com 

Habilitação Profissional em Período Integral (PI), e nas formas Novotec Expresso, 

Novotec Móvel, Novotec Virtual e EJATEC – recobre formas correspondentes a nichos 

que atendem aos postos de trabalhos segmentados e precarizados, cuja finalidade é a 

adaptabilidade que se impõe aos indivíduos ao longo da sua atividade laboral. Sobre isto, 

aponta Kuenzer (2019, p. 62): 

Se há combinação entre trabalhos desiguais e diferenciados ao longo das 

cadeias produtivas, há também demandas diferenciadas, e desiguais, de 

qualificação de trabalhadores, que podem ser rapidamente atendidas pelas 

estratégias da aprendizagem flexível, o que permite que as contratações 

sejam definidas a partir de um perfil de trabalhador com aportes de 

educação geral e capacidade para aprender novos processos, e não a partir 

da qualificação. 
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Tomemos Karl Marx (1818-1883), no Livro I de sua célebre obra O Capital: 

Crítica da economia política, publicada originalmente em 1867, na qual concebe que “[o] 

trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o 

homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza” 

(MARX, 2013, p. 188). O trabalho é, portanto, uma atividade vital. É a partir dele que 

seres humanos produzem as condições materiais que lhes permitem a manutenção de sua 

própria existência. Contudo, é através dessa atividade que seres humanos não só 

modificam a natureza, transformando-a em matéria útil, mas também, numa relação 

dialética, modificam a sua própria natureza. Neste sentido, o trabalho é categoria humano-

social responsável pela produção de suas condições materiais de existência, por uma forma 

de consciência produzindo suas condições de sociabilidade e, portanto, fonte do processo 

de humanização. 

Esta compreensão acerca do trabalho enquanto categoria do ser social (LUKÁCS, 

2012) permite-nos apreender que o processo de exploração do trabalho, transformando-o 

em mercadoria, é a quintessência da extração da mais-valia, ou seja, responsável pelo 

processo de valorização do capital. Assim, sob estas condições histórico-materiais, o 

capitalismo, enquanto forma econômica, produz pelo processo de exploração o trabalho 

alienado, o qual é responsável pelo processo de separação de trabalhadoras/es de seu 

próprio objeto de trabalho. Este processo de desumanização, no qual trabalhadoras/es não 

se reconhecem na sua atividade laborativa e nem no próprio objeto que esta produz, nada 

mais é do que o processo de alienação. 

A alienação é fundamental para a manutenção do processo de exploração do 

trabalho e pela produção da mais-valia. Essa cadeia imperiosa na qual se edificou o 

capitalismo industrial do século XIX tem, nos séculos XX e XXI, um processo metabólico 

nas formas de organização do modo de produção capitalista, na qual a finalidade da forma 

capital fincou suas raízes em modelos de exploração do trabalho. 

Dito isto, o modo de produção taylorista-fordista que vigorou durante décadas, 

demarcando mais da metade do século XX, produziu determinadas condições de 

exploração e alienação objetivadas no trabalho parcelar e na produção em série. Embora 

não caiba aqui mencionar determinadas especificidades dos modelos taylorista e fordista, 

compete observar, como apontam Antunes e Augusto Pinto (2017, p. 50), que  

 

O binômio taylorismo-fordismo foi muito mais que um método de 

organização do trabalho e da produção. Foi um movimento de 

reestruturação produtiva nos Estados Unidos, visando a ampliação da 
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produção e a extensão do mercado de consumo. E como tal implicou 

também uma reformulação da própria sociabilidade, uma retomada de 

posição das forças capitalistas contra o/a trabalhador/a coletivo/a 

organizado/a. [...] O binômio taylorismo-fordismo deve, pois, ser 

entendido como um conjunto de elementos pertinentes à formação de um 

novo tipo de trabalhador/a, adaptado a uma nova configuração de 

produção capitalista.  

 

A reorganização do modo de produção tem na sociedade capitalista o empenho em 

formar o “novo tipo de trabalhador” cujo objetivo é desempenhar o projeto societário que 

emerge dentro dos limites do próprio capital (ibidem). Porém, esse movimento acerca da 

formação do trabalhador na sociedade capitalista nos séculos XX e XXI terá por via do 

modelo toyotista um novo paradigma: a partir da reestruturação produtiva, haverá uma 

nova forma de cooptar a força de trabalho e extrair dela o seu lucro. No entanto, a forma 

como se estrutura o processo de exploração da força de trabalho sob a égide da acumulação 

flexível redundou numa “nova concepção de mundo que fornece[u] ao trabalhador uma 

justificativa para a sua alienação e, ao mesmo tempo, supri[u] as necessidades do capital 

com um homem cujos comportamentos e atitudes respondessem às suas demandas de 

valorização” (KUENZER, 2007, p. 1155). O resultado disso na dimensão toyotista 

[...] é ainda mais intens[o] nos estratos precarizados da força humana de 

trabalho, que vivenciam as condições mais desprovidas de direitos e em 

condições de instabilidade cotidiana, dada pelo trabalho part-time, 

temporário, e precarizado. Sob a condição da precarização, o 

estranhamento assume a forma ainda mais intensificada e mesmo 

brutalizada, pautada pela perda (quase) completa da dimensão de 

humanidade. (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 348). 

 

 O processo metabólico do capital, em países de capitalismo dependente e 

periférico (FERNANDES, 1976), promoveu uma reconfiguração nas relações de produção 

e na própria produção do capital. Esse processo, caracterizado pelo impacto da 

microeletrônica e da inserção da tecnologia, reconduz a classe-que-vive-do-trabalho à 

novas condições de interação na vida laborativa. Para Antunes e Alves (2004, p. 347), 

Um exemplo forte é dado pela necessidade crescente de qualificar-se 

melhor e preparar-se mais para conseguir trabalho. Parte importante do 

“tempo livre” dos trabalhadores está crescentemente voltada para adquirir 

“empregabilidade”, palavra-fetiche que o capital usa para transferir aos 

trabalhadores as necessidades de sua qualificação. 
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Nesse ínterim, o Novotec Integrado alega que a formação de jovens que estão na 

última etapa da educação básica deve seguir o que as “tendências mostram [já] que as 

organizações buscarão profissionais com competências sociais, qualificados e com 

empregabilidade” (GFAC, 2018). Em suma, o modelo que estrutura o Novotec Integrado é 

resultado da concepção de mundo e da racionalidade requeridas pelo capital. Considerar 

que o ensino médio profissional deve pautar-se em concepções pragmáticas e utilitaristas, 

destinadas à regulação do modo de produção, é destinar aos jovens uma educação 

fragmentada e precarizada.  

Por isso, investigar o Novotec Integrado nas Etecs permitiu entender como a 

Reforma do Ensino Médio se materializa, expressando por via de políticas educacionais os 

paradigmas neoliberais, com a atuação do setor empresarial na condução de tais políticas, 

levando a uma precarização da EPT correspondente à precarização do trabalho. A 

finalidade, portanto, é o atendimento da demanda produtiva por mão de obra flexível. 

Segundo os dados apresentados pelo site do Governo do Estado de São Paulo em 13 

de agosto de 2021, o número de estudantes matriculados no Ensino Médio no estado de 

São Paulo em 2021 era de quase 1,5 milhões1. Por sua vez, o número de alunos 

matriculados no Ensino Médio Integrado do CPS em 2021 foi 102.809; isso significa que o 

Ensino Médio Integrado do CPS corresponde a cerca de 6,8% das matrículas para este 

nível de ensino no estado. Contudo, a relevância em estudar o Novotec Integrado no CPS é 

que este sugere, conforme Parecer CEE nº 45/2021, aprovado em 03 de março de 2021, 

que a “implementação nas escolas da rede estadual de ensino do itinerário formativo de 

formação técnica e profissional [...] se dará através do Novotec”. 

Tal declaração nos permitiu inferir que o Novotec Integrado é um protótipo a ser 

massificado nas escolas da Seduc para o atendimento do V Itinerário Formativo em todo o 

estado de São Paulo, já que o referencial da matriz curricular dos cursos oferecidos aos 

alunos da rede estadual será também do CPS, conforme indicado no mesmo parecer. 

Portanto, entendemos que investigar o Novotec Integrado nas Etecs permite-nos verificar 

quais princípios, fundamentos e finalidades configurarão tendências da educação paulista 

nos próximos anos.  

 

1 Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-

educacao/conheca-os-dados-de-2021-dos-alunos-da-rede-estadual-de-sao-

paulo/#:~:text=%E2%80%93%20Dos%203%2C5%20milh%C3%B5es%3A,Jovens%20e%20Adultos%20(C

EEJA)%3B Acesso em: 01 mai. 2022. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-educacao/conheca-os-dados-de-2021-dos-alunos-da-rede-estadual-de-sao-paulo/#:~:text=%E2%80%93%20Dos%203%2C5%20milh%C3%B5es%3A,Jovens%20e%20Adultos%20(CEEJA)%3B
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-educacao/conheca-os-dados-de-2021-dos-alunos-da-rede-estadual-de-sao-paulo/#:~:text=%E2%80%93%20Dos%203%2C5%20milh%C3%B5es%3A,Jovens%20e%20Adultos%20(CEEJA)%3B
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-educacao/conheca-os-dados-de-2021-dos-alunos-da-rede-estadual-de-sao-paulo/#:~:text=%E2%80%93%20Dos%203%2C5%20milh%C3%B5es%3A,Jovens%20e%20Adultos%20(CEEJA)%3B
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-educacao/conheca-os-dados-de-2021-dos-alunos-da-rede-estadual-de-sao-paulo/#:~:text=%E2%80%93%20Dos%203%2C5%20milh%C3%B5es%3A,Jovens%20e%20Adultos%20(CEEJA)%3B
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Deste modo, estabelecemos como objetivo geral investigar o processo de 

implementação do Novotec Integrado nas Etecs entre os anos de 2020 e 2021. E, no intuito 

de alcançar o objetivo geral, adotamos como objetivos específicos: 

a) Analisar o contexto histórico, político e econômico que redundaram na 

aprovação da Lei nº 13.415/2017; 

b) Analisar os agentes envolvidos no processo de implementação do Programa 

Novotec e do Novotec Integrado entre os anos de 2019, 2020 e 2021; 

c) Investigar e analisar o processo de criação e de divulgação do Programa 

Novotec com vistas à modalidade Novotec Integrado; 

d) Investigar documentos legais que sinalizaram o processo de implementação do 

Novotec Integrado. 

Diante dos elementos acima, esta pesquisa mobilizou elementos qualitativos e 

quantitativos utilizando-se de análise documental de legislações federal e estadual, da 

análise de dados referente à movimentação de matrículas e da análise dos planos de cursos, 

bem como de pesquisa bibliográfica, com a análise de estudos já consolidados na área de 

Educação e Trabalho, como já indicado anteriormente. Sinalizamos que os procedimentos 

metodológicos adotados para a compreensão de nosso objeto se deram de forma 

processual, uma vez que, ao longo de nossa pesquisa, novos documentos, dados e notícias 

surgiam ao passo que delimitávamos o nosso problema de pesquisa.  

Quanto ao uso de pesquisa documental como estratégia para a compreensão do 

objeto estudado justifica-se pela pouca ou quase inexistente pesquisa sobre o mesmo. Por 

isso, decidimos percorrer uma gama de documentos que permitissem interpretar os 

objetivos que estruturaram o Novotec Integrado. Segundo Gil (2008, p. 51), “a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. Para atender a este 

objetivo, buscamos todos os regulamentos de nível estadual dos anos 2020 e 2021 que 

permitiram a sua execução, bem como aqueles de nível federal que permitiram a execução 

e implementação do NEM e, em especial, do V Itinerário Formativo. 

De acordo com Fonseca (2002, p. 32) 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto.  
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Para tanto, investigamos no Banco de Dissertações e Teses da Capes pesquisas que 

tratassem do Novotec. Ao realizar busca pela palavra “Novotec”, encontramos duas 

dissertações de mestrado, sendo a primeira desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus Ilha 

Solteira, e defendida em fevereiro de 2021. O objetivo central desta pesquisa era o de 

identificar a percepção dos professores e coordenadores sobre a implementação do 

Novotec. A segunda pesquisa, realizada no Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR), teve por objetivo analisar o “acirramento do 

neoliberalismo e avanço dos movimentos conservador e empresarial na educação” paulista. 

Ademais, estivemos na defesa de Silvia Beltrane Cintra, da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em maio de 2022, orientada pela profª 

Drª Nora Rut Krawzcyk; Cintra analisou a implantação do V Itinerário Formativo, com 

vistas à parceria entre Seduc e CPS. As três dissertações permitiram observar, de maneira 

geral, o processo de execução e implementação do Programa Novotec, porém não entraram 

nas especificidades do Novotec Integrado. 

No banco de dados Scielo Brasil encontramos a pesquisa publicada recentemente 

por Moraes, Alencar e Reis (2022) cujo objetivo foi identificar a relação entre o setor 

público e privado na consecução das políticas educacionais no CPS no período de 1995 a 

2018. Adicionalmente, utilizando o mecanismo de busca da Google encontramos a 

primeira publicação que tratou sobre o Programa Novotec: “O Novotec e a implementação 

da Reforma do Ensino Médio na rede estadual paulista”, estudo escrito por Evaldo Piolli e 

Mauro Sala, publicado em 06 de novembro de 2019 na Revista Crítica Educativa da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), campus Sorocaba. No referido artigo, os 

autores já indicavam que o Novotec introduziu o itinerário profissionalizante com base na 

reforma “contribuindo para uma formação desigual da força de trabalho para um mercado 

de trabalho cada vez mais precarizado” (PIOLLI; SALA, 2019, p. 183). 

Ademais, utilizamo-nos de outras pesquisas que nos permitissem localizar 

informações sobre o Novotec. As publicações de Goulart, Cássio e Silva (2021) e Reis e 

Alencar (2022) constituem um conjunto de estudos que analisa o processo de 

implementação da Reforma do Ensino Médio no estado de São Paulo, tecendo observações 

sobre o V Itinerário Formativo e o Programa Novotec, embora não tratem propriamente 

dele.  
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Devido à existência de pouca bibliografia científica especificamente acerca do 

Novotec Integrado, decidimos investigar por via de fontes primárias as seguintes 

informações:  

a) dados referentes à movimentação de matrículas e modalidades, a partir do 

Banco de Dados da Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico (BDCETEC);  

b) dados em relação à oferta de vagas nos sites da SDE, Seduc, CPS e do Novotec, 

bem como de plataformas digitais (Youtube, Linkedin); 

c) levantamento do perfil socioeconômico dos estudantes do CPS; 

d) levantamento dos decretos estaduais, memorandos e ofícios que informassem 

sobre o Novotec; 

e) levantamento dos planos de cursos do Novotec Integrado. 

 As fontes e procedimentos adotados nos itens a, b, c, d e e tiveram por objetivo 

quantificar, categorizar, interpretar e analisar o processo de implementação do programa 

Novotec em 2019 e do Novotec Integrado e seu processo de expansão entre os anos 2020 e 

2021. Ademais, a análise e interpretação das legislações estaduais e de documentos 

produzidos pela própria instituição permitiram compreender a execução do Novotec 

Integrado, bem como possibilitaram comparar as informações legais decorrentes da Lei nº 

13.415/2017 e da Resolução CP/CNE nº 1/2021. Já a análise e interpretação dos planos de 

cursos permitiu identificar a concepção pedagógica adotada pela instituição. 

 Em posse dos diversos documentos, estruturamos esta dissertação em Introdução, 

indicada como capítulo 1. Seguidamente, dividimos o corpo desta pesquisa em três 

capítulos, distribuídos da seguinte maneira: o primeiro indicado como capítulo 2; o 

segundo, indicado como capítulo 3 e o terceiro, indicado como capítulo 4. 

 O capítulo 2, trata de localizar a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) entre 

as décadas de 1980 e 2020, identificando determinadas tensões econômicas que 

conduziram as políticas educacionais a certa concepção de educação. Nosso pressuposto é 

o de que o empreendimento neoliberal existente em países de capitalismo dependente e 

periférico promoveu determinadas articulações políticas que reverberaram em uma forma 

de conceber o ensino médio e, em especial, a educação profissional. Outro elemento que 

consideramos fundamental para o recorte temporal deste capítulo é de que o País, no final 

da década de 1980, entrou num processo de transição democrática. Porém, o processo de 

redemocratização brasileiro, como tentamos articular, esteve envolvido com a perspectiva 

neoliberal. Entendemos que, neste cenário, a EPT foi atravessada por projetos societários 

articulados às demandas da reestruturação produtiva. Para tal análise, utilizamos de uma 
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ampla pesquisa bibliográfica a partir das contribuições de Ciavatta (2010), Ferretti (2000; 

2011; 2018), Frigotto (1989; 2010), Frigotto et al. (2005; 2006; 2012; 2014), Kuenzer 

(2006; 2007a; 2007b), Ramos (2014) e Savianni (1989; 2018). Por fim, de modo a 

conduzir a compreensão acerca da realidade social e econômica brasileira no período, 

tecemos algumas observações com base em Fernandes (1976) e Antunes (2015; 2018), 

recorrendo também aos estudos de Harvey (2014; 2016).  

O capítulo 3 tem caráter descritivo e abrange os anos de 2017 a 2021. De acordo 

com Prodanov e Freitas (2013, p. 52), a pesquisa descritiva “observa, registra, analisa e 

ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. Procura 

descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações com outros fatos”. Para tanto, identificamos a presença da SDE como grande 

propulsora do processo de implementação; em decorrência disso, consideramos relevante 

apresentar os agentes responsáveis pela sua execução, a relação entre SDE e CPS e a 

atuação do Grupo de Formulações e Análises Curriculares (GFAC). A fim de entender o 

público atendido pelo Novotec Integrado, dispomos de um breve levantamento do perfil 

socioeconômico dos alunos ingressantes do CPS entre os anos 2013 e 2021. Tal 

levantamento só foi possível graças à solicitação encaminhada ao setor responsável pelo 

vestibulinho do CPS via Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011. Adicionalmente, 

categorizamos o Programa Novotec na tentativa de facilitar a compreensão de sua 

totalidade, localizando as diversas modalidades, com especial atenção ao Novotec 

Integrado e às suas variadas opções. Para demonstrar a expansão do Novotec Integrado nas 

Etecs, quantificamos e categorizamos as modalidades com o uso dos dados 

disponibilizados pelo Banco de Dados da Unidade do Ensino Médio e Técnico do Centro 

Paula Souza (BDCETEC), referentes aos anos de 2020 e 2021.  

Tal capítulo indica a complexidade do objeto, uma vez que tentamos pontuar desde 

o seu lançamento dados relevantes a vagas, matrículas, regulamentos e divulgação que 

permitiram a implementação do Novotec Integrado nas Etecs. Destacamos que, em nossa 

análise, o CPS já possuía certa estrutura que viabilizou a implementação do V Itinerário 

Formativo nas Etecs após a aprovação da Lei nº 13.415/2017, uma vez que a instituição já 

havia efetivado outra tentativa da intercomplementaridade como modelo de expansão do 

ensino médio integrado, o Programa REDE-Vence.  

O capítulo 4 analisa legislações de nível federal e estadual que produziram as 

proposituras legais necessárias para a efetivação da Reforma do Ensino Médio, do V 

Itinerário Formativo e do Novotec Integrado. Entendemos que investigar esses documentos 
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permitiu traduzir os sentidos e finalidades que compõem o Novo Ensino Médio (NEM). O 

uso de fontes primárias permitiu realizar comparações acerca da estrutura do Novotec 

Integrado e as orientações que se seguiram a nível estadual para o seu processo de 

expansão. Adicionalmente, ao analisar as legislações identificamos determinadas 

características que podem sugerir as concepções de educação e de ensino médio integrado 

ali vigentes.  

Além da análise legal, empenhamo-nos em avaliar os cursos com maior número de 

vagas, categorizando-os dentro dos Eixos Tecnológicos de maior oferta. De acordo com 

estes critérios, observamos seis planos de cursos, identificando o perfil profissional 

proposto e a relação entre a BNCC e a parte profissional. Esse método de análise permitiu 

identificar a relação entre Educação e Trabalho na atual fase da acumulação flexível, 

demonstrando que a ideia da distribuição desigual de educação é justificada pela 

“necessidade da formação de profissionais flexíveis, que acompanhem as mudanças 

tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção tecnológica-científica” 

(ANTUNES, 2017), bem como pela demanda por mão de obra diferenciada, condizente 

com a demanda produtiva. Deste modo, foi possível identificarmos determinadas 

características sob esta organização curricular que indicam os valores concebidos pelo CPS 

e materializados no Novotec Integrado.  

O caminho que percorremos para as observações que se seguirão ao longo desta 

pesquisa procurou minimamente sintetizar a complexidade em que se edifica a educação 

em nosso país. No Brasil, ao longo de sua história, a EPT teceu um longo caminho de 

contradições e disputas. O fato é que no momento encontramo-nos sob estruturas 

econômicas e políticas que, apesar de emergirem como únicos valores a serem seguidos, 

devem ser problematizadas. O Novotec Integrado é apenas uma parte deste processo, 

contudo, devemos atentamente observar a quem interessa e para quem se destina esse 

modelo de educação.  

  



27 

 

2 DA REDEMOCRATIZAÇÃO AO GOVERNO TEMER: A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA COMO CAMPO DE DISPUTA 

 

O objetivo deste capítulo, ao apresentar e discutir a Educação Profissional e 

Tecnológica nas últimas quatro décadas (1980 a 2020), é o de identificar determinadas 

tensões econômicas e políticas que conduziram a uma concepção de educação justificadas 

pelo empreendimento neoliberal neste período. Atravessada por projetos políticos e 

econômicos, a EPT esteve associada a um campo de disputa quanto à sua definição, 

objetivo e finalidade, produzindo determinados projetos de educação em consonância com 

os interesses econômicos vigentes. Esclarecemos que a nossa análise trata da 

neoliberalização (HARVEY, 2014) como algo que não se reduz a uma compreensão do 

neoliberalismo como um estágio mais avançado de desenvolvimento. Pelo contrário, a 

maneira como a neoliberalização se articula é fruto de sua própria contradição, em que as 

crises dessa razão-mundo (DARDOT; LAVAL, 2016) constantemente remodelam as suas 

finalidades. 

No seio desse empreendimento está o trabalho, que na era da acumulação flexível 

(HARVEY, 2016) sentiu o “grande salto tecnológico” no qual novos processos laborais 

emergiram (ANTUNES, 2015). Neste sentido, o trabalho como categoria ontológica 

(MARX, 2013) é elemento fundamental da metabolização na nova morfologia do trabalho 

(ANTUNES, 2015), cujo princípio é obter da precarização do trabalho formas predatórias 

de acumulação. Partindo deste princípio, a compreensão de que a EPT é reflexo de um 

campo de disputa acerca de qual projeto societário deve atender permite-nos afirmar que 

ela é alvo constante das mutações próprias do capital e que, para o atendimento das formas 

de acumulação, se remodela e reconfigura seus objetivos e finalidades. 

Reconhecemos a importância da historiografia acerca da EPT no Brasil e no estado 

de São Paulo; contudo, já existe bibliografia ampla e consolidada que trata do ofício no 

América Portuguesa (CUNHA, 2005b; SILVA; AMORIM, 2017; RAMOS, 2014) e das 

primeiras Casas de Ofício e Artífices no Brasil Império (MOURA, 2007; RIBEIRO, 1993; 

SILVA, 2010), assim como do marco legal da EPT a partir do Decreto nº 7.566 de 1909 

(KUENZER, 2013; SOARES, 1995), da EPT na Era Vargas (1930-1945), da criação de 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e da Lei nº 5.692/1971 

(CUNHA, 2005a; FRIGOTTO, 2010; KUENZER, 2007a; MOURA, 2007).  

No que se refere à EPT no estado de São Paulo, indicamos o estudo A socialização 

da força de trabalho: instrução popular e qualificação profissional no Estado de São 
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Paulo (1873 a 1934) de Carmen Sylvia Vidigal Moares, publicado em 2003. Em relação à 

criação do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, indicamos as pesquisas 

de Motoyama (1995), Lima, Santos Filho e Santos Filho (2008) e Sacilloto (2016) que, em 

seu conjunto, apreendem em diversos períodos da história paulista as políticas econômicas 

como condutoras da criação de políticas educacionais, cuja estrutura baseava-se no 

atendimento à demanda por força de trabalho articulada aos interesses políticos e 

econômicos vigentes.  

Portanto, este capítulo possui um caráter histórico e analítico quanto aos projetos 

societários demarcados por tensões políticas e econômicas que açambarcaram o 

desenvolvimento de políticas educacionais no âmbito da EPT. Para atender a este objetivo, 

iniciamos por uma breve análise política e econômica brasileira, articulando-a aos marcos 

legais que estruturaram o modus operandi na EPT no Brasil, os quais se aprofundaram na 

Lei nº 13.415/2017. 

 

2.1 A Era da Redemocratização: o que a década de 1980 tem a nos dizer? 

 

Partindo do pressuposto de que a era da redemocratização brasileira caracterizou-se 

pela crise estrutural do governo desenvolvimentista, influenciado pela dinâmica econômica 

neoliberal e de suas consequências no mundo do trabalho, o período indicado abrange uma 

série de transformações nos sistemas político e econômico brasileiro. Como causa destas 

transformações, referimo-nos à recessão econômica de 1973, afetada pela crise do petróleo, 

pela estagnação da produção de bens e pela alta inflação de preços, que conduziram a uma 

reestruturação produtiva de ordem global, acarretando novas formas de acumulação 

(HARVEY, 2016, p. 140). Estes eventos ocorridos em países de industrialização avançada 

legaram aos países da América Latina, inclusive o Brasil, uma nova condição 

socioeconômica e política condizentes com a nova ordem do capital. 

Segundo Harvey (2016, p. 140), “as décadas de 70 e 80 foram um conturbado 

período de reestruturação econômica e de reajustamento social e político”, que por 

consequência representaram a “passagem para um regime inteiramente novo, associado 

com um sistema de regulamentação política e social bem distinta” (ibid). No caso 

brasileiro, o modelo econômico aguerrido pela Ditadura Militar (1964-1985) e conhecido 

por Milagre Econômico passou a sofrer com as pressões econômicas internacionais. Deste 

modo, o desejo pela ruptura do período militar entra em cena para atender aos novos 

desígnios do capitalismo contemporâneo.  
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Podemos compreender que o processo de transição democrática que percorrerá o 

Brasil nos anos 1980 teve a participação de dois agentes díspares: forças progressistas, nas 

quais mesclavam-se o desejo pelo fim de um estado autoritário e violento representado por 

movimentos sociais e por forças sindicais; houve também atuação direta do setor 

empresarial no sentido de atender aos interesses econômicos internacionais decorrentes da 

reestruturação produtiva. Em outras palavras, a existência de uma grande variedade de 

grupos com interesses e objetivos diversos apontava para a instauração de um modelo 

democrático com participação política, mas envolvia também empresários desejosos de um 

modelo econômico que abolisse o controle e a regulação estatal na economia. Assim, a 

democracia que estava por se instaurar emergiu em meio a disputa de projetos, o que 

resultou na relação Estado-mercado como base da estrutura democrática brasileira, 

irrigando o plano de políticas educacionais dessa concepção de mundo. 

Esta disputa que se operará na década de 1980 pode ser compreendida pela 

simbiose Estado-capital (CUNHA, 2014). A necessidade de uma abertura econômica, 

impulsionada pelos setores empresariais brasileiros e influenciada pela reestruturação 

econômica e produtiva mundial, colocou em xeque o papel do Estado. Salientamos que 

essa relação simbiótica entre Estado-capital revelará, na produção de políticas públicas, 

dentre elas as educacionais, o caráter da reforma e de distintas formas de acordos entre as 

esferas pública e privada nos diferentes níveis de ensino. 

 Antes de tudo, chamamos a atenção aos estudos de Florestan Fernandes, no livro A 

Revolução Burguesa no Brasil, publicado em 1974, que nos direciona ao que chama de 

modernização do arcaico (FERNANDES, 1976). Esta compreensão reverbera um tipo 

político e econômico muito peculiar do Brasil e que sustenta o fazer político-econômico 

nacional. Ter esse entendimento sobre os agentes que participam e conduzem a história 

brasileira permite-nos compreender o nosso lugar no cenário econômico mundial, bem 

como nos auxilia a observar os direcionamentos que a educação profissional terá nas 

décadas seguintes. 

Como aponta o sociólogo, a atuação da burguesia na década de 1930, ansiosa pela 

industrialização no país, não acendera uma ruptura com a velha oligarquia e tampouco se 

direcionou a uma ruptura total com o passado e criação de instituições próprias 

(FERNANDES, 1976). Diferentemente do que ocorrera nos países europeus, nossa 

revolução se deu numa espécie de aliança em que, ao invés de cisão, elevou-se um tipo de 

modernização peculiar, produzindo uma forma específica de capitalismo na qual a 

confluência dos interesses econômicos oriundos desses acordos “visavam a exercer pressão 
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e influência sobre o Estado e, de modo mais concreto, orientar e controlar a aplicação do 

poder político estatal, de acordo com seus fins particulares” (FERNANDES, 1976, p. 204). 

 Neste sentido, teria o Brasil realizado estruturalmente a base de um capitalismo 

dependente, que nos delegaria certo lugar na DIT. Nesse processo operam-se as relações 

do arcaico-moderno e conservador-liberal, categorias que num primeiro momento parecem 

consistir de projetos antagônicos, porém, do ponto de vista dialético, se autoexplicam:  

Dito de outra forma, os setores modernos e integrados da economia 

capitalista (interna e externa) alimentam-se e crescem apoiados e em 

simbiose com os setores atrasados. Assim, a persistência da economia de 

sobrevivência nas cidades, uma ampliação ou inchaço do setor terciário 

ou da “altíssima informalidade” com alta exploração de mão-de-obra de 

baixo custo foram funcionais à elevada acumulação capitalista, ao 

patrimonialismo e à concentração de propriedade e de renda. 

(FRIGOTTO, 2007, p. 1133). 

 

Esta característica estrutural da política brasileira pode ser compreendida a partir do 

embate teórico que cercará todo o período da redemocratização. Envoltos nas insígnias de 

uma abertura política “gradual, lenta e segura” iniciada pelo governo Ernesto Geisel (1974-

1979) e de uma “abertura democrática”, representada pela Lei da Anistia de 1979 no 

governo João Figueiredo (1979-1985), desembocam na redemocratização em 1985. No 

entanto, no plano econômico, o período apontado como “década perdida” revela o 

solapamento das estruturas econômicas do modelo de produção taylorista-fordista, em 

especial nos países de capitalismo dependente e periférico. O período pode ser 

caracterizado por “profundas transformações no mundo do trabalho” delegando à “classe-

que-vive-do-trabalho [...] a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua 

materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no íntimo inter-

relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser” (ANTUNES, 2015, p. 33, grifo do 

autor). 

Neste sentido, o lugar que o Brasil ocupará no cenário político e econômico abrirá 

um campo de disputas entre os grupos dominantes articulados à burguesia em busca de 

conciliação e de manutenção dos seus privilégios e, de outro, o grupo dos “dominados”, 

que reivindicava a construção de uma sociedade democrática que assegurasse o direito à 

libertação de sua condição (SAVIANI, 2018).  

Ora, essa relação de disputa também representará o debate que se inicia na década 

de 1980 por uma série de mobilizações organizadas pelos educadores nas Conferências 

Brasileiras de Educação (CBE). O intuito das CBE era promover a discussão acerca das 
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políticas educacionais atendendo ao anseio de uma sociedade verdadeiramente democrática 

(SAVIANI, 2018); dentre seus objetivos estava a necessidade de instituir, por meio da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a dimensão da politecnia. 

O conceito de politecnia, apresentado por Saviani no Seminário Choque Teórico 

em 1987, foi definido inicialmente do seguinte modo: “[a] noção de politecnia se 

encaminha na direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, entre instrução profissional e instrução geral” (SAVIANI, 1989, p. 13). Assim, 

por via da formação politécnica os seres humanos, enquanto sujeitos históricos, teriam por 

meio da atividade trabalho a capacidade de compreender a realidade e a si mesmos numa 

perspectiva dialética. 

Embasados teoricamente, diversos educadores e alguns deputados sinalizavam a 

emergência da politecnia como tônica do projeto que a LDB poderia constituir. Autores 

como Saviani, Machado, Sanfelice, Cunha, Garcia e os deputados Otávio Elísio e Jorge 

Hage tiveram o empenho de trazer à tona o debate sobre o aspecto formativo na LDB 

(SILVA, 2007). No entanto, em 1990, é publicado pela editora Cortez Análise do 

substitutivo ao projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apresentado 

por Saviani. O autor salienta a preocupação quanto ao direcionamento da educação e 

argumenta que a Lei nº 4.024/61, primeira LDB, ainda estava em vigor, porém modificada 

em “aspectos substantivos pela legislação posterior” (SAVIANI, 1990, p. 103). Para 

Saviani, 

[...] após o golpe militar de 1964, a necessidade de ajustar a educação à 

ordem sociopolítica então implantada levou à aprovação, em 28/11/68, da 

Lei nº 5.540/68, que reformulou a parte da Lei 4.024/61 referente ao 

ensino superior, o mesmo ocorrendo em 71 quando foi aprovada, em 

11/08, a Lei nº 5.692/71, que modificou toda a parte da LDB relativa aos 

ensinos primário (1º grau) e ginasial (2º grau) (SAVIANI, 1990, p. 103) 

 

O empenho de Saviani e de diversos educadores no processo de elaboração da nova 

LDB, entendendo-a num contexto político democrático, e propondo a politecnia como 

fundamento para uma educação democrática, é expresso na seguinte finalidade defendida 

pelo autor: 

Assim, no ensino médio já não basta dominar os elementos básicos e 

gerais do conhecimento que resultam e ao mesmo tempo contribuem para 

o processo de trabalho na sociedade. Trata-se, agora, de explicitar como o 

conhecimento (objeto específico do processo de ensino), isto é, como a 

ciência, potência espiritual, se converte em potência material no processo 

de produção. Tal explicitação deve envolver o domínio não apenas 
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teórico, mas também prático sobre o modo como o saber se articula com 

o processo produtivo. (SAVIANI, 2007, p. 160). 

 

Entendemos que estas condições históricas, que envolverão o cenário de disputas de 

projetos para a educação brasileira que se apresentaram nesse período, podem ser 

explicadas pelo embate político e econômico internacional que se sobrepunha à nossa 

realidade: por exemplo, as inúmeras transformações no campo tecnológico, na automação, 

na robótica e na microeletrônica invadindo as fábricas, remodelando as relações de 

produção e a produção do capital (ANTUNES, 2015). Estávamos diante de uma 

reestruturação produtiva de ordem planetária que requereu dos países periféricos certos 

ajustes à nova condição econômica imposta pelo neoliberalismo, algo já legitimado em 

outras regiões do planeta entre os anos 1970 e 19802.  

É fato que a década de 1980 abriu as portas para a (in)conclusão do projeto político 

e econômico que regeu o Brasil nas décadas subsequentes. Dotados de uma grande 

inflação, de um processo crescente de desindustrialização, da “passagem democrática”, da 

primeira eleição direta presidenciável após longo período ditatorial, do acórdão entre a 

velha e nova elite pela manutenção no poder e dos privilégios, temos a grande 

esquizofrenia democrática brasileira: “o ornitorrinco”. Segundo explica Chico de Oliveira 

no ensaio “O Ornitorrinco” (acrescentado na publicação do livro Crítica da Razão Dualista 

pela Boitempo em 2003), revela o capitalismo brasileiro: 

Um setor industrial da Segunda Revolução Industrial completo, 

avançando, tatibitate, pela Terceira Revolução, a molecular-digital ou 

informática. Uma estrutura de serviços muito diversificada numa ponta, 

quando ligada aos estratos de altas rendas, a rigor, mais ostensivamente 

perdulários que sofisticados; noutra, extremamente primitiva, ligada 

exatamente ao consumo dos estratos pobres. Um sistema financeiro ainda 

atrofiado, mas que, justamente pela financeirização e elevação da dívida 

interna, acapara uma alta parte do PIB, cerca de 9% em 1998 [...] Como o 

crédito financia a circulação de mercadorias, e por essa via, 

indiretamente, a acumulação de capital, é fácil perceber o significado de 

um sistema bancário fraco. Em termos da PEA ocupada, fraca e 

declinante participação da PEA rural, força de trabalho industrial que 

chegou ao auge na década de 1970, mas decrescente também, e explosão 

continuada do emprego nos serviços. Mas esta é a descrição de um 

animal cuja “evolução” seguiu todos os passos da família! Como primata 

ele já é quase Homo sapiens! (OLIVEIRA, 2003, p. 87). 

 

2 Sobre isto, Harvey (2016) comenta a transformação política e econômica no mundo no final do século XX, 

destacando a reorganização e reestruturação produtivas observadas em várias regiões do mundo – como, por 

exemplo, nos EUA – em especial no período 1970-80. Articula ainda a influência do capital financeiro nos 

sistemas de circulação de capital e no colapso do Welfare State e do modo de produção fordista. 
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 Há de se considerar que no campo econômico o Brasil adentra a lógica vitoriosa do 

neoliberalismo com a intensificação do “processo de reestruturação produtiva do capital, 

levando as empresas a adotar novos padrões organizacionais e tecnológicos, novas formas 

de organização social do trabalho, novos métodos denominados participativos” 

(ANTUNES, 2020, p. 122). As raízes desta mudança podem ser rastreadas às empresas 

transnacionais, que impuseram um novo padrão produtivo de inspiração toyotista e 

compatível com formas flexíveis de capital, marcadamente associado à lógica da 

competitividade, bem como da reorganização de empresas em resposta às lutas sindicais 

organizadas pelo “novo sindicalismo” (Ibidem). Deste modo, o que temos no cenário 

capitalista brasileiro é a combinação entre “elementos do fordismo [...] e novos 

instrumentos próprios das formas de acumulação flexível”, resultando na “combinação 

entre padrões produtivos tecnologicamente mais avançados, busca pela melhor 

qualificação da força de trabalho e prática da intensificação da exploração da força de 

trabalho” (Ibidem). Ademais, os desígnios da qualidade total, do just-in-time e kanban, 

orientados pela dinâmica própria do neoliberalismo, possibilitaram a expansão da 

reestruturação produtiva cuja centralidade esteve ancorada na precarização do trabalho, 

objetivando-se na flexibilização e na informalidade3. 

Como hipótese, no plano educacional, podemos associar as mudanças no campo 

econômico brasileiro à criação, em 1988, da Escola Técnica de São Paulo (antes 

denominada ETE-SP) pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Tal 

fato demonstra um novo modelo formativo no estado onde, até então, a formação de 

tecnólogos ocorria por via das Faculdades de Tecnologia (FATEC). De certa maneira, esse 

período assinala uma nova configuração de atividade do CEETEPS, que outrora era 

voltado ao nível superior. Em 1989, as Escolas Técnicas, conhecidas como ETE, passam a 

concentrar gradativamente maior número de matrículas para formação de técnicos em nível 

médio4. Este elemento histórico que fundamentará o processo de criação das escolas 

 

3 Cabe destacar que o contexto da reestruturação produtiva no Brasil nos anos 1990, como indicada por 

Antunes (2018), alimentou-se de formas diferenciadas de precarização da força de trabalho. Contudo, o que 

assistimos em relação aos tipos de trabalho e do processo de exploração da força de trabalho, temos nos anos 

2010, uma nova configuração. Isso se revela por via de um novo direcionamento e do enxugamento da força 

de trabalho através da destruição dos direitos trabalhistas e da inclusão do chamado “infoproletariado de 

serviços” (ANTUNES, 2018). 
4 Contudo, chamamos a atenção para o Decreto Estadual nº 16.309/1980, assinado pelo então governador 

Paulo Salim Maluf, indicando em 1 de janeiro de 1981 a integração de quatro colégios industriais e uma 

escola técnica industrial ao CEETEPS, autarquia vinculada à Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP). O processo de incorporação terá continuidade ao longo dos anos 1980, porém 

haverá efetiva inversão do número de matrículas para nível médio a partir de 1989 (Cf. LIMA; SANTOS 
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técnicas na rede estadual paulista configura, a nosso ver, a política da formação 

profissional destinada à qualificação profissional de nível médio5. 

De modo geral, compreendemos que o final da década de 1980, envolta no desejo 

pela redemocratização, caracterizou-se pelos projetos políticos da “velha-nova” elite. O 

processo de construção da constituinte de 1988, a desindustrialização associada a novas 

formas de acumulação, a grande inflação e alta taxa de desemprego foram elementos que 

influíram nos rumos desse período. Ademais, a chegada de Fernando Collor de Melo em 

1989, como o filho pródigo das reformas neoliberais – embora tais políticas já houvessem 

sido identificadas antes, a exemplo do “Tudo pelo Social” de José Sarney (1986-1989) –, 

ratificou o empenho político brasileiro em atender aos interesses econômicos 

internacionais da época. Acrescente-se a esse contexto a dívida externa brasileira e as 

diversas relações tortuosas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a relação do 

Banco Mundial (BIRD) na execução, por exemplo, do Projeto de Expansão do Ensino 

Técnico (PROTEC)6.  

Assinalamos acima alguns dos exemplos que denotam a complexidade do 

capitalismo dependente e periférico que se instaurou no país e que apontam nosso 

posicionamento na DIT. E, em meio a todas estas questões, o ornitorrinco legitima a 

concepção de mundo que conduz os direcionamentos das políticas educacionais e, 

principalmente da educação profissional7. 

 

2.2 Década de 1990: Educação e Trabalho na agenda neoliberal 

 

Os elementos que cerceiam os objetivos e finalidades da política e da economia 

brasileira nos anos 1990 estiveram ancorados no discurso da flexibilidade, da abertura 

 

FILHO; SANTOS FILHO, 2008, p. 91). 
5 A questão que apontamos se refere à Lei Federal nº 5.692/71 que configurou a obrigatoriedade do ensino 

profissional a todo o ensino médio. Em São Paulo, temos por meio do Decreto-Lei de 06 de outubro de 1969, 

na gestão de Roberto Costa de Abreu Sodré (1967-1971), a criação do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica (CEET). Neste sentido, salientamos que a emergência de uma educação profissional de ensino 

superior correspondeu às condições econômicas e políticas da Era Militar, atendendo ao provimento da força 

de trabalho necessária para a sustentação do sistema produtivo da época. Contudo, o redirecionamento da 

formação por técnicos de nível médio com a criação de escolas técnicas no final dos anos 1980 induz a 

pensar as mudanças econômicas e de nossa posição na DIT no período (Cf. SACILLOTO, 2016). 
6 O PROTEC foi uma das estratégias do I Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Sarney, com a 

expansão de escolas técnicas e agrotécnicas sob o discurso da necessidade em atender ao mundo do trabalho. 

No entanto, essa política estava associada a um caráter da qualificação, o que denota o clientelismo como 

fundamento (Cf.  CUNHA, 2005; FRIGOTTO et al., 2006).  
7 Para uma análise mais aprofundada deste período em relação aos projetos educacionais, indicamos Frigotto 

(2006). 
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econômica e das reformas; entretanto, chamamos a atenção para a questão do trabalho 

neste período. A dimensão ontológica do ser social requer, à luz do materialismo histórico, 

a compreensão do trabalho como elemento primordial da relação entre homem e natureza e 

de suas condições histórico-materiais. Para isto, Kosik (1976, p. 90) aponta que 

As categorias econômicas exprimem as “formas de ser” ou as 

“determinações existenciais” do sujeito social apenas na totalidade, que 

não é um aglomerado de todas as categorias mas dá lugar a uma 

determinada estrutura dialética, constituída do “poder que tudo domina” 

e, portanto, daquilo que cria o “éter do ser”, como se exprime Marx. 

Todas as outras categorias – consideradas isoladamente em si mesmas – 

exprimem apenas facetas e aspectos parciais, isolados. Portanto, só se as 

categorias são desenvolvidas dialeticamente e a sua estrutura oferece a 

articulação interna da estrutura econômica de uma determinada 

sociedade, só em tal caso cada uma das categorias econômicas consegue 

o seu autêntico significado, ou seja, torna-se uma categoria 

dialeticamente histórica. 

 

Sob este princípio, entendemos que o lugar do trabalho nos anos 1990 “exprime as 

formas de ser” dos sujeitos sociais. Diante da síntese de Harvey (2016) sobre acumulação 

flexível, a condição econômica que emerge no cenário brasileiro firmada pelo Consenso de 

Washington em 1989, por exemplo, conduziu aos paradigmas da privatização, dos ajustes 

fiscais, da abertura comercial, da redução do intervencionismo estatal, do fim das 

restrições ao capital externo, da abertura financeira, da reestruturação do sistema 

previdenciário e da fiscalização dos gastos públicos. Esse pacote de medidas que se 

estenderá na América Latina, tendo no Chile uma primeira versão, teve início no Brasil a 

partir de Collor (1989-1992), continuidade com Itamar Franco (1992-1993) e com primazia 

na era Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). 

Em terras brasileiras, a adoção do neoliberalismo econômico como fundamento 

político incidiu na dependência do mercado financeiro internacional. Como agravante, 

essas políticas trouxeram à população economicamente ativa o aumento da taxa de 

desemprego e a ocupação de trabalhos altamente precários (POCHMAN, 1998). Antunes 

(2020, p. 122) observa que as mutações nas formas de organização do modo de produção e 

nas relações de produção cindiram-se numa “simbiose entre elementos herdeiros do 

fordismo (que ainda encontram vigência em vários ramos e setores produtivos) e novos 

instrumentos próprios das formas de acumulação flexível”. 

Neste cenário aterrador, caracterizado pelo aumento da concentração de renda e 

pela desigualdade, a questão da educação vai ganhando certo sentido. Compreendemos que 

a educação esteve cercada historicamente pelos projetos societários da classe dominante 
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em correspondência aos interesses do capital – o que, por sua vez, consolida a educação 

como base estrutural para o atendimento da demanda produtiva, dificultando assim o 

desenvolvimento de um princípio educativo fundamentado na defesa da educação como 

direito básico e essencial para a vida democrática.  

Desse modo, o que se estabeleceu sobre a questão da expansão e da universalização 

da educação nunca foi a preocupação com “uma sociedade que moderniza o arcaico e onde 

o atraso de determinados setores, a hipertrofia do trabalho informal e a precarização do 

trabalho formal [...] não são obstáculos ou impeditivos” para um “tipo de desenvolvimento 

que se ergueu pela desigualdade e [que] se alimenta dela” (FRIGOTTO, 2007, p. 1135). 

Pelo contrário, é a partir desta lógica que se efetivam novas formas de apropriação do 

capital, associadas ao discurso da educação como a panaceia do desemprego, atribuindo o 

problema à atitude dos indivíduos e não à própria estrutura desigual de nossa sociedade. 

Dito de outra forma, a característica que adentrará no plano das reformas 

educacionais nos anos 90, sobretudo na educação profissional, é a lógica do mundo 

globalizado, reflexo do novo estágio do capitalismo (representado na reestruturação 

produtiva) e de novas formas de organização social e do trabalho. Caberia, então, a uma 

educação fundamentada nas competências resolver o fosso estrutural do desemprego, 

atendendo rapidamente às demandas do mercado de trabalho correspondente à lógica da 

acumulação flexível. 

Porém, estava em crise o modelo de produção taylorista-fordista, caracterizado pela 

rigidez, pelo conhecimento parcelar e pela separação da técnica e do conhecimento, 

representado pela dualidade que estruturou a educação no Brasil na forma da Lei nº 

5.692/1971. Longe de qualquer preocupação por uma formação politécnica, tinha-se em 

vista o atendimento aos interesses desenvolvimentistas da época. Na década seguinte, foi 

substituída pela Lei nº 7.044/1982, que configura de maneira ainda mais imprecisa a 

preparação para o trabalho (BATISTA; OLIVEIRA, 2018).  

Estes encaminhamentos da educação profissional nos anos 80 se seguirão nos anos 

90: na Lei nº 9.394/1996, reconhece-se a educação profissional como uma das etapas de 

ensino, mas, em contrapartida, 

[a]s políticas públicas caracterizadas pela demanda social são, agora, 

moldadas pelo que politicamente pode o Estado oferecer, organizado 

segundo a lógica da esfera privada, segundo sua capacidade financeira 

para manter o projeto político que passou a ser produzido pelo Governo 

Collor e acentuou-se no Governo Fernando H. Cardoso (FERRETI; 

SILVA JÚNIOR, 2000, p. 61). 
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A seara que se abre no horizonte da educação profissional, em meio às reformas e 

em correspondência ao trabalho intermitente, precarizado e flexível em subsunção ao 

regime da acumulação flexível, é preenchida pelos setores progressistas (concebidos na 

fusão da nova-velha elite) pela formação por competências, tendo por base a Teoria do 

Capital Humano8.  

No entanto, tomemos um conjunto de Conferências e/ou Encontros Mundiais que 

tiveram seu marco nos anos 1990 mas que, segundo Jacomeli, Barão e Gonçalves (2018, p. 

34) caracterizaram-se pelo objetivo comum de “estabelecer consenso”. Tal fator histórico, 

segundo as pesquisadoras, direcionou as ações dos governos nacionais no que diz respeito 

a educação, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista ideológico, articulando 

as agendas de interesses de organismos internacionais. 

As autoras sinalizam que é na Conferência Mundial de Educação Para Todos, 

realizada em Jomtien, na Tailândia, que se “expressa [...] o alinhamento político e 

ideológico das concepções educacionais de seus patrocinadores” (JACOMELI; BARÃO; 

GONÇALVES, 2018, p. 35). Portanto, patrocinada pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), pelo Banco Mundial/BIRD e pelo Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), a supracitada Conferência representou a atuação direta dos 

interesses gerencialistas na condução das políticas educacionais, conduzindo-as aos 

interesses do mercado. 

Como afirmam Frigotto e Ciavatta (2003, p. 7), foi “o governo [Fernando Henrique 

Cardoso] que, pela primeira vez, em nossa história republicana, transforma o ideário 

empresarial e mercantil de educação escolar em política unidimensional do Estado”, 

solidificando a subordinação das políticas aos interesses de mercado.  

Um exemplo é o fato de todo um movimento organizado por educadores no final 

dos anos 80 com o empenho de instituir na LDB a dimensão da politecnia ter sido 

desconsiderado com a aprovação da Leis de Diretrizes e Bases em 1996, no governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), representado pelo então relator Darcy Ribeiro.  

 

8 Formulada no seio do capitalismo monopolista mais avançado, a Teoria do Capital Humano teve o objetivo 

de propor uma perspectiva econômica fundamentada na livre economia e no fim da intervenção do Estado, 

em nome da liberdade dos indivíduos. Os principais representantes da Escola Austríaca são Ludwig Von 

Mises (1881-1973) e Friedrich Hayek (1889-1992); há também a Escola de Chicago, formada por professores 

de economia da Universidade de Chicago como Theodor Schultz (1902-1998), Milton Friedman (1912-2006) 

e Gary Becker (1930-2014). Indicamos como aprofundamento dessas teorias no campo da educação: Frigotto 

(1989; 2010). 
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Poderíamos dizer, sem exagero, que a nova LDB é uma espécie de ex-

post cujo formato, método de construção e conteúdo se constituem em 

facilitador para medidas previamente decididas e que seriam, de qualquer 

forma, impostas. Exemplar, neste particular, como veremos adiante, é o 

que veio a se denominar de educação profissional. Apesar de a LDB já 

dar as diretrizes, o Decreto nº 2.208 de 1997, que é uma cópia quase fiel 

do Projeto de Lei nº 1.603/96, veio regulamentar a Lei [...] (FRIGOTTO; 

CIAVATTA, 2003, p. 110) 
 

Atendendo aos interesses reformistas e contando com o auxílio e a intervenção de 

organismos internacionais – FMI, BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e PNUD – constitui-se o Decreto nº 2.208/1997, estabelecendo para a EPT 

novamente o caráter da dualidade. Para Frigotto (2007, p. 1139), 

 
O Decreto n. 2.208/97 restabeleceu o dualismo entre educação geral e 

específica, humanista e técnica, destroçando, de forma autoritária, o 

pouco ensino médio integrado existente, mormente da rede CEFET. 

Inviabilizou-se, justamente e não por acaso, os espaços, como sinaliza 

Saviani (2003), onde existiam as bases materiais de desenvolvimento da 

educação politécnica ou tecnológica. Ou seja, aquela que oferece os 

fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção e das 

diferentes dimensões da vida humana. 

 

No intento de fazer valer a política das reformas, característica fundamental do 

neoliberalismo em busca de um mercado ideal, a LDB regulou-se de modo a possibilitar 

uma educação que Saviani (1997) define como minimalista, pois a referida lei favoreceu o 

ciclo constante de reformas na educação brasileira. Sobre isto, Freitas assevera que “[e]ste 

também é o espírito das intermináveis reformas propostas pelo neoliberalismo para a área 

da educação, sempre em busca de um sistema “ideal” que nunca funciona e que está 

sempre dependente de novas reformas” (FREITAS, 2018, p. 36). Neste espírito, sob a 

lógica do mercado, os instrumentos de avaliação contínuos, as análises de performance, a 

produtividade, a atualização constante e específica são alguns dos elementos que 

fundamentam as orientações das políticas do Estado para a educação e que resultam na 

responsabilização dos indivíduos no alcance por resultados. Estes elementos, que cerceiam 

as políticas educacionais no Brasil até hoje, só permitem o uso da máxima empresarial 

como justificativa do fracasso educacional e, seguindo a lógica da meritocracia, vinculam o 

problema do desemprego ao caráter atitudinal dos indivíduos. 

Ademais, sob a lógica do ajustamento de trabalhadores à flexibilidade e ao 

imediatismo do capital, a educação torna-se o elemento fundamental para a execução do 

projeto multifuncional do novo tipo de trabalhador, caracterizado pela filosofia da 
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proatividade. Espera-se do trabalhador que atenda a uma polivalência para se adaptar às 

inconstâncias e desafios do dia a dia, ajustando-se continuamente às necessidades impostas 

pelo mercado de trabalho. Deste modo, o sujeito resiliente consegue operar diversas 

atividades e, continuamente, adaptar-se às intermitências do próprio trabalho. A noção da 

profissão técnica rígida e especializada do taylorismo-fordismo não faria mais sentido, já 

que a expectativa do trabalho rotinizado não se adequa à nova morfologia do trabalho. 

Assim, o paradigma da dualidade é novamente legitimado pelo Decreto nº 2.208/1997, cuja 

separação da técnica e da especialização como fundamento essencial para o atendimento 

dos interesses do mercado é expressa por Cláudio de Moura Castro (1997), consultor do 

Banco Mundial no governo FHC:  

Após tantos anos de estagnação, os cursos técnicos deixaram de ser uma 

resposta adequada à crescente complexidade dos mercados de trabalho. O 

que caracteriza a formação técnica moderna é a calibragem fina da 

formação profissional ao perfil das novas ocupações no mercado. Sobre 

bases relativamente genéricas, os cursos técnicos devem criar tantas 

opções e especialidades quanto justifica o mercado. Daí a forte 

necessidade de permitir uma grande margem de flexibilidade para os 

currículos e conteúdos deste ensino. (CASTRO, 1997, p. 20). 

 

Vale destacar que a presença de Paulo Renato de Souza como ministro da Educação 

de FHC durante oito anos fundamentou a estruturação das reformas educacionais como 

necessariamente alinhadas aos interesses do mercado. Como funcionário do Banco 

Mundial, Souza detinha uma competência que lhe permitia elaborar projetos educacionais, 

atendendo assim aos interesses do capital internacional (CUNHA, 1991). Como exemplo, 

verificamos que o cenário da educação profissional na era FHC resumia-se à qualificação e 

requalificação profissional, articulada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nos 

programas Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR) e Programa de 

Expansão da Educação Profissional (PROEP), ambos corporificados pela desarticulação da 

educação profissional à educação formal e fundamentados na base da competência, 

polivalência e empregabilidade. 

Em São Paulo, o movimento por expansão de vagas nas Etecs é consideravelmente 

pequeno até a instituição do Decreto nº 2.208/1997. De acordo com Sacilotto (2016, p. 

216), 

Até 1988, são criadas apenas duas escolas técnicas; o número de 14 

escolas técnicas permanece até 1993. Nesse ano, a quantidade de alunos 

matriculados já é significativamente maior: 23.305, com aumento de mais 

de 50%. Além das duas novas escolas, várias unidades de ensino ampliam 
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sua oferta de vagas de modo que a quantidade de alunos matriculados 

chega a triplicar no período. A transferência da maioria das escolas 

técnicas da Secretaria Estadual da Educação para o Ceeteps é antecedida 

por um ato provisório: a publicação do Decreto Estadual 34.032, de 22 de 

outubro de 1991 [...]. 

 

 Contudo, com o Decreto Estadual nº 37.735/1993, são transferidas mais 82 escolas 

técnicas, todas já vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico. O documento assinala as seguintes considerações: 

 

Considerando a emergência de novas categorias profissionais, em virtude 

de uma crescente sofisticação tecnológica, impõe-se a necessidade de 

formação de mão-de-obra capaz não simplesmente de aplicar, mas, 

sobretudo, de compreender, questionar e decidir sobre a realidade 

tecnológica nacional;  

Considerando a importância do Ensino Técnico, enquanto nível de ensino 

cujo papel preponderante deve ser a transmissão de meios para atuar 

num segmento vital, para a autonomia nacional, como é o caso da 

tecnologia, não devendo se restringir a mero reprodutor de um saber 

destinado apenas a administrar pacotes tecnológicos;  

Considerando a necessidade de articulação do ensino médio com o 

superior, visto que a este cabe a tarefa de habilitar para a proficiência 

técnica nos diversos campos de especialização, de forma a acompanhar a 

demanda de uma sociedade, onde se observam contínuas evoluções 

tecnológicas;  

Considerando a importância de reunir em rede única as Escolas Técnicas 

Estaduais para fins de fixação de uma política de atuação com relação a 

esse ensino, conforme preceito constitucional [...]. (SÃO PAULO, 1993, 

grifos nossos). 

 

Decerto, os pontos aferidos pelo decreto conferiram um sentido para a educação 

profissional paulista. Para Sacilotto (2016), embora não se possa indicar um amplo projeto 

de expansão de vagas como vetor das políticas públicas neste período, é a partir do Decreto 

nº 2.208/1997 que se intensifica a expansão de escolas técnicas nos anos 2000. No entanto, 

vale indicar o teor do Decreto nº 37.375/1993, com referência a certa preocupação com a 

formação profissional em que há, a nosso ver, a necessidade de um “novo” tipo de 

formação em contraposição às antigas estruturas formativas das escolas técnicas. 

De modo geral, o resultado das políticas realizadas ao longo dos anos 1990 ratificou 

a condicionalidade caótica neoliberal expressa nas políticas econômicas, sociais, culturais e 

educacionais. Sob a dimensão desregulada do trabalho, a ideia de educação banha-se nas 

dimensões do capital como pressuposto inestimável para a lógica do acúmulo desregulado; 

ou seja, é a formação profissional que sustentaria a lógica do capital e da fragmentação do 
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trabalho, possibilitando a concentração de renda. Embora, contraditoriamente, o projeto de 

expansão do ensino médio no governo FHC tenha alcançado taxas relativamente altas, se 

comparadas a outros períodos (CORTI, 2016), seu fundamento era o mais perverso sentido 

de formação: a formação por competências atendendo aos interesses de organismos 

internacionais e regionais. Tal fator só aponta a real função da educação para o capital: a 

lógica do ajustamento se mantém, independentemente das formas a que se propõe.  

 

2.3 De Fernando Henrique Cardoso a Luiz Inácio Lula da Silva: dois projetos em 

disputa? 

 

Com o fim do governo FHC, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2010), instaura um novo paradigma: de um lado, a política das reformas que 

caracterizaram o neoconservadorismo de FHC e a manutenção da concentração de renda 

das elites e do empresariado; de outro, a noção de uma política caracterizada pelo social-

desenvolvimentismo (NOBRE, 2013). Embora o início do governo Lula tenha enfrentado 

de maneira direta as coalizões partidárias entre os “blocões” de centro-direita, 

representados principalmente pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), as características neoliberais e neoconservadoras do governo FHC se mostraram 

como caminhos a serem seguidos; assim, a era Lula, contrariando as expectativas de um 

embate com o modelo econômico e político de seu predecessor, em verdade, converge para 

o neodesenvolvimentismo. 

Cabem algumas considerações sobre o que entendemos por 

neodesenvolvimentismo. Segundo Boito Jr. e Berringer (2013), a fusão do termo 

desenvolvimentismo ao prefixo neo refere-se à combinação de um modelo fundamentado 

na promoção do crescimento econômico sem cisão alguma com o modelo neoliberal 

vigente na era FHC. Entretanto, a diferença que se estabeleceu com relação aos modelos de 

seu antecessor foi o uso de alguns dispositivos, tais como: a) políticas de recuperação do 

salário-mínimo; b) aumento da dotação orçamentária do Banco de Desenvolvimento 

Econômico (BNDES); c) política de apoio às grandes empresas brasileiras para 

exportação; d) política econômica de manutenção de demanda agregada em momentos de 

crise; e) maior importância concedida ao mercado interno; f) menor desenvolvimento do 

parque indústria nacional e f) manutenção de uma economia primário-exportadora sob as 

novas condições da DIT. Essa combinação permite afirmarmos que se trata de uma nova 

forma de ajustamento às condições do modelo capitalista neoliberal, adotando-se uma 
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“política de desenvolvimento”, não havendo ruptura com o modelo de FHC, mas 

utilizando-se de outras roupagens (BOITO JR.; BERRINGER, 2013). 

Deste modo, as medidas de Lula preservaram os interesses do capital financeiro, do 

agronegócio, do setor industrial e de serviços, ao mesmo tempo em que implantaram-se 

políticas sociais, como Bolsa Família e a política de valorização do salário-mínimo. Essa 

característica de conciliação entre polos aparentemente antagônicos promoveu a 

continuidade da concentração de renda, bem como incidiu em medidas que caracterizarão 

as políticas educacionais nesse período. 

 No plano da educação, o primeiro movimento foi o Decreto nº 5.154/2004, que 

revoga o Decreto nº 2.208/1997. Esta ação instaurou nova problemática à EPT. Pontuamos 

que entre os anos 1998 e 2003 houve, por parte dos pesquisadores e educadores, uma 

intensa preocupação fundamentada em pesquisas acerca da dualidade legitimada pelo 

decreto de 1997. Uma série de documentos foi produzida para encaminhar a discussão da 

educação profissional como princípio fundamental de uma formação integral (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005). O Decreto nº 5.154/2004, como assinala Kuenzer (2006, p. 

878), “embora pautadas no discurso da inclusão dos trabalhadores no mundo do trabalho 

por meio da qualificação profissional, não só não surtiram o efeito anunciado como ainda 

tornaram mais precarizadas as ofertas educativas”. 

Além de crucial para a compreensão da política que se pretendia para a sociedade 

brasileira nos anos 2000, esse elemento também revela o continuum da inspiração 

pedagógica da acumulação flexível, bem como anuncia a manutenção dos ideais propostos 

pela racionalidade neoliberal9 à educação. 

Primeiramente, o fato é que uma mudança radical quanto à concepção da educação 

profissional e da educação formal, ancoradas historicamente no dilema da dualidade, teria 

por meio do novo decreto o sentido de transitoriedade. Isto pois auxiliaria na construção 

coletiva do princípio educativo da classe trabalhadora, o que justificaria o caráter 

transitório do decreto, uma vez que tal debate deveria estar alicerçado na preocupação pela 

busca de uma formação politécnica e integrada, tendo como base o princípio de defesa à 

escola pública e unitária. Esse movimento possibilitaria uma revisão profunda da própria 

LDB de 1996, alterando assim a estrutura da própria regulamentação e das diretrizes 

educacionais (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).  

 

9 Fundamentamos-nos na concepção “razão-mundo” desenvolvida no livro A nova razão do mundo: ensaios 

sobre a sociedade neoliberal, de Pierre Dardot e Christian Laval (2016), em que os autores compreendem 

racionalidade neoliberal como uma “lógica normativa de conjunto” que se configura numa lei social geral.  
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Porém, a preocupação em instaurar uma discussão acerca de uma formação 

politécnica e integrada por via do decreto não ocorreu, resultando assim em uma nova 

dualidade. Em decorrência, os currículos dos cursos concebidos como “integrados” tiveram 

em seu seio certa imprecisão e/ou a incompreensão do que os pesquisadores, movimentos 

sociais e defensores da escola pública vinham sistematicamente requerendo do Estado, 

enquanto dispositivo legal para a preservação da escola pública, laica, gratuita, universal e 

integral. 

A demonstração de que não há qualquer “nova concepção” pedagógica 

nesse parecer é a compreensão de que a educação profissional técnica de 

nível médio deva ser oferecida simultaneamente e ao longo do ensino 

médio. A proposta de integração distingue-se de simultaneidade. Este 

último princípio está de acordo com aquele que se manifesta 

permanentemente no parecer: o da independência entre os cursos. Não foi 

isso que se buscou instituir com o Decreto n. 5.154/2004. [...] Apesar de 

reconhecer a forma integrada como um curso único, com matrícula e 

conclusão únicas, o parecer considera que os conteúdos do ensino médio 

e os da educação profissional de nível técnico são de “naturezas 

diversas”. Reestabelece-se, assim, internamente ao currículo, uma 

dicotomia entre as concepções educacionais de uma formação para a 

cidadania e outra para o mundo do trabalho, ou de um tipo de formação 

para o trabalho intelectual e de outro tipo para o trabalho técnico e 

profissional. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1094-1095) 

 

  

Para discutir esta concepção de educação e de educação profissional, 

empreenderemos a análise da dimensão da categoria trabalho no contexto do referido 

decreto. O que se coloca como fundamental, a nosso ver, é a relação do capital flexível e 

da precarização do trabalho, sobretudo sob a égide do neoliberalismo econômico. O 

modelo toyotista, que predominou no mundo fabril nos anos 1970 e mais fortemente no 

Brasil a partir dos anos 1990, permite-nos compreender a lógica que se instaura na 

formação profissional: o caráter da flexibilidade nada mais é do que a expressão própria da 

fábrica e do modo de produção capitalista que constantemente requer certa subjetividade 

fundamentada na lógica atitudinal dos indivíduos. 

Além da flexibilização, pontuamos a relação acerca do “par categorial 

exclusão/inclusão” (KUENZER, 2006, p. 881). A autora compreende que, à luz da 

competitividade própria das relações mercantis, o par exclusão-inclusão depende da 

exclusão includente não só de maquinários, mas também de trabalhadores em setores 

precarizados. Neste sentido, em referência ao campo da educação profissional, este par 

pode ser compreendido quando nas Etecs o processo de adaptação e/ou exclusão de 

determinados cursos de habilitação e qualificação profissional resume-se aos interesses de 
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determinados nichos em determinados períodos, e a permanência dos tipos de formação 

depende exclusivamente da demanda produtiva10. Para Kuenzer (2006, p. 881), 

 

Com relação aos trabalhadores, o processo é o mesmo; no plano das 

realidades que precisam ser excluídas para que o capital possa confirmar-

se como princípio abrangente de síntese, os trabalhadores também devem 

passar por um processo de redução ontológica. Assim é com tudo o que 

não possa ser completamente abrangido pela lógica capitalista: primeiro 

precisa ser excluído, em seguida reduzido à dimensão meramente 

econômica para depois ser incluído sob outro estatuto ontológico, 

processo que se dá, não individualmente, mas no cerne das relações 

sociais e produtivas, ao longo da história. Processo semelhante ocorre 

com o estatuto do saber, em detrimento do conhecimento.  

 

 Segundo Ramos (2011, p. 776-777): 
 

No currículo que integra formação geral, técnica e política (que, portanto, 

não reduz trabalho e cidadania a contextos nem os separa como universos 

distintos), o estatuto de conhecimento geral de um conceito está no seu 

enraizamento nas ciências como “leis gerais” que explicam fenômenos. 

Um conceito específico, por sua vez, configura-se pela apropriação de um 

conceito geral com finalidades restritas a objetos, problemas ou situações 

de interesse produtivo. Em razão disso, no currículo integrado nenhum 

conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de produção; nem 

somente específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente 

pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente da ciência 

básica. 

 

No entanto, é comum verificar que a concepção de integrado disseminada nas 

políticas educacionais paulistas corresponde a outro princípio educativo pois, com a 

elaboração dos currículos no CPS (pelo então chamado Laboratórios de Currículos) desde 

1999, o empenho da instituição foi “de atender a objetivos de Formação Profissional de 

Nível Médio, de acordo com as funções do mercado de trabalho e dos processos produtivos 

e gerenciais, bem como as demandas sociopolíticas e culturais, as relações e atores sociais 

da escola.” (CEETEPS, 2022, s/p). 

Por sua vez, a formação de trabalhadores, sob o princípio educativo proposto pelo 

Decreto nº 5.154/2004, não conseguiu apropriar-se do conceito geral como fundamento 

essencial para a compreensão da realidade numa perspectiva dialética, representando uma 

integração muito mais de natureza formal do que uma formação propriamente integral 

(KUENZER, 2006). 

 

10 Ressaltamos que este processo de criação, adaptação ou exclusão de cursos será indicado no capítulo 3 

deste trabalho. 
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Outro elemento de destaque no plano econômico do governo Lula foi a Crise de 

2008, problema econômico mundial cujo enfrentamento envolveu o incentivo das políticas 

de privatização fundamentadas nas parcerias público-privadas, estimulando o mercado 

interno e compensando, portanto, a retração do mercado externo. Esta medida permitiu a 

transnacionalização econômica brasileira, expressa pela abertura do mercado interno ao 

capital internacional, como também a internacionalização de vários setores produtivos da 

burguesia brasileira (ANTUNES, 2020). As parcerias público-privadas fundamentaram-se 

na lógica da governabilidade. Segundo Alves (2014), o não rompimento com o 

neoliberalismo, garantindo investimentos para o crescimento econômico brasileiro, 

permitiu a nova dinâmica de acumulação, caracterizada por “ofensiva do capital na 

produção nas condições históricas do capitalismo flexível” (ALVES, 2014, p. 91).  

No CEETEPS, a lógica de parcerias também se estabelece por via da ampliação de 

suas escolas (ETEC) e de suas Faculdades de Tecnologia (FATEC). O início do mandato 

de Geraldo Alckmin (2011 a 2018) no governo do Estado de São Paulo coincide com o 

início do mandato de Lula; encontramos em São Paulo 103 Etecs e 14 Fatecs. Já em 2016, 

estes números subiram para 220 Etecs e 66 Fatecs. O aumento de vagas na CEETEPS 

indica a mesma lógica utilizada em nível federal acerca da expansão do ensino 

profissional. Ademais, neste mesmo período, o CPS utilizou-se das primeiras parcerias 

com as escolas estaduais da Seduc, viabilizando o Programa Rede de Ensino Médio 

Técnico (REDE), que será conhecido posteriormente como Programa REDE-Vence, e a 

expansão de Classes Descentralizadas, utilizadas para o oferecimento de cursos técnicos 

modulares nas estruturas físicas das escolas estaduais.  

Em suma, acerca da política econômica nos governos FHC e Lula, sob os domínios 

do modo de produção da acumulação flexível e do discurso da “inclusão”, argumenta 

Kuenzer (2006, p. 878) que embora “haja características que aproximam as políticas de 

Educação Profissional dos dois governos, há especificidades que não permitem que se 

afirme ser tudo a mesma coisa”; sob o plano econômico, verificamos que há a roupagem 

neoliberal iniciada por FHC e reformulada na era Lula. 

Já no âmbito das políticas educacionais, entendemos que àquelas destinadas à 

formação profissional estabeleceram a formalidade da formação integral, por via do 

Decreto nº 5.154/2004, e a continuidade da formação concomitante e subsequente, já 

existente no Decreto nº 2.208/1997. Essa relação entre os dois decretos representa as 

circunstâncias econômicas e políticas dos dois governos, sendo FHC caracterizado pelo 

neoconservadorismo e Lula, pelo neodesenvolvimentismo.  
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A nosso ver, o dilema da dualidade estrutural brasileira manteve-se associado às 

novas formas de precarização da força produtiva. Embora a oferta do ensino médio na 

forma integrada estivesse assegurada pela lei, verificamos que mesmo considerando o 

processo de expansão federal dos Institutos Federais (IFs) e, em São Paulo, das Escolas 

Técnicas Estaduais (ETEC), o pleno acesso de todos os jovens à formação integrada11 foi 

prejudicado. Isso se deu devido ao baixo número de atendimentos que as escolas 

profissionais conseguiam realizar, já que a estrutura das Etecs e dos IFs não comportava 

toda a demanda por este tipo de formação. Deste modo, o acesso dessas vagas via 

vestibulinho nas Etecs, por exemplo, permitiu uma forma de elitização na educação 

profissional de nível médio integrado, constituindo uma dualidade centrípeta. Embora o 

perfil econômico dos ingressantes nas Etecs seja predominantemente de escola pública e de 

rendimento familiar de 1 a 5 salários-mínimos12, indicamos que o grupo de alunos mais 

vulneráveis não ingressaram nessas escolas, revertendo assim na exclusão sistemática 

desse grupo.  

Ademais, as políticas de Lula voltadas a minimizar os efeitos da oferta e demanda 

por qualificação profissional e à inclusão dos mais pobres em programas de 

profissionalização reverberaram, além das formas já citadas, num conjunto de projetos que 

acendeu a relação público-privado. Como exemplo citamos a criação, no início de seu 

mandato, do Projeto Escola de Fábrica e a Lei nº 11.180/2005, que propôs a oferta de 

cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) incluindo socialmente os jovens por meio do 

ensino profissional13. Este projeto era de responsabilidade da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), pertencente ao PROEP, vinculados ao orçamento do 

Ministério da Educação (MEC) no programa Desenvolvimento da Educação Profissional e 

Tecnológica, apoiados por empréstimos do BID14. Outros programas que tiveram o intento 

de minimizar os efeitos da oferta e demanda por qualificação profissional são o Programa 

 

11 A concepção de formação integrada conforme já citado neste capítulo, não se concretizou no sentido das 

concepções epistemológicas e teórico-filosóficas da politecnia e omnilateralidade. Pelo contrário, respeitando 

as “naturezas diversas” das ciências por via do Decreto nº 5.154/2004, efetivou-se na justaposição do ensino 

propedêutico em relação ao técnico. No entanto, salvaguardadas todas as críticas em relação à efetivação do 

ensino médio “integrado” por força do decreto não se fizeram na materialidade, no “chão da escola”, como 

discutido por Ferretti (2016). Mas, ainda assim, esse modelo representou como uma formação de alto nível 

em comparação ao ensino médio regular. 
12 O perfil dos alunos ingressantes neste período será indicado na seção 3.3.1 desta pesquisa. 
13 Incluir “socialmente” os jovens por meio da formação profissional retoma a ideia instaurada na política de 

Nilo Peçanha em 1909, na qual “[...] educar pelo trabalho, os órfãos, pobres e desvalidos de sorte, retirando-

os da rua. Assim, na primeira vez que aparece a formação profissional como política pública, ela o faz na 

perspectiva moralizadora da formação do caráter pelo trabalho” (KUENZER, 2007a, p. 27). 
14 Cf. Rummert (2005). 
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Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) em 2005, o Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) em 2006 e o Programa Brasil Profissionalizado15, instituído pelo 

Decreto nº 6.302/2007.  

As articulações do Estado para o atendimento de jovens que não conseguiam 

acessar o ensino médio integrado, bem como a tentativa de inclusão de adultos via 

programas de qualificação profissional, revelam o caráter desses programas. A inclusão 

por qualificações aligeiradas e fragmentadas resultava no interesse ao atendimento da 

demanda produtiva da acumulação flexível, caracterizada por segmentações do mercado de 

trabalho altamente precarizado. Deste modo, o uso de parcerias entre os setores público e 

privado para a minimização dos efeitos da alta demanda e da baixa oferta por formação 

profissional engendrou o par categorial inclusão-exclusão: 

[...] na ponta do mercado, que exclui para incluir em trabalhos 

precarizados ao longo das cadeias produtivas, dialeticamente 

complementada pela inclusão excludente na ponta da escola, que, ao 

incluir em propostas desiguais e diferenciadas, contribui para a produção 

e para a justificação da exclusão. (KUENZER, 2007, p. 1165). 

 

Decerto, estas relações que caracterizarão o fim da era Lula permitem-nos 

compreender ambiguidades em relação à EPT. A concepção que se fortaleceu durante os 

anos seguintes sobre o ensino profissional e suas formas de oferta apenas representou a 

continuidade do discurso da dualidade. Contudo, além da estrutura controvertida da 

formação integral, há ainda o avanço das investidas pela formação por competências como 

eixo pedagógico, expresso, por exemplo, pelo Pacto Nacional pela Educação (PNE) 

articulado em 2007 na base do MEC pelo Movimento Todos Pela Educação (TPE) e por 

organizações privadas como Instituto Ayrton Senna (IAS) e Fundação Lemann, 

representando o setor empresarial no governo Lula.  

 

2.4 De Dilma Rousseff a Michel Temer: a reforma como princípio 

 

 

15 Devemos pontuar que o Programa Brasil Profissionalizado foi, na visão de Ciavatta e Ramos (2011), a 

primeira iniciativa do governo para fomento da educação profissional integrada nas redes estaduais e 

municipais que se afastou dos ideais dos organismos internacionais e, para Frigotto (2012), seria o 

rompimento da dualidade. No entanto, o art. 3º do decreto atrelou adesão formal na participação de estados e 

municípios ao Plano de Metas do TPE.  
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O primeiro mandato do governo Dilma Rousseff (2011-2014) caracterizou-se pela 

continuidade de seu antecessor, Lula. Em verdade, o projeto econômico baseado no 

crescimento do mercado interno, no incentivo à produção de commodities e em leis de 

incentivo por redução de tributos para os setores secundários foi impactado pela crise 

econômica, política e social internacional que, no cenário brasileiro, reverberou em forte 

descontentamento com o governo Dilma. Segundo Löwy,  

Podemos fazer muitas críticas a Dilma: ela não cumpriu as promessas de 

campanha e faz enormes concessões a banqueiros, industriais, 

latifundiários. Há um ano a esquerda política e social cobra uma mudança 

de política econômica e social. Mas a oligarquia de direito divino do 

Brasil – a elite capitalista financeira, industrial e agrícola – não se 

contenta mais com concessões: ela quer o poder todo. Não quer mais 

negociar, mas sim governar diretamente, com seus homens de confiança, 

e anular as poucas conquistas sociais dos últimos anos. (LÖWY, 2016, 

s/p). 

 

No entanto, a política econômica denominada pelo Ministro da Fazenda Guido 

Mantega de “nova matriz econômica” tinha por objetivo estabelecer “maior flexibilidade 

fiscal, alinhamento entre Fazenda e BACEN [Banco Central], sustentação da demanda 

agregada por meio de investimentos públicos e incentivos à grande burguesia interna” 

(QUEIROZ, 2018, p. 143). Porém, a política de rebaixamento das taxas de juros atendia 

aos interesses da burguesia industrial, em detrimento dos interesses da burguesia 

financeira, prejudicados por disputas no interior do Congresso Nacional, pelos escândalos 

provocados pela Lava Jato, pelo aumento da taxa de desemprego, pela crise econômica 

internacional, pelos movimentos de junho de 2013 e por todo um conjunto de elementos 

que convergiram para o impeachment. 

No plano educacional, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), instituído por meio da Lei nº 12.513/2011, estabeleceu numa era 

de crise econômica a ideia da inclusão laboral por meio da qualificação profissional, 

tentando responder às crises estruturais do trabalho. Esta política adotada por Dilma 

buscou “por meio de [...] projetos e ações de assistência técnica e financeira” (MEC, 2011, 

s/p) a expansão da rede física de cursos de educação profissional técnica de nível médio 

aos programas FIC ou de qualificação profissional. Ademais a Lei indica o Sistema S 

como um dos participantes na oferta de vagas, fazendo com que esse programa assumisse a 

vertente do financiamento via oferta de bolsas.  
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Ao corresponder coerentemente à necessidade da unificação da formação 

de trabalhadores no Brasil, suas diretrizes, porém, ampliam a participação 

da esfera privada subsidiada pelo fundo público e indicam a 

predominância da formação inicial e continuada em detrimento da 

educação profissional integrada ao ensino médio (FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2014, p. 66) 

 

Outro fato de enorme relevância no campo educacional refere-se ao Projeto de Lei 

nº 6.840/2013, resultado do Relatório da Comissão Especial da Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados na intenção de alterar a Lei nº 9.394/1996, instituindo jornada de 

tempo integral com a organização dos currículos em áreas de conhecimento. Na época, o 

projeto foi alvo de duras críticas, especialmente pelo Movimento Nacional pelo Ensino 

Médio que, por meio de audiência pública em 03 de dezembro de 2014, solicitou junto ao 

Deputado Reginaldo Lopes do Partido dos Trabalhadores (PT) o substitutivo do projeto de 

lei, considerando todas as justificativas apontadas pelos estudos realizados pelo 

movimento. No entanto, o projeto de lei resultou “de intensa atuação de setores da 

sociedade civil identificados com o empresariado nacional”, algo que ocorria há tempos no 

interior do governo petista, “exercendo forte influência sobre o MEC, no sentido de 

adequar a educação brasileira a seus interesses, entre eles os de natureza financeira” 

(FERRETTI, 2018, p. 26). 

No campo político, as tensões entre os partidos de centro-direita em relação à 

atitude de Dilma no que concerne à operação Lava-Jato, somadas ao enfrentamento do 

fundo de investimentos, resultaram em ações políticas de desaceleração econômica, 

permitindo que 

[...] o poder estrutural do capital financeiro se reafirmasse, apresentando-

se como meramente técnico e não como profundamente político, 

inclusive usando o controle dos meios de comunicação para taxar o 

governo de “irresponsável tecnicamente” e “politicamente populista”. 

(BASTOS, 2017, p. 4).  

 

Por outro lado, o descontentamento da população brasileira, que clamava por 

conquistas sociais e por incremento salarial, tornou-se objeto de reclamações dos 

empresários. Adicionalmente, a agenda de reinvindicações de diversos grupos sociais, 

organizados ou não, caracterizados pelas manifestações de junho de 2013, pressionava o 

governo pela ampliação dos direitos sociais. Contudo, o atendimento dessa agenda 

requereria o aumento da dívida pública e a redução da taxa de juros, articuladas por uma 

reforma tributária, o que eliminaria os privilégios dos empresários. Este conjunto de 
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elementos surtiu um cenário caótico no qual os tradicionais blocos partidários romperam a 

lógica da governabilidade, culminando no impeachment de Dilma em 2016. 

Devido a considerarmos apressada qualquer consideração que consiga articular os 

eventos ocorridos na era Dilma, em especial quanto ao seu impeachment, prosseguiremos 

analisando as ações do governo que a sucedeu, encabeçado pelo vice-presidente da 

República na era Dilma, Michel Temer (PMDB). Assumindo o cargo da presidência do 

Brasil em 31 de agosto de 2016, Temer realiza uma série de medidas que, diante do 

rearranjo político necessário para a manutenção dos privilégios da classe dominante, teria 

total adesão por parte de seus apoiadores. 

Como reflexo do fim da era de conciliação de classes nos governos petistas, Temer 

posicionou-se para reajustar, reorganizar e barrar tudo que pudesse ir de encontro aos 

interesses dos empresários, em direto ataque à classe trabalhadora. Como exemplo, citamos 

a Emenda Constitucional nº 103/2019, que trata da Reforma da Previdência; a aprovação 

da Lei nº 13.467/2017, que trata da Reforma Trabalhista; a Proposta de Emenda à 

Constituição 55/2016, que define a restrição dos gastos públicos e congela por um período 

de 20 anos investimentos em saúde e educação; a aprovação da exploração do pré-sal por 

empresas estrangeiras e, por fim, a Reforma do Ensino Médio. 

Como já descrito anteriormente, a Reforma do Ensino Médio não foi um projeto 

iniciado pela Medida Provisória nº 746/2016 e consubstanciado na Lei nº 13.415/2017, o 

que permite dizer que não foi essencialmente um projeto do governo Temer. Conforme 

Ferretti (2016; 2018), o PL 6.840/2013 já havia sido discutido na Câmara dos Deputados 

em Brasília, recebendo severas críticas do Movimento em Defesa do Ensino Médio ao seu 

conteúdo. 

É possível tomar como hipótese que, sob o PL e as discussões promovidas, o 

acionamento dos empresários frente às políticas educacionais tenha se revelado mais 

profundamente neste momento. O TPE teve fundamental importância na construção das 

discussões acerca da “necessidade” urgente da reforma do Ensino Médio no interior do 

MEC. A atuação forte dos empresários na condução das políticas públicas, dentre elas as 

educacionais, resultou numa readequação do texto apresentado pelo Deputado Reginaldo 

Lopes (PT) em 2013, atendendo ao discurso da flexibilização do ensino médio, bem como 

solidificou o domínio das competências, representado pela oferta de itinerários formativos. 

Ademais, no âmbito da reforma, a justificativa baseava-se na “baixa qualidade do 

Ensino Médio ofertado no país; a necessidade de torná-lo atrativo aos alunos, em face dos 

índices de abandono e de reprovação” (FERRETTI, 2018, p. 26). A grande questão que se 



51 

 

coloca frente ao “ensino médio mais atrativo” como justificativa da reforma é 

demasiadamente forçosa. A percepção quanto à “escolha” do aluno diante da composição 

por itinerários está associada, como temos argumentado, a uma das estruturas da razão-

mundo que se constitui no neoliberalismo. Na mesma linha, Ferretti (2018) pontua que a 

evasão está associada à estrutura do ensino médio; assim, a proposta de torná-lo mais 

atraente revela-se como “solução” fruto de uma análise muito superficial, que não 

considera os outros fatores dessa questão complexa. 

O fato é que, muito embora a reforma tenha se efetivado na era Temer, não foi nela 

que se iniciou. Contudo, a ruptura sentida com a chegada dos governos petistas 

desacelerou em certa medida o programa reformista, neoliberal e conservador no início do 

século XXI. Segundo Antunes, o período Temer pode ser caracterizado por  

[...] uma nova fase da contrarrevolução preventiva, agora de tipo 

ultraneoliberal e em fase ainda mais agressiva. Sua principal finalidade: 

privatizar tudo que ainda restar de empresa estatal; preservar os grandes 

interesses dominantes e impor a demolição completa dos direitos do 

trabalho no Brasil. (ANTUNES, 2020, p. 291, grifo do autor). 

 

 Assim se fez. O curto período de Temer como presidente do Brasil (2016-2018) 

produziu de forma eficaz toda a agenda de reformas que, em certa medida, já estavam nos 

anseios da classe dominante nas décadas anteriores, mas que os governos petistas, embora 

sem rupturas, retardaram por meio de uma mudança de direção. 

Alinhado às reformas, o CEETEPS articulou (como será desenvolvido no capítulo 

seguinte) a reestruturação da distribuição da carga horária de seus cursos técnicos 

denominados integrados e a sofisticação da formação por competências. Há certa 

especificidade a ser considerada quanto aos rumos da EPT na instituição: como apontado 

por Moraes, Alencar e Reis (2022), há no Centro certa normatividade na relação público-

privada, com atuação direta de fundações, institutos e empresas privadas que capitaneiam, 

pela elaboração de currículos, a inclusão de seus ideais e da racionalidade pretendida pelo 

neoliberalismo. Essa articulação entre os setores público e privado não se restringe à 

execução de currículos, permeando toda uma estrutura e inclusive a capacitação docente 

oferecida pela própria instituição16.  

 

16 Tal questão será retomada nos capítulos 3 e 4 deste trabalho. 
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De modo geral, o governo Temer ficou caracterizado por um amplo quadro de 

reformas de ataque à classe trabalhadora e, obviamente, ataque direto aos mais pobres. Sua 

postura era de  

[...] corroer a CLT e cumprir a “exigência” do empresariado 

(Confederação Nacional da Indústria / CNI, Federação Brasileira de 

Bancos / Febraban e assemelhados), cujo objetivo não é outro senão 

implantar a sociedade da precarização total do trabalho no Brasil 

(ANTUNES, 2020, p. 291-2).  

 

Podemos tomar como hipótese que o curto período da era Temer promoveu ampla 

fragmentação de uma sociedade por meio da fragilização da estrutura de direitos sociais. 

Sua atuação revelou o caráter da “retomada” da classe dominante à determinação dos 

rumos políticos, econômicos, sociais e culturais. Destacamos com aspas a “retomada” a 

fim de indicar que, apesar de ter sido presente em todos os períodos aqui abordados, diante 

de qualquer aceno à obtenção de direitos dos mais pobres, ou da classe-que-vive-do-

trabalho, a classe dominante respondeu com aumento da concentração de renda por meio 

da intensa exploração da força laboral, o que levou ao verdadeiro caos que presenciamos 

atualmente em nosso país.  

Não diferente, a educação segue o mesmo caminho e se torna um dos instrumentos 

de legitimação dos interesses do capital e dos grandes organismos internacionais. A 

atuação clara e direta de grupos, como ocorrera nos anos 1990 na era FHC17, é retomada 

com toda a força, organizada em institutos e fundações dedicados prioritariamente à 

educação. Segundo Freitas (2018, p. 11),  

 

Com isso, membros da equipe do PSDB que haviam iniciado o debate 

sobre as referências nacionais curriculares, dando origem aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais ao final dos anos 1990, retornaram a postos-chave 

do Ministério da Educação, agora tendo como ministro José Mendonça 

Filho, filiado ao DEM, restabelecendo, na esfera deste ministério, a 

coalização centro-direita PSDB/DEM dos anos 1990. Mas se os 

personagens são quase os mesmos, os tempos são outros. Como mostra 

Casimiro (2018), uma “nova direita” se estruturou no Brasil desde a 

redemocratização dos anos 1980, imersa no tecido social com 

organizações da sociedade civil que criam uma estrutura alargada de 

influências. Este cenário que caracterizou a era Temer e viabilizou suas 

inúmeras reformas corrosivas, as quais rapidamente desmontaram o já 

fragilizado estado brasileiro, abriu caminho para a chegada do governo de 

Jair Messias Bolsonaro. 

 

17 Como exemplo, a secretária adjunta do MEC em 2016 Maria Helena Guimarães de Castro, que participou 

no governo FHC no final dos anos 1990.  
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Como afirmou Antunes (2020), a contrarrevolução de Temer significou o avanço 

do retrocesso quando instituiu a aprovação da (contra)reforma trabalhista. O autor sinaliza 

que este evento sintetizou o preceito do negociado sobre o legislado, expandindo a 

legalização do trabalho intermitente com vistas à flexibilização nas relações de trabalho. 

As características inerentes a este estado de coisas fizeram-se sentir na educação 

profissional, que não poderia ir na contramão desta racionalidade. 

Analisando o caso específico de São Paulo, podemos inferir que a reorganização do 

estado brasileiro refletia algo que já ocorria em solo paulista. No CPS, desde a aprovação 

em 2017 da Reforma do Ensino Médio o Grupo de Formulações e Análises Curriculares 

(GFAC) funcionou como uma espécie de cozinha, criando cardápios variados para o V 

Itinerário Formativo. É em 2017 que o CPS produz em seu Laboratório de Currículos o 

protótipo do que atualmente será Novotec Integrado. A aproximação da instituição com 

Itaú BBA e Fundação Lemann, fará da relação público-privada um princípio, um ethos 

institucional18.  

 

2.5 O avanço do retrocesso: Jair Messias Bolsonaro 

 

 Nesta última seção, tentaremos de maneira breve sinalizar alguns elementos que 

podem indicar o significado da presidência de Jair Messias Bolsonaro. A era Bolsonaro, 

fase na qual nos encontramos, pode ser sintetizada pela sigla “BBB”: boi, bala e bíblia. 

Como afirma Antunes (2020), a chegada do “azarão” à presidência na verdade apenas 

representou o desmoronamento da governabilidade de centro-direita, bem como a ascensão 

de um ungido com a “missão” de livrar o país da política corrupta petista e “comunista”. 

Em verdade, a conjuntura brasileira permitiu a proliferação da extrema direita e valeu-se 

do sentimento de anticorrupção para efetuar o extermínio de todos os direitos sociais dos 

mais pobres, com palavras apologéticas à misoginia, à heteronormatividade e à 

branquitude, utilizando-se de palavras de ordem para encorajar o aniquilamento de 

homossexuais, negros e povos indígenas. 

A chegada de Bolsonaro à presidência foi sustentada pelo alinhamento de sua 

postura aos interesses das classes dominantes brasileiras, já que consolidava todas as 

 

18 Esta questão será detalhada nos capítulos seguintes, quando apontaremos a relação entre o GFAC e a 

criação de modelos que servirão de base para o Novotec Integrado, assim como demonstraremos o 

aprofundamento das relações do CPS com o setor empresarial. 
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condições necessárias para a permanência dessa parcela no poder. Como argumenta 

Antunes (2020, p. 295), 

Dada sua origem senhorial, escravista e colonial, a burguesia brasileira 

sempre foi virulenta e autocrática em relação às classes populares e 

servil, subordinada e dependente em relação às burguesias centrais. 

Encontra-se aí a causalidade central do sentindo antidemocrático da 

burguesia brasileira, sempre pronta para apoiar regimes ditatoriais ou 

autocráticos de todo tipo. 

 

É necessário pontuar que até a finalização desta pesquisa a cadeira do Ministério da 

Educação foi ocupada por Ricardo Vélez Rodriguez, Abraham Weintraub, Carlos Decotelli 

(que foi nomeado, mas não tomou posse), Milton Ribeiro (até 28 de março de 2022) e, 

desde então, pelo interino Victor Godoy Veiga. De modo geral, destacam-se no campo da 

educação a publicação do Parecer CNE/CP nº 22/2019, que atualiza as Diretrizes 

Curriculares para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação); 

o Decreto nº 9.665/2019, criando a Subsecretaria de Educação Básica do MEC, a qual 

indica a criação das Escolas Cívicos-Militares; a aprovação da Resolução nº 1 / 2021, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EPT, e a divulgação da Portaria DOU nº 

521/2021, que instituiu o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio. 

Destacamos o bloqueio de verbas para a Educação Básica, o corte de verbas em 

Universidades Federais e Institutos Federais, bloqueio e congelamento de bolsas de 

pesquisas para estudantes de pós-graduação, sem contar a redução de quase 20 bilhões de 

reais da educação básica, atendendo ao teto de gastos em 2020.  

Há no governo Bolsonaro uma série de retrocessos que precisa ser avaliada; 

contudo, em vista da intenção e do objeto desta pesquisa, restringiremos o foco. O fato é 

que esse governo ainda se encontra em exercício e temos assistido diariamente à 

truculência dos interesses privados cerceando todas as esferas da vida social, fazendo-se 

valer via legislação. 

Quanto à classe-que-vive-do-trabalho, temos visto aumento avassalador da pobreza, 

da fome e do desemprego, sem mencionar as 670 mil mortes por Covid-19 (até julho de 

2022) pela negligência de ações por parte do governo federal. De fato, vivemos um cenário 

de destruição de nossa população e de nosso país que simplesmente é resultado do 

conjunto orquestrado de contrarreformas que, iniciadas pelo governo Temer, apenas 

representaram os interesses da velha-nova direita brasileira. 
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No estado de São Paulo, lembremos que João Doria (PSDB) endossou para sua 

candidatura o bordão: Bolsodoria. Seu marketing resumia-se a indicar aos paulistas que no 

estado não se faria nenhum tipo de acordo com governos petistas e que a lógica neoliberal, 

assentada no vanguardismo paulista há anos, se manteria. Assim se fez. Doria tornou-se 

governador no estado de São Paulo em 2019 e em poucos meses deixa de indicar o slogan 

de sua candidatura. O ponto relevante da gestão Doria para esta pesquisa é ter o 

governador articulado rapidamente no seio de suas secretarias pessoas dotadas de certa 

competência para fazer valer os interesses neoliberais, expressos, por exemplo, na criação 

do Programa Novotec em março de 2019. O CPS, autarquia da SDE, foi propositor ativo 

na articulação do projeto neoliberal expresso pela precarização da educação profissional no 

regime da acumulação flexível. Detalharemos estes pontos nos capítulos que se seguem. 
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3 O CEETEPS COMO LABORATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO 

DO PROGRAMA NOVOTEC 

  

O objetivo deste capítulo é descrever o Programa Novotec apresentando as 

modalidades existentes, suas principais características e a relação com o Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza, conhecido por Centro Paula Souza, autarquia da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A importância deste capítulo dá-se pela 

consideração do CEETEPS como laboratório de reformulação e criação de currículos 

destinados ao V Itinerário Formativo no estado de São Paulo, com base na Lei nº 

13.415/2017, e também como um dos responsáveis pelo processo de implantação e 

expansão do Programa Novotec Integrado nas Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo.  

Inicialmente, faremos uma breve descrição da SDE, apontando alguns de seus 

objetivos, finalidades e das instituições que a integram, somada a uma sucinta 

caracterização dos responsáveis pela criação e divulgação do programa entre os anos de 

2019 e 2021. Ademais, apresentaremos alguns dispositivos legais de nível estadual que 

fundamentarão a implementação do V Itinerário Formativo no estado por via do Novotec. 

Em seguida, demonstraremos alguns dados pertinentes do perfil dos alunos aprovados no 

vestibulinho das Etecs entre os anos 2013 e 2020. Por fim, categorizaremos as modalidades 

existentes no programa, com especial atenção ao Novotec Integrado ofertado nas Etecs, 

apresentando números relativos à oferta de vagas e tipos de cursos oferecidos, bem como 

realizaremos o cruzamento com dados das modalidades anteriores ao Novotec Integrado. 

Os dados aqui apresentados foram coletados por meio de pesquisas em sites, redes 

sociais e mídias do Governo do Estado de São Paulo, da SDE, do CPS e do próprio 

programa Novotec. O intuito é comparar dados estatísticos fornecidos pelo BDCETEC 

com as informações prestadas nestes ambientes de divulgação de modo a indicar o 

processo de expansão do Novotec Integrado19. 

 

3.1 Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo: primeiros 

indicadores 

 

 Diante da posse de João Agripino da Costa Doria Junior como governador do 

Estado de São Paulo em janeiro de 2019 pelo Partido da Social Democracia Brasileira 

 

19 Outro fator de extrema relevância é a propaganda operada desde o processo de tramitação e aprovação do 

Novo Ensino Médio nos níveis Federal e Estadual; cf. Ortega e Hollerbach (2022).  
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(PSDB), são anunciados novos nomes que comporão parte das secretarias de sua gestão. 

Dentre as que recebem novos secretários estão a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico (SDE) e a Secretaria da Educação (Seduc), sendo a primeira confiada a Patrícia 

Ellen da Silva e a segunda a Rossieli Soares da Silva. 

 Nomeada pelo governador em 02 de janeiro de 2019, a nova Secretária da SDE 

comanda os seguintes órgãos vinculados: USP, UNESP, UNICAMP, CEETEPS, 

UNIVESP, IPT, JUCESP, IPEN, FAMEMA, FAMERP e FAPESP20. De acordo com o site 

institucional da SDE, seu objetivo é “exerce[r] um papel fundamental para a retomada do 

crescimento econômico do Estado [...]” trabalhando “para atrair investimentos, fomentar o 

empreendedorismo, a inovação tecnológica, além de oferecer qualificação profissional de 

acordo com as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho” 

(DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2022, s/p). 

De modo geral, a SDE21 apresenta três eixos de atuação que identificam as 

seguintes preocupações: a) Competitividade, Produtividade e Desenvolvimento 

Sustentável; b) Ciência, Tecnologia e Inovação e c) Qualificação profissional, Ensino 

Superior e Trabalho. Este último item apresenta como objetivo “oferecer qualificação 

profissional de acordo com as demandas atuais e futuras do mercado, com o objetivo de 

gerar oportunidades e reduzir o desemprego do Estado de São Paulo” 

(DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2022, s/p). 

 Atualmente, a secretaria possui ao todo sete coordenadorias conforme organograma 

a seguir: 

 

 

20 Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, Universidade Estadual de Campinas, Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares, Faculdade de Medicina de Marília, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
21 De acordo com os dados do mesmo site, esta secretaria foi criada em 1965, passando por diversas 

mudanças, sendo que em 2011 dá lugar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 

(SDECTI) e, em 2013, sua nomenclatura é completada com a palavra “inovação”. Em 2019, em nova 

reformulação, incorpora a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, sendo atualmente chamada de 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 
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Figura 1 – Organograma Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SDE (DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2021).  

 

Na organização institucional da SDE destacamos a Coordenadoria de Ensino 

Técnico, Tecnológico e Profissionalizante (CETTPRO), coordenada por Daniel Barros. 

Dentre as atribuições da CETTPRO está “a realização de estudos, diagnósticos, novas 

metodologias e materiais didáticos, com foco na capacitação profissional em concordância 

com as demandas de cada região e setor produtivo do Estado de São Paulo” 

(DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2021, s/d). Sob seu comando estão os 

programas: Aprendiz Paulista, Classes Descentralizadas, Jovem Cidadão – Meu Primeiro 

Trabalho, Minha Chance, Novotec, São Paulo Criativo, SP Tech, Via Rápida e Via Rápida 

Expresso. Ressaltamos que a atuação dessa coordenadoria no processo de divulgação e 

expansão do Programa Novotec é fundamental, já que o programa faz parte de sua agenda.  

O art. 4º do Decreto Estadual nº 65.176/2020 definiu que 

 
Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na qualidade de 

coordenadora do Programa de Qualificação Profissional e Habilitação 

Técnica NOVOTEC:  

I - articular-se com a Secretaria da Educação com vistas à formulação de 

cursos, de conteúdo geral e específico, em formato presencial ou a 

distância, em conformidade com a Lei federal nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; 

II - gerenciar, em linha com as demandas dos setores produtivos, a oferta 

de cursos e o procedimento de formação de turmas; 

III - dispor, mediante ato próprio, sobre: 

a) as modalidades de cursos a serem oferecidas; 

b) os procedimentos de inscrição e de seleção de jovens participantes; 

https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/aprendiz-paulista/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/classes-descentralizadas/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/jovem-cidadao-meu-primeiro-trabalho/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/jovem-cidadao-meu-primeiro-trabalho/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/minha-chance/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/novotec/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/sao-paulo-criativo/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/sp-tech/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/via-rapida/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/via-rapida-expresso/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/via-rapida-expresso/
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c) o monitoramento do processo de qualificação e habilitação 

profissional; 

d) a forma de supervisão e avaliação de resultados do programa, em cada 

uma de suas modalidades. (SÃO PAULO, 2020, v. 130, p.1) 

 

 

Para a efetivação do Novotec pela SDE, uma publicação no Diário Oficial de São 

Paulo, (SÃO PAULO, 2021) tornou a CETTPRO “responsável por conduzir programas de 

ensino técnico e qualificação profissional para estudantes do ensino médio da rede estadual 

e adultos em busca de requalificação e aprimoramento profissional”. Ademais, foi exposto 

na mesma publicação que 

Entre os programas da CETTPRO, as principais atualizações são as 

seguintes: Novotec – tem o objetivo de ampliar o acesso ao ensino 

profissionalizante para os alunos do ensino médio da rede estadual, 

buscando gerar oportunidades de acesso ao mercado de trabalho a todos 

os jovens por meio da oferta de cursos técnicos e cursos de qualificação 

profissional. Os cursos têm conteúdo prático e estão conectados com a 

demanda do mercado de trabalho e da vida além da escola, somando a 

experiência do ensino médio. (SÃO PAULO, 2021, v. 131, nº 26, p. 26). 

 

 Segundo o Guia de Orientação do Novotec Integrado, a Coordenadoria de Ensino 

Técnico, Tecnológico e Profissionalizante, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 

(SDE), com o apoio da equipe da Secretaria da Educação (Seduc), “[...] tem como função 

principal orientar as normas e os procedimentos da gestão pedagógica e administrativa das 

turmas do Novotec nas escolas estaduais da rede da Seduc”. (GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO et al., 2021). 

No mesmo documento, esclarece também sobre os Planos de Cursos a serem 

utilizados no programa pois 

Os Planos de Curso utilizados nas turmas do Novotec Integrado são 

elaborados pelo Centro Paula Souza, são utilizados pelas Escolas 

Técnicas Estaduais (ETECs) e servem como referência para a condução 

dos cursos nas turmas em parceria com escolas técnicas privadas. Isso 

garante equidade no ensino-aprendizagem, independente da escola 

técnica parceira. (SÃO PAULO, 2021, p.7). 

 

A descrição da SDE e da CETTPRO tornam-se relevantes para a compreensão da 

divulgação e da construção do Programa Novotec e, em especial, do objeto de estudo de 

nosso trabalho, o Novotec Integrado. Ressaltamos que os agentes que fazem parte dessa 

nova estrutura organizada pela gestão João Doria remetem-nos a algumas reflexões que 

serão sublinhadas em outros capítulos. Por ora, apontaremos as atuações da Secretária da 
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SDE, do Coordenador da CETTPRO e da Diretora do programa Novotec no interior da 

CETTPRO como figuras centrais no processo constitutivo do Novotec. 

 

3.1.1 Novotec e seus agentes 

  

A administradora de empresas Patrícia Ellen da Silva é formada pela Faculdade de 

Administração e Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP), Mestra em 

Administração Pública pela Havard Kennedy School e MBA pelo Instituto Europeu de 

Administração de Empresas (Insead). Foi presidente da Optum Brasil, empresa de 

tecnologia em saúde do grupo United Health. Foi sócia da consultoria McKinsey & 

Company22, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência 

da República, cofundadora do Movimento Agora23 e em 2016 foi nomeada Jovem Líder 

Global pelo Fórum Econômico Mundial. Atualmente é professora na pós-graduação do 

Centro de Liderança Pública (CLP), uma organização sem fins lucrativos e suprapartidária 

que sustenta a crença que o setor público é corporativo e caro, fator que interfere na 

qualidade dos seus serviços, além de afirmar “a falta de foco do setor público em atender a 

população e a baixa eficiência no uso dos recursos disponíveis, e que a sociedade e 

melhores líderes públicos têm o poder de mudar essa realidade”24. Dentre seus parceiros 

estão o Banco Itaú e o Grupo Gerdau, e dentre suas causas estão a competitividade, a 

gestão de pessoas no setor público e a defesa da Reforma da Previdência. 

Já o jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Mestre em Desenvolvimento e Administração Pública pela School of International and 

Public Affairs, da Columbia University, Daniel Barros é escritor do livro País Mal 

Educado – Por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras?, lançado em 2018 pela 

Editora Record. Em 2016, trabalhou na McKinsey & Company. Entre os meses de abril a 

setembro de 2018, foi Secretário Executivo Interino do Movimento pela Base Nacional 

 

22 Segundo o site da Mckinsey & Company, seu trabalho é “traze[r] o melhor da nossa firma global: 

combinamos a expertise global da Mckinsey com profundos insights locais para ajudar nossos clientes a 

gerar a mudança que importa”. 
23 Segundo o site do movimento “O Agora é uma plataforma de lideranças engajadas na discussão, 

formulação e implementação de políticas públicas no Brasil. É um movimento independente, plural e sem 

fins lucrativos, que busca qualificar o debate político ao oferecer alternativas de políticas públicas, baseadas 

em fatos e evidências, para os principais desafios brasileiros. Nossos membros acreditam em um Brasil mais 

humano, simples e sustentável – em um Estado eficiente e conectado, que reduza desigualdades e garanta o 

bem-estar de todos os cidadãos.”  
24 Informações disponíveis em: https://www.clp.org.br/.  

https://www.clp.org.br/
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Comum25 e consultor de políticas públicas na Fundação Lemann entre os meses de 

setembro e dezembro do mesmo ano. Até 2021, foi responsável pelo comando da 

CETTPRO e, junto com sua equipe, foi um dos principais articuladores e divulgadores do 

Programa Novotec. 

Em 07 de fevereiro de 2019, Patrícia Ellen e Daniel Barros tomam posse como 

membros do Conselho Deliberativo do CPS. Na ocasião, Patrícia Ellen afirmou que 

pretendia “[...] ampliar cada vez mais o alcance do Centro Paula Souza e das 

universidades, por meio de novos programas e parcerias” (CEETEPS, 2019a, s/p)  

Quando da divulgação do Programa aos diretores das Etecs na sede do Centro Paula 

Souza, em abril do mesmo ano, Patrícia afirmou que “[...] um dos principais fatores que 

determinam o sucesso do aluno na escola é o trabalho da direção. Com o nosso apoio e a 

dedicação de vocês, tenho certeza de que esse programa servirá de referência para todo o 

Brasil” (CEETEPS, 2019b, s/p). 

Em 16 de maio de 2019, cerca de 50 diretores da Fatec participaram de uma reunião 

na sede do CPS para debater o processo de implantação do Programa Novotec nas 

Unidades de Ensino Superior da Instituição. Estavam presentes a Superintendente do CPS, 

a Secretária da SDE e o Coordenador CETTPRO. Em apresentação, Patrícia afirmou que 

“[a] proposta, neste primeiro momento, será aproveitar a estrutura e o conhecimento 

gerado nas Fatecs para oferecer cursos rápidos de qualificação profissional em áreas 

relacionadas à tecnologia”. Como justificativa para a implantação do programa nas Fatecs, 

a secretária alegou que “[v]ivemos um contexto desafiador em vários sentidos para a 

retomada do crescimento econômico, então, devemos investir cada vez mais em modelos 

flexíveis de ensino para atender um número ainda maior de pessoas utilizando os nossos 

recursos” (CEETEPS, 2019c, s/p). 

Em 29 de novembro de 2019, a Seduc anunciou em seu site institucional “Hoje é o 

dia D do Novotec Expresso”. O chamado “Dia D” referiu-se a uma série de ações 

realizadas no interior das Escolas Estaduais, tais como palestras, ações do grêmio e 

mutirão, cujo intuito foi promover o Novotec Expresso nas escolas. Segundo o Secretário 

de Educação Rossieli Soares, “[s]ão cursos rápidos, técnicos, mas que podem dar uma 

nova chance aos jovens. Temos que caminhar para construir um futuro onde nosso aluno 

 

25 Segundo a descrição disponível em seu perfil Linkedin em janeiro de 2022, Daniel Barros afirma que: 

“Gerencia o trabalho do grupo de defesa para a aprovação e implementação adequada do currículo nacional 

no Brasil (seu núcleo comum). O grupo é composto por 69 integrantes, entre os quais estão as principais 

fundações educacionais do Brasil (Lemann, Natura, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco etc.) e uma 

lista de especialistas. Tem como objetivo coordenar seu trabalho e influenciar as políticas públicas”.  
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tenha um projeto de vida e pense em várias possibilidades, incluindo o ensino técnico”. Na 

mesma reportagem veiculada no site institucional da Seduc, Patrícia Ellen disse que 

“[a]lém de levar algum tipo de qualificação técnica profissionalizante, os estudantes do 

Ensino Médio poderão ter uma aproximação maior com o mercado de trabalho”. Já para 

Laganá, a parceria entre as SDE e CPS “representa o protagonismo de São Paulo na 

implementação do novo modelo do Ensino Médio no país” (CEETEPS, 2019e, s/p).  

Em 5 dezembro de 2019, no Palácio dos Bandeirantes, Patrícia Ellen anunciou a 

abertura de mais de 22.000 vagas da modalidade Novotec Expresso aos prefeitos de 159 

municípios. Junto a ela estavam presentes o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e a 

vice-diretora-superintendente do CPS. Em pronunciamento aos prefeitos, Garcia afirmou 

que “[o] Centro Paula Souza vem fazendo o necessário choque tecnológico em São Paulo. 

Mas ainda temos que ampliar a oferta de ensino profissional no Estado”. Para Patrícia 

“[a]mpliar a oferta de ensino profissional talvez seja uma das políticas mais importantes 

deste governo”, pois “[n]ão existe país no mundo que tenha dado salto econômico 

relevante sem investir no Ensino Técnico” (CEETEPS, 2019d, s/p). 

A descrição do percurso da secretária da SDE como divulgadora do Novotec não 

finda em 2019 e tampouco se resume aos eventos acima listados. Sua participação é efetiva 

em anúncios de aumentos de vagas, de readequações de modalidades do programa e da 

criação de novas modalidades nos anos 2020 e 2021. 

Já o coordenador Daniel Barros atuou em busca de parceiros para a implementação 

do Programa Novotec. O comunicado lançado em 14 de março de 201926 destaca-se como 

o primeiro documento que assinala a emergência da parceria que se pretende firmar entre 

SDE e Seduc, sob o formato de projeto piloto, já anunciando a previsão de vagas nas 

unidades das Etecs e em algumas escolas da Seduc com oferta para o segundo semestre de 

2019. A referida reunião atendeu ao já exposto em relação ao lançamento do programa em 

março do mesmo ano no Palácio dos Bandeirantes e na divulgação do programa aos 

diretores das Etecs em abril, ou seja, as ações de divulgação do programa foram articuladas 

tendo em Patrícia Ellen a figura divulgadora e em Daniel Barros, a figura executora. 

A partir da apresentação de Daniel Barros para os Diretores e Dirigentes da Seduc, 

organizamos um quadro sintético das informações relativas à importância do programa e 

citadas como justificativas para a sua implementação. Tais informações são de extrema 

 

26 Indicamos REDE DO SABER. Apresentação do Programa Novotec. (VÍDEO). Disponível em: 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=179 Acesso em: 10 fev. 2022. 

 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=179
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importância, uma vez que sinalizam aspectos inerentes ao processo constitutivo do V 

Itinerário Formativo.  

 

Quadro 1 – Síntese das justificativas de Daniel Barros para a implementação do programa Novotec nas 

Escolas Estaduais 

JUSTIFICATIVAS DADOS APRESENTADOS  
 

Difícil inserção dos jovens 

no mercado de trabalho 

3 a cada 10 jovens de 18 a 24 anos estão desempregados  

Fonte: IBGE 2018 

 

 

4 a cada 10 trabalhadores atuam sem carteira de trabalho no Brasil  

Fonte: PNAD Contínua/IBGE 2018 

 

 

Desemprego entre jovens 27% em São Paulo, 11% em Santa Catarina, 16% no Rio Grande do Sul  

O alcance do Ensino 

Profissionalizante pode ser 

maior 

1.351.195 

matrículas no 

Ensino Médio 

(Regular e 

Profissionalizante) 

13% fazem algum tipo de 

curso profissionalizante 

durante o Ensino Médio 

8% estão no Ensino 

Profissionalizante 

público no Estado 

 

Conectar a escola com o 

mercado de trabalho 
Empregabilidade – 71% no total do Integrado ao Técnico e no Modular 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de fala de Barros (REDE DO SABER, 2022). 

 

De modo a promover o processo de implementação, o coordenador sinalizou as 

modalidades pretendidas: 
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Figura 2 – Modalidades iniciais do programa Novotec. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de fala de Barros (REDE DO SABER, 2022). 

 

A fim de contemplar a execução do programa em 2019, Daniel Barros propôs como 

projeto piloto o Novotec Expresso. Para tanto, estipulou que os cursos deveriam 

inicialmente ser realizados três vezes por semana, em sistema de contraturno ao Ensino 

Médio regular (para alunos das escolas estaduais), tendo ao todo uma carga horária de 200 

horas. Tais cursos foram realizados em “espaços ociosos” das escolas estaduais, Etecs ou 

Fatecs27. 

Já a Diretora Técnica do programa Novotec, Natalia Lupinetti Vido, é formada em 

Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 

possui Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa 

(Insper). Segundo o seu perfil no LinkedIn, atuou como voluntária na ONG Teto em 

fevereiro de 2013 e é, no momento em que escrevemos28, voluntária do projeto 

Protagonismo Social, organizado pela Universidade de São Paulo (USP) e cujo objetivo “é 

o empoderamento comunitário e a consciência de direitos civis e mobilização de mudanças 

pelas causas sociais” (VIDO, 2022). 

Sobre o papel de Natalia Vido na implantação do Novotec entre os anos de 2019 e 

2021, pode-se dizer que ela foi a figura técnica dos processos que envolveram busca por 

 

27 Em relação aos chamados “espaços ociosos”, as Etecs e Fatecs disponibilizaram seus Laboratórios de 

Informática, salas de vídeo e auditórios para realização dos cursos expressos. 
28 Entre os meses de fevereiro e março de 2022. 
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parcerias, mapeamento de turmas e estruturas de escolas. Muitas de suas participações 

estão associadas à apresentação do programa nas escolas estaduais (CPMS, 2021), por 

exemplo. Entretanto, em 2022, Natália assume a cadeira de subsecretária da SDE no lugar 

de Daniel Barros e, em 10 de fevereiro do mesmo ano, torna-se suplente de uma das 

cadeiras do Conselho Deliberativo do CPS (CEETEPS, 2022). 

Apresentados os principais agentes do Programa Novotec, trataremos de fatos que 

impeliram o processo de divulgação e de implantação do programa.  

 

3.2 Programa Novotec como movimento de expansão de vagas 

 

Lançado oficialmente em 01 março de 2019, o Programa Novotec é uma iniciativa 

da SDE em parceria com o CPS. Segundo o site do Governo do Estado de São Paulo, o 

Novotec ofereceu vagas de formação profissional “de acordo com a demanda dos jovens 

por profissionalização mais rápida e do mercado de trabalho por mão de obra qualificada 

para as necessidades atuais” (SÃO PAULO, 2019. s/p). De acordo com os dados 

divulgados no lançamento oficial do programa, em 2019 seriam ofertadas 5,4 mil vagas do 

Ensino Médio Integrado. Segundo Doria, “[o] compromisso ao lançar o Novotec é a 

confiança na recuperação econômica do Brasil, porque a qualificação desta mão-de-obra 

com o emprego é exatamente o que mais nos interessa. Qualificar com emprego é 

integralizar e potencializar o processo” (SÃO PAULO, 2019, s/p). Além da modalidade 

indicada como integrada, são informadas outras três modalidades: Novotec Expresso, 

Novotec Virtual e Novotec Móvel, correspondendo à abertura de 30 mil vagas para o 

mesmo ano. 

Em 23 de abril de 2019, o programa foi apresentado na sede do CPS aos diretores 

das Etecs. Na ocasião, a Secretária da SDE e a Superintendente do CPS apresentaram 

como objetivo do programa a expansão da 

[...] oferta do Ensino Profissionalizante gratuito aos estudantes do ensino 

médio das escolas estaduais no estado de São Paulo, por meio do Centro 

Paula Souza e em parceria com a Secretaria de Educação. São diferentes 

formatos de oferta de cursos de nível médio, garantindo qualificação e 

habilitação profissional aos jovens, com vistas à empregabilidade, 

emancipação financeira e empreendedorismo. (SÃO PAULO, 2019, s/p). 

 

 Neste mesmo momento, revelou-se que o Novotec tinha como princípio implantar 

as diretrizes do chamado “Novo Ensino Médio”, com base na Lei Federal nº 13.415/17, em 
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todo o Estado de São Paulo. Em 2019, o Ensino Médio Integrado do CPS possuía cerca de 

60 mil alunos matriculados na modalidade Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM)29 e, 

com o programa, a intenção era triplicar esse número até 202230. 

Neste sentido, por via do Novotec, entende-se que a proposta era chegar em 2022 à 

casa de 180 mil matrículas na modalidade denominada integrada. Contudo, o processo de 

expansão para atender a este número expressivo dar-se-á via parcerias, algo que 

sinalizaremos mais à frente. 

 

3.2.1 Novotec Expresso 

  

Com previsão para início das aulas em 01 de agosto de 2019, o Novotec Expresso 

foi a primeira modalidade do programa a ser inserida no interior das Etecs e das Escolas 

Estaduais pertencentes à Seduc. O Edital da modalidade Novotec Expresso para oferta de 

vagas no 1º semestre de 2020 determinou que as vagas fossem oferecidas por meio do CPS 

“em cursos de qualificação profissional [...] aos estudantes regularmente matriculados no 

Ensino Médio nas escolas estaduais da rede de São Paulo” (NOVOTEC, 2020, s/p). 

Segundo o mesmo documento, os cursos foram realizados no interior das Etecs, das Fatecs 

e das Escolas Estaduais com carga horária de 200 horas. 

Em 125 municípios do estado foram ofertados os dezesseis cursos listados no 

Quadro 2 (abaixo): 

 

Quadro 2 – Cursos de qualificação profissional na modalidade Expresso para o 2º semestre 2019. 

NOVOTEC EXPRESSO – 2º SEMESTRE DE 2019 

Ajudante de Atividades de Laboratório Químico 

Auxiliar de Logística 

Auxiliar em Organização de Dados 

Computação na Nuvem 

Criação de Sites e Plataformas Digitais 

Desenvolvimento de Jogos Digitais 

Edição de Vídeos  

 

29 A modalidade responsável por mais de 60 mil matrículas na instituição, correspondendo a quase 30% das 

matrículas em todo o CPS em 2019, tinha como base legal, de acordo com os seus planos de cursos: Lei 

Federal n.º 9394, de 20/12/1996; Lei Federal n.º 11741/2008; Resolução CNE/CEB n.º 1, de 05/12/2014; 

Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20/9/2012; Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30/1/2012; Resolução CNE/CEB n.º 

4, de 13/7/2010; Resolução SE n.º 78, de 7/11/2008; Decreto Federal n.º 5154, de 23/7/2004. Representou na 

prática uma matriz curricular com média de 4400 horas/aula (h/a), distribuídas do seguinte modo: 3000 h/a 

para os cursos sem Espanhol e 3080 h/a para os cursos com Espanhol destinadas à Base Nacional Comum 

Curricular. Sobre esta questão, discutiremos mais à frente. 
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Excel Aplicado à Área Administrativa 

Gestão de Pequenos Negócios 

Horticultor Orgânico 

Montagem e Manutenção de Computadores 

Práticas de Gestão de Pessoas 

Programação Básica para Android 

Segurança Cibernética Básica 

Técnicas de Vendas 

Vídeo Maker/Youtuber 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da Seduc (2019). 

   

No final de 2019, o Novotec Expresso oferece cerca de 22.600 vagas31 para o 1º 

semestre de 2020, distribuídas nos 31 cursos de Qualificação Profissional elencados no 

Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 1º semestre de 2020 

NOVOTEC EXPRESSO – 1º SEMESTRE DE 2020 

Edição de Vídeo – Youtuber 

Desenvolvimento de Jogos Digitais 

Computação na Nuvem 

Programação Básica para Android 

Segurança Cibernética Básica 

Suporte a Softwares de Gestão Empresarial 

Criação de Sites e Plataformas Digitais 

Marketing Digital 

Montagem e Manutenção de Microcomputadores  

Introdução à Robótica (Programação Arduíno) 

Design de Experiência do Usuário 

Desenho no AutoCAD 

Gestão de Pequenos Negócios 

Operador de áudio 

Ajudante de Laboratório Químico 

Assistente em Banco de Dados 

Auxiliar de Logística 

Excel Aplicado à Área Administrativa 

Práticas de Gestão de Pessoas 

Design de Moda 

Produção artesanal de derivados de leite 

Gestão de Propriedades Rurais 

Horticultor Orgânico 

Monitor de Turismo Corporativo 

Monitor de Turismo Cultural 

Monitor de Turismo Rural 

Organização de Eventos 

Monitor de Recreação 

Confeitaria 

Panificação 

Técnicas de Vendas 

 

31 É importante ressaltar que há grande variação nos dados informados para a divulgação de vagas pelo site 

do Novotec e mesmo pelo site do Governo do Estado de São Paulo, mesmo em referência ao mesmo período, 

o que dificulta a precisão das informações quanto às modalidades Expresso, Virtual e Móvel. 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de site do governo (SÃO PAULO, 2020). 

  

Entretanto, devido ao impacto da pandemia provocada pela Covid-19 em meados 

de fevereiro e março de 2020, os cursos do Novotec Expresso sofreram algumas 

adaptações. Segundo os dados coletados no site da Seduc, no 2º semestre de 2020 foram 

ofertadas 9.060 vagas para os cursos expressos, distribuídos em 88 municípios no estado.  

 Com o objetivo de atender “aos alunos do ensino médio da rede pública e oferece[r] 

cursos desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado de trabalho com as 

necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida” (DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2020, s/p), os cursos tiveram uma adaptação de sua carga horária, 

totalizando 120 h/a em três meses no formato semipresencial. Segundo a secretária da 

SDE, “Estamos trabalhando para proteger vidas, mas a política mais importante de todas, 

que vai fazer com que a gente saia dessa crise melhor e com uma retomada econômica (...) 

é apoiar nossos jovens e nossos adultos em sua formação profissional” 

(DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2020, s/p). Os cursos oferecidos estão listados 

no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 2º semestre de 2020 

NOVOTEC EXPRESSO – 2º SEMESTRE DE 2020 

Comunicação e Projeto de Vida para o mercado de trabalho (em 

parceria com o Instituto Proa32) 

Criação de Conteúdo para Redes Sociais 

Excel Básico 

Informática Básica 

Introdução a programação de computadores 

Noções de Cibersegurança 

Operador Telemarketing 

Princípios do Empreendedorismo 

Produção Multimídia 

Recepção e Atendimento ao cliente 

Vendas em redes sociais 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Seduc (2020). 

 

 No 1º semestre de 2021, a oferta foi de 8.355 vagas distribuídas em 21 cursos de 

qualificação profissional, elencados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 1º semestre de 2021 

NOVOTEC EXPRESSO – 1º SEMESTRE DE 2021 

 

32 De acordo com o site do CPS, “A SDE e o CPS celebraram uma parceria com o Instituto Prôa para incluir 

na grade do programa Novotec Expresso atividades voltadas ao aperfeiçoamento das competências 

socioemocionais dos jovens com foco na construção de seus projetos de vida e de empregabilidade.” (SÃO 

PAULO, 2020). 

https://www.proa.org.br/
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Ajudante de Logística  

Auxiliar de Vendas 

Computação em Nuvem 

Edição de Vídeo para Youtube 

Excel Aplicado à Área Administrativa 

Montagem e Manutenção de Microcomputadores 

Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho 

Gestão de Pequenos Negócios 

Criação de Sites e Plataformas Digitais 

Introdução a Banco de Dados 

Introdução ao Desenvolvimento em Java 

Jogos Digitais 

Segurança Cibernética Fundamental 

Desenho no AutoCAD 

Design de Moda 

Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário 

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais 

Programação Básica para Android 

Programação de Sistemas Embarcados (Arduíno) 

Rotinas de Recursos Humanos  

Técnicas de Atendimento 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de site do governo (SÃO PAULO, 2021) 

 

 Para o 2º semestre de 2021, foram anunciadas quase 37 mil vagas nos 28 cursos de 

Qualificação Profissional listados no Quadro 6.  

  

Quadro 6 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Expresso para o 2º semestre de 2021. 

NOVOTEC EXPRESSO – 2º SEMESTRE 2021 

Ajudante de Logística 

Assistente Financeiro 

Atendente de Farmácia 

Auxiliar de Vendas 

Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho 

Excel Aplicado à Área Administrativa 

Gestão de Pequenos Negócios 

Gestão de Projetos com MS Project 

Gestão de Projetos Sociais 

Office 2019 

Rotinas de Recursos Humanos  

Técnicas de Atendimento 

Computação em Nuvem 

Criação de Sites e Plataformas Digitais 

Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário 

Introdução a Banco de Dados 

Introdução ao Desenvolvimento em Java 

Jogos Digitais 

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais 

Programação Básica para Android 

Segurança no Mundo Digital 

Agente Cultural 

Auxiliar de Projetos Gráficos 

Edição de Vídeo para Youtube 

Introdução à Animação Digital  

Photoshop e CorelDRAW – Tratamento de Imagem e Ilustração 
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Digital 

Introdução à Jardinagem 

Paisagismo – Técnicas e Projeto 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de site do governo (SÃO PAULO, 2021). 

 

Neste momento do programa, o aumento de vagas pode ser justificado pela parceria 

público-privada. O processo licitatório foi conduzido pela pasta da SDE entre dezembro de 

2020 e março de 2021. Quanto a isto, o Parecer CEE nº 45/2021, aprovado em 03 de março 

de 2021, responde ao Ofício enviado pelo Coordenador de Ensino Técnico, Tecnológico e 

Profissionalizante da SDE em 18 de dezembro de 2020, do qual transcreveremos a seguir 

alguns trechos esclarecedores. Afirma-se ali o objetivo de  

 
[i]nformar o Conselho acerca desta ação estruturante do Programa 

Novotec em sua modalidade Integrado, e entender se há por parte deste 

Conselho (I) recomendações ou ações necessárias subsequentes à 

contratação do fornecedor no sentido de formalizar a oferta do curso 

técnico enquanto carga horária do ensino médio e (II) solicitar 

formalmente a anuência do Conselho sobre a legalidade e validade deste 

modelo inovador de oferta do itinerário de formação técnica nas escolas 

da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. (SÃO PAULO, 2021, p.1).  

 

Ainda no mesmo Ofício, o Coordenador salienta que 

 

Além desses pontos, gostaríamos de esclarecer especificamente se 

instituições de ensino superior privadas que sejam autorizadas pela 

Setec/MEC a oferecer cursos de ensino técnico podem ser responsáveis 

pelo itinerário técnico dos estudantes ou precisam submeter projetos à 

aprovação da Diretoria de Ensino local. Nosso entendimento é de que não 

precisariam, a partir da Deliberação CEE 162/2018 em seu artigo 6º, que 

diz: [...] Da Aprovação e Organização dos Cursos Art. 6º As instituições 

de ensino que desejarem ofertar Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo deverão submeter 

seus projetos à aprovação na seguinte conformidade: I - Estabelecimentos 

privados, da rede pública estadual e das redes municipais integradas ao 

sistema estadual: à respectiva Diretoria de Ensino; (fls. 07). (Ibid., p. 1). 

 

Segundo a apreciação do CEE/SP, estabelece 

O Programa Novotec, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico em parceria com a Secretaria da Educação, visa viabilizar, 

nas escolas da rede estadual de São Paulo, a realização do quinto 

itinerário formativo, em consonância com a Lei 13.415/2017 e a 

Deliberação CEE 186/2020, que fixa normas relativas ao Currículo 

Paulista do Ensino Médio, e é voltado para a formação profissional dos 

alunos do Ensino Médio. (Ibid., p. 1) 
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 Na mesma data do Ofício encaminhado ao CEE/SP, a SDE publica o Edital de 

Licitação, sob o Processo nº 2020/00179. O documento relata que a Sessão Pública 

ocorreria em 03/02/2020. No entanto, chamamos a atenção em relação às datas informadas: 

1. O Edital data de 18 de dezembro de 2020, porém a Sessão está agendada para 03 de 

fevereiro do mesmo ano; 2. No Diário Oficial de São Paulo, Poder Executivo, Seção I, 

página 335, de 19 de dezembro de 2020, a SDE publica a abertura do Edital de 

Concorrência Pública n° 002/2020, cuja data para Sessão Pública é 03 de fevereiro de 

2020. Contudo, na Ata de análise das propostas, indica a realização da Sessão em 03 de 

fevereiro de 2021, conforme Anexos A e B. 

 Adicionalmente, em comparação entre o edital publicado no DOSP convidando à 

parceria entre escolas privadas e as notícias veiculadas acerca das vagas do Novotec 

Expresso no segundo semestre de 2021, temos que João Dória anuncia o investimento de 

R$ 32 milhões para a abertura de 38 mil vagas, destinadas ao Novotec Expresso.  

 

São quase 38 mil vagas de qualificação profissional para que os jovens 

possam se preparar para o mercado de trabalho. É a maior oferta da 

história do programa Novotec Expresso, um projeto que foi iniciado 

nesse Governo com a total cooperação do Centro Paula Souza. Hoje, 

portanto é um dia de transformação, de esperança de um futuro melhor 

para os nossos jovens. (SÃO PAULO, 2021, s/p) 

 

Houve significativo aumento na oferta de vagas no 2º semestre de 2021 em 

comparação a todos os semestres e anos indicados, chegando-se à média aproximada de 

18.688 vagas. Se comparado ao número de vagas anunciadas para os quatro semestres 

anteriores, o aumento é de 50,81%. Quanto a este fator, sinalizamos o bloco licitatório cujo 

objetivo foi a “contratação de empresas e/ou instituições qualificadas para ofertar, 

ministrar e coordenar cursos de qualificação profissional e certificar estudantes no Estado 

de São Paulo” (SÃO PAULO, 2021, s/p). Em 04 de março de 2021 é publicado no 

DOESP, Poder Executivo, Seção I, a relação das empresas e instituições de ensino que 

passaram a ofertar vagas para o atendimento do programa Novotec na modalidade 

Expresso. 

Em linhas gerais, notamos que nos quatro semestres apontados os cursos sofreram 

algumas adaptações quanto a carga horária e número de vagas, com uma oferta expressiva 

no início do programa em 2019 e no 1º semestre de 2020, totalizando uma média de pouco 

mais de 20 mil vagas. Entretanto, percebe-se que há uma queda de mais de 50% no 

oferecimento dessa modalidade entre os 2º semestres de 2020 e 1º semestre de 2021. Como 
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hipóteses para a queda, temos: a) impactos causados no oferecimento de vagas pela 

pandemia da Covid-19 e b) incapacidade de oferta nas estruturas físicas das Etecs e Fatecs, 

tendo como possibilidade o aumento de vagas via licitação. 

Salientamos o fato que a maioria destes números apresentados quanto à oferta de 

vagas para o Novotec Expresso demonstram variações, já que os dados não se encontram 

reunidos em nenhum dos sites institucionais consultados – do Governo do Estado de São 

Paulo, da Seduc, da SDE, do CPS e até mesmo do próprio programa. Por isso, os números 

apresentados acima são baseados em notícias veiculadas por meio de mídias sociais e 

jornalísticas já indicadas nos quadros correspondentes aos cursos ofertados entre os anos 

de 2019 e 2021. 

Embora estes elementos sejam de grande importância para a compreensão do 

programa em relação ao Currículo Paulista e demais proposições que se referem ao V 

Itinerário Formativo no estado de São Paulo, pensamos que neste momento seja necessária 

uma análise específica destes dados foge ao escopo do presente trabalho. Um bom exemplo 

de reflexão acerca do tema é a Nota Técnica Novo Ensino Médio e Indução de 

Desigualdades Escolares na Rede Estadual De São Paulo (REPU, 2022).  

 

3.2.2 Novotec Virtual 

 

Esta modalidade foi apresentada em 2019, resultado de uma parceria entre o CPS e 

a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Segundo notícia veiculada no 

site da SDE em 25 de junho do mesmo ano, foram ofertadas 3 mil vagas para esta 

modalidade. Os cursos contaram com uma carga horária de 400 horas, totalizando 4 

módulos divididos em 100 horas cada. Os cursos ofertados são listados no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Virtual para o 2º semestre de 2019. 

NOVOTEC VIRTUAL – JUNHO DE 2019 

Assistente de Desenvolvimento de Sistemas  

Assistente de Planejamento  

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da SDE (2019). 

 

Segundo o site da Univesp, esta modalidade tem “o objetivo de ampliar as 

competências e impulsionar a aprendizagem dos jovens” (UNIVESP, 2022, s/d). Os cursos 

são oferecidos por meio da plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

totalizando cursos de 80h e são destinados aos alunos de Ensino Médio da Seduc.  
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Segundo o edital presente no site do programa, no ano de 2020 foram ofertadas 10 

mil vagas para cursos profissionalizantes nas áreas de Gestão e Informação. Os cursos 

ofertados em março de 2020 são elencados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Virtual para o 1º semestre de 2020 

NOVOTEC VIRTUAL – MARÇO 2020 

Gestão Administrativa 

Planejamento Empresarial 

Lógica de Programação 

Banco de Dados 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da SDE (SÃO PAULO, 2020). 

 

Em meados de maio do mesmo ano, foram abertas mais 10 mil vagas divididas em 

oito cursos de 80 horas em modalidade EAD. Segundo a notícia veiculada em 19 de maio 

de 2020 no site da SDE, essas novas vagas eram uma “oportunidade [...] para que os jovens 

da rede pública estadual” pudessem “estudar e adquirir profissionalização mais rápida, na 

modalidade de Ensino à Distância (EAD), durante o período de recomendação pelo 

isolamento social como medida de prevenção ao Coronavírus” (DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2020, s/d). 

 

Quadro 9 – Cursos de Qualificação Profissional na modalidade Virtual para o 1º semestre 2020 

NOVOTEC VIRTUAL – MAIO DE 2020 

Lógica de Programação 

Banco de Dados 

Desenvolvedor Web 

Desenvolvedor Mobile  

Gestão Administrativa  

Planejamento Empresarial 

Finanças para Empresas 

Espanhol Básico 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da SDE (SÃO PAULO, 2020). 

 

Além das vagas destinadas à profissionalização, foram oferecidas 17 mil vagas para 

os alunos do Novotec Virtual e Integrado, alunos do Ensino Médio da rede estadual, EJA e 

concluintes de 2018. Foi proposta também a realização de um curso de inglês por meio da 

plataforma EF – Education First, no qual “os jovens poderão estudar e aprender inglês 

com conteúdo focado no mercado de trabalho, voltado aos negócios e indústria” (SÃO 

PAULO, 2020, s/p).  

Para o ano de 2021, não foram encontradas ofertas de vagas para esta modalidade. 
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3.2.3 Novotec Móvel 

 

Embora esta modalidade tenha sido divulgada em 2019, somente em 2021 

encontramos a divulgação de cinco cursos profissionalizantes, sendo: Aplicação de 

acionamento industrial, Comandos hidráulicos e pneumáticos, Instrumentação básica, 

Panificação e Soldagem. O Novotec Móvel apresenta cursos de qualificação profissional 

de 80h oferecidos em Unidades Móveis.  

Segundo o anúncio do governador João Doria em 01 de março de 2019, a ideia era 

de oferecer 1500 vagas em cursos de 200 h por meio de Unidades Móveis com o uso de 

carretas33. Esta modalidade, assim como o Expresso e Virtual, compõe os chamados cursos 

de curta duração.  

Em consulta ao site do Novotec entre os meses de fevereiro e abril de 2022, não 

havia informações de vagas, matrículas ou qualquer outro elemento em relação aos anos 

2020 e 2021.  

 

3.2.4 EJATEC 

 

O EJATEC é uma das modalidades do programa Novotec, articulando a Educação 

de Jovens e Adultos ao Novo Ensino Médio. Para tanto, estabelece-se que a carga horária 

profissional seja oferecida em Ensino à Distância (EAD), através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do CPS, onde os professores da autarquia acompanharão os alunos via 

Fórum. Presencialmente, os alunos da EJA terão contato com o professor Orientador de 

Estudos.  

  

Figura 3 – Distribuição da carga horária da Formação Geral Básica, Projeto de Vida e Formação Profissional 

do EJATEC 

 

Fonte: NOVOTEC (2021). 

 

33 As Unidades Móveis são adaptações realizadas em carretas. Esta prática de levar cursos de rápida 

qualificação a diversas cidades do estado de São Paulo já acontecia em outro programa, o “Via Rápida 

Emprego” ( https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/sobre).  

https://www.cursosviarapida.sp.gov.br/sobre
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Em 16 de abril de 2021, em live realizada pelo Centro de Mídias da Educação de 

São Paulo – Formação de Professores, o Coordenador de Ensino Médio da Seduc, Gustavo 

Mendonça, e a Diretora do Programa Novotec da SDE, Natália Vido, fizeram a 

apresentação do projeto piloto do EJATEC com perspectiva de abertura de vagas no 2º 

semestre de 2021 (CPMS, 2021b). Em fala, afirmaram que o EJATEC é uma das opções 

do Novo Ensino Médio para a Educação de Jovens e Adultos, que preparavam 

excepcionalmente para aquele semestre o curso de Qualificação Profissional em Auxiliar 

Administrativo e que haveria mais possibilidades de cursos para o ano de 2022. 

Entre os meses de julho e agosto, a Escola de Formação dos Profissionais da 

Educação “Paulo Renato Costa Souza”, destinada aos professores da Seduc, promoveu o 

curso “EJATEC – Práticas de Orientação de Estudos – 1ª Edição/2021” com o objetivo de 

“dar subsídios aos(às) professores(as), a fim de poderem realizar o acompanhamento de 

nossos estudantes no Projeto EJATEC” (SÃO PAULO, 2021, s/p). Para a realização do 

curso, somente os professores vinculados às escolas que receberam as matrizes para 

implantação do EJATEC puderam participar. Ao todo, 250 escolas receberam o curso de 

Qualificação Profissional em Auxiliar Administrativo. 

 

3.3 Novotec Integrado: primeiros apontamentos 

 

 O Novotec Integrado como uma das modalidades do Programa Novotec em 

parceria com o CPS e Seduc será analisado a partir de 2020. As primeiras turmas ofertadas 

foram distribuídas em frentes, a saber: 1. Novotec Integrado oferecido nas Etecs geridas 

pelo CPS e 2. Novotec Integrado oferecido nas Escolas Estaduais (EE) em parceria entre 

SDE e Seduc.  

Em relação à primeira, esclareceremos até o ano de 2021 subdividia-se em outras 

quatro modalidades: 1. Novotec Integrado (Habilitação Técnica Profissional – MTec); 2. 

Novotec Integrado (Qualificação Técnica Profissional – MQTec); 3. Novotec Integrado 

AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior) e 4. Novotec Integrado PI 

(Habilitação Técnica Profissional em Período Integral). Esta última modalidade foi 

aprovada em 2021 e ofertada no 1º semestre de 2022.  

Quanto ao Novotec Integrado ofertado nas EE, a organização pedagógica se deu da 

seguinte maneira: professores das Etecs ministram a Parte Profissional e professores da 

Seduc ministram a Formação Geral, sendo que os professores da parte profissional 
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deslocam-se à EE onde o curso é ofertado, utilizando-se do espaço, da estrutura e da 

organização dessas escolas.  

De modo a facilitar a compreensão das diversas modalidades existentes e oriundas 

do CPS, organizamos um organograma (Figura 4, abaixo). 

 

Figura 4 – Organograma das modalidades Novotec Integrado criadas pelo GFAC até 2021 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do CPS (2022). 

 

Contudo, no âmbito desta seção nos atentaremos exclusivamente ao Novotec 

Integrado oferecido nas Etecs. Tal recorte é justificado pela análise qualitativa que se dará 

no próximo capítulo desta pesquisa pois, até o ano de 2021, o GFAC havia produzido 36 

Planos de Cursos de Habilitação Profissional e 3 Planos de Cursos de Qualificação 

Profissional do Novotec Integrado. Tais planos de curso indicam-nos as estruturas que 

balizam os cursos do Novotec Integrado, bem como auxiliam na compreensão das 



77 

 

atribuições e ações do GFAC na reformulação do ensino técnico médio para atendimento 

ao Novo Ensino Médio.  

Entretanto, para indicar a quem servem o tipo de formação e os cursos ofertados 

pelo CPS, apresentaremos o perfil dos alunos aprovados no vestibulinho do CPS entre os 

anos de 2013 e 2021. Os dados são referentes a escolaridade de origem dos estudantes e 

renda familiar. Entendemos que esta pequena caracterização permitirá, ao longo das 

discussões que serão realizadas no capítulo seguinte, identificar quem é a futura classe-

que-vive-do-trabalho que o CPS está formando. 

Ademais, para as próximas seções, estabelecemos os respectivos critérios: a) um 

olhar cronológico do Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM) presente no CPS a partir 

da movimentação de matrículas em 2008, cuja organização curricular, segundo seus planos 

de curso, atendia ao Decreto Federal nº 5.154/2004 e à Lei Federal nº 11.741/2008; b) o 

surgimento do MTec / MQTec em meados de 2017 com base na Lei Federal nº 

13.415/2017, atendendo no 1º semestre de 2018 em formato piloto em 33 unidades do 

CPS; c) a atuação do GFAC, por meio de suas atribuições e de documentos desenvolvidos 

pelo grupo no atendimento do Novo Ensino Médio e d) a materialização do Novotec 

Integrado e as opções existentes dentro desta modalidade.  

Todos os elementos acima elencados são, ao nosso ver, fundamentais para a 

compreensão do Novotec Integrado, indicando-nos os rumos do ensino técnico médio nas 

Etecs e como referência na execução do V Itinerário Formativo no Estado de São Paulo, a 

ser massificado para as escolas da Seduc.  

 

3.3.1 Quem são os alunos do CPS?  

  

 Nossa intenção nesta seção é apresentar alguns aspectos do perfil dos estudantes do 

CPS. Tal preocupação deve-se a alguns elementos que são específicos das escolas técnicas, 

principalmente no que diz respeito ao ensino técnico de nível médio. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/1996, o 

ensino médio é a etapa final da Educação Básica e é dever dos Estados “oferecer, com 

prioridade, o ensino médio a todos que demandarem” (BRASIL, 1996, art. 10, inc. VI). 

Contudo, as escolas de nível médio técnico no Brasil possuem uma constituição histórica 

específica34, na qual a relação entre oferta e demanda é altamente desproporcional.  

 

34 Cf. RAMOS, Marise. N. História e Política da Educação Profissional. 1ª ed. Vol. V. Coleção Formação 
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 Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

realizada em 2021, o estado de São Paulo possui 6.497 escolas de ensino médio, 

totalizando 1.644.465 matrículas neste nível de ensino. Desse montante, as Etecs somam 

apenas 224 unidades distribuídas em 166 municípios, oferecendo cursos nas modalidades 

concomitante e subsequente (IBGE, 2019). Portanto, o número de alunos matriculados no 

ensino médio nas modalidades “integradas” no ano de 2021 foi 102.82935, o que representa 

apenas 6,25% do número de matriculados em nível médio no estado de São Paulo. 

 Deste modo, o ingresso nesta modalidade de ensino nas escolas do CPS é realizado 

via vestibulinho. A Fundação de Apoio à Tecnologia – Fundação FAT foi a empresa 

responsável pelo processo de inscrição, realização das provas, classificação e divulgação 

de aprovados das modalidades entre os anos 2013 e 2021. 

 Entre os anos de 2013 e 2020, o vestibulinho das Etecs foi realizado mediante 

prova composta de 50 questões de múltipla escolha, contendo 5 alternativas cada, 

correspondendo aos conteúdos da BNCC referente ao Ensino Fundamental II nas áreas: 

Linguagens (Português), Matemática, Ciências Humanas (Geografia e História) e Ciências 

da Natureza. Já no ano de 2021, o processo de prova foi substituído pelo processo de 

análise de histórico escolar, contemplando duas disciplinas: Português e Matemática36.  

 A partir do Decreto Estadual nº 49.902/2005 e da Deliberação CEETEPS nº 8, de 

02 de agosto de 2007, estabeleceu-se o Sistema de Pontuação Acrescida aos candidatos 

autodeclarados afrodescendentes, estudantes de instituições públicas durante todo o ensino 

fundamental ou ambos os casos. Soma-se o total de acertos do candidato na prova, 

acrescido de: 

 

3% para o candidato que se declarar afrodescendente; 

10% para o candidato que declarar ter cursado integralmente da 5ª a 8ª 

série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em instituições públicas, 

devendo, no ato da matrícula, apresentar o(s) documento(s) 

comprobatório(s) demonstrando esta escolaridade; 

13% para o candidato que atender cumulativamente os itens 1 e 2 - 

“afrodescendência” e “escolaridade pública”. (VESTIBULINHO, 2022, 

s/p) 

  

 

Pedagógica. IFPR-Ead, 2014. Disponível em: https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-

content/uploads/2016/05/Hist%C3%B3ria-e-pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-

profissional.pdf 
35 Dados oriundos de pesquisa realizada pelo BDCETEC entre os meses de outubro e dezembro de 2021. 
36 O vestibulinho utilizou o sistema de análise do histórico escolar entre os anos de 2021 e 2022. No entanto, 

no vestibulinho do 2º semestre de 2022, retomou-se a aplicação da prova. 

https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/Hist%C3%B3ria-e-pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-profissional.pdf
https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/Hist%C3%B3ria-e-pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-profissional.pdf
https://curitiba.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/Hist%C3%B3ria-e-pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-profissional.pdf
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 Portanto, faz-se necessária a caracterização socioeconômica dos estudantes das 

Etecs nas modalidades ETIM, MTec, MQTec, MTec AMS e Novotec Integrado, sobretudo 

porque tal perfil indica-nos a qual público estamos nos referindo. Daí, derivam algumas 

questões: quem são os estudantes do ensino técnico médio do CPS? Qual tipo de 

trabalhador esta educação profissional formará? Afinal, será esta a futura classe-que-vive-

do-trabalho? 

 De modo a estabelecer uma análise geral, os dados37 apresentados são referentes 

aos alunos aprovados pelo processo de vestibulinho entre os anos de 2013 e 2021, o que 

resulta em aproximação à realidade dos alunos matriculados neste período. Assim, 

destacamos algumas especificidades:  

➢ os dados são um compilado das informações prestadas pelos estudantes no ato da 

inscrição; 

➢ os dados referentes a renda familiar indicam a soma dos valores recebidos por 

família, o que não permite compreender a renda per capita; 

➢ até o ano de 2013, as informações sobre renda, origem de escolaridade, sexo, etnia 

etc. eram compilados de forma geral, o que impossibilitou seu uso para uma análise 

acerca do perfil por curso ou modalidade; 

➢ os anos referem-se ao ano de ingresso dos estudantes, por exemplo: vestibulinho 

realizado em 2012, ingresso 2013; 

➢ algumas perguntas quanto ao aspecto socioeconômico foram adicionadas ao longo 

dos anos, o que dificulta o cruzamento de dados de algumas modalidades e anos. 

 As tabelas e gráficos a seguir estão divididos por: escolaridade (estudou 

integralmente em escola pública no ensino fundamental ou não cursou integralmente em 

escola pública no ensino fundamental) e renda familiar por quantidade de salários-

mínimos. 

 

Tabela 1 – Origem escolar dos alunos ETIM entre os anos 2013 e 2021 

Origem / Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Escolaridade Pública 7.587 10.755 13.600 14.470 14.203 13.959 14.804 12.738 12.378 

Não cursou 

integralmente em 

Escola Pública 

3.355 4.324 5.020 6.508 6.767 8.389 6.870 5.587 2.333 

 
Total 10.942 15.079 18.620 20.978 20.970 22.348 21.674 18.325 14.711  

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

37 Tais dados puderam ser obtidos graças a solicitação com base na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 

12.527/2011, aos responsáveis pelo setor do vestibulinho nas Etecs. 
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Gráfico 1 – Média percentual de alunos ETIM (2013-2021) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022).  

  

Gráfico 2 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2013 e 2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

 De acordo com os dados acima, 70% dos alunos aprovados na modalidade ETIM 

pelo vestibulinho entre os anos 2013 e 2021 cursaram o Ensino Fundamental integralmente 

em escola pública. Em relação à soma da renda em salários-mínimos entre os anos 2013 e 

2015, a faixa salarial com maior porcentagem foi de 3 a 5 salários, correspondendo a uma 

média de 46,7% das famílias, seguida de 36,5% de famílias que recebiam de 1 a 2 salários 

e 12,5% das famílias de 6 a 10 salários mínimos. 
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Gráfico 3 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2016 e 2021 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022).38 

 

 Em relação ao período de 2016 a 2021, a maior faixa de rendimentos familiares foi 

de 1 a 2 salários-mínimos, com 28,1%, seguida de 2 e 3 salários representando 26,5% e 3 e 

5 representando 22,9%39. 

 

Tabela 2 – Origem escolar dos alunos MTec (2018 e 2019) e Novotec MTec (2020 e 2021) 

Origem / Ano 2018 2019 2020 2021 

Escolaridade Pública 877 2.512 9.755 12.586 

Não cursou integralmente em 

Escola Pública 
454 1.083 4.220 3.914 

Total 1.331 3.595 13.975 16.500 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

Gráfico 4 – Média percentual de alunos MTec / NOVOTEC MTec (2018-2021) 

 

38 O critério de divisão de renda por salários foi alterado a partir de 2015, portanto, não foi possível 

estabelecer um mesmo gráfico com os indicativos. Ver Apêndice A. 
39 O detalhamento para a produção desses dados está no apêndice deste trabalho. 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

Gráfico 5 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2018 e 2021 (MTec / NOVOTEC) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

 No que diz respeito aos alunos do MTec e Novotec (MTec) entre os anos de 2018 e 

2021, 73% declararam ter estudado integralmente em escolas públicas. Em relação à renda 

familiar, temos: 30,6% entre 1 e 2 salários-mínimos; 26,8% de 2 a 3 salários-mínimos e 

20,7% de 5 a 7 salários-mínimos. Neste grupo, um dado chamou a atenção: em 2021, 

18,9% dos ingressantes declararam possuir renda familiar de 5 a 7 salários-mínimos.  
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Tabela 3 – Origem escolar dos alunos MQTec (2018 a 2021) 

Origem / Ano 2018 2019 2020 2021 

Escolaridade Pública 229 182 150 98 

Não cursou integralmente 

em Escola Pública 
86 49 34 10 

Total 315 231 184 108 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

Gráfico 6 – Média percentual de alunos MQTec / NOVOTEC MQTec (2018-2021) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

Gráfico 7 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2018 e 2021 (MQTec / NOVOTEC MQTec) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 
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 Dos estudantes aprovados na modalidade MQTec, 79% declararam ter cursado 

integralmente o ensino fundamental em escola pública. Em relação a renda familiar, 32% 

declararam receber de 1 a 2 salários-mínimos, enquanto 28,7% declarou de 2 a 3 salários e 

20,4% declarou de 3 a 5 salários. Neste grupo, também chamou a atenção que em 2021 a 

porcentagem de ingressantes que declarou receber de 5 a 7 salários foi de 15,7%. 

 

Tabela 4 – Origem escolar dos alunos MTec AMS (2019) e NOVOTEC MTec AMS (2020 e 2021) 

Origem / Ano 2019 2020 2021 

Escolaridade Pública 63 701 679 

Não cursou integralmente em 

Escola Pública 
57 334 251 

Total 120 1.035 930 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

Gráfico 8 – Média percentual de alunos MTEC AMS / NOVOTEC AMS (2019-2021) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

 

Gráfico 9 – Renda por quantidade de salários entre os anos 2019 e 2021 (AMS) 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022). 

 

 Dos aprovados do MTec AMS / Novotec mas, 69% declararam haver estudado 

integralmente em escola pública no ensino fundamental. Em relação à renda, 33,2% 

declararam ter de 1 a 2 salários-mínimos; 20,7% declararam ter de 2 a 3 salários e 19,7%, 

declararam ter de 3 a 5 salários. 

 De um modo geral, 72% dos alunos de todas as modalidades descritas informaram 

ser de escolas públicas. A média de rendimentos dos alunos aprovados no período está 

distribuída entre as faixas de 1 a 5 salários, tendo a faixa de 5 a 7 salários a 4ª maior no ano 

de 2021 no Novotec (MTec e MQTec)40. 

 

3.3.2 Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM): a concepção de ensino integrado na 

formação por competências 

 

 Para a compreensão histórica dos cursos denominados integrados no CPS, 

apresentaremos o Ensino Técnico Integrado ao Médio com Habilitação Profissional 

(ETIM), sendo esta única modalidade com a indicação “integrada” ofertada na instituição 

entre os anos de 1998 e 201741. Sobre a concepção “integrada” cabem alguns 

esclarecimentos: embora o uso recorrente do termo no CPS indique “integrado” ao se 

 

40 A análise quanto ao perfil dos estudantes será abordada na seção 4.5 desta pesquisa. 
41 Embora a identificação do Ensino Técnico Integrado ao Médio no CPS entre os períodos 1998-2004 e 

2005-2017, apareça nos dados disponibilizados no BDCETEC como se fossem a mesma coisa, na verdade 

são organizações curriculares muito distintas e, possivelmente, concepções pedagógicas divergentes. 

Discutiremos este ponto na seção seguinte. 
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referir ao ETIM, este em verdade distancia-se de uma formação cujo empenho é combater 

a dualidade histórica presente na EPT entre a formação intelectual e manual, do ponto de 

vista de uma educação unitária e omnilateral42.  

 Consideramos ainda dois decretos pertinentes à problemática da concepção 

formativa, objetivos e finalidades da formação profissional ofertada pelo CPS. O primeiro 

é o Decreto nº 2.208/1997 que, no governo FHC, reacendeu a separação entre educação 

profissional e educação propedêutica no intuito de atender às demandas produtivas dos 

anos 1990, instrumentalizando a educação profissional. Neste sentido, organismos 

internacionais como a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e o 

Banco Mundial/BIRD, empenhavam-se em indicar no início da década de 1990 as 

diretrizes para a educação43. Segundo Moraes, Alencar e Reis (2022, p. 6), 

 

As alterações na organização administrativa, pedagógica e didático-

curricular introduzidas nas escolas técnicas do CPS, decorrentes da 

implantação do decreto federal 2.208/1997, estão associadas às 

interferências de organismos internacionais e nacionais, aos interesses de 

setores sociais da sociedade brasileira, à adoção da agenda neoliberal pelo 

governo FHC e à própria dinâmica da instituição mantenedora das 

escolas técnicas estaduais e dos sujeitos sociais que nela interagem. 

 

 

Vale ressaltar que no estado de São Paulo o comando do governo estadual pelo 

PSDB em 1995, na pessoa de Mário Covas, certamente correspondeu às agendas do 

governo federal. Tal alinhamento é nítido quando notamos que o CPS, como autarquia 

pública estadual responsável pela formação profissional no estado, bloqueou “matrículas 

nas séries iniciais dos cursos profissionalizantes, ao mesmo tempo em que determinou a 

 

42 Segundo os estudos que tratam de Educação e Trabalho no Brasil, há diversidade quanto à proposta de uma 

educação que supere a separação entre o trabalho intelectual e manual, utilizando-se do trabalho como 

princípio educativo. Sobre a concepção de educação integrada, afirma Ciavatta (2014, p. 190) que “Há um 

sentido histórico que o termo politecnia adquiriu no Brasil, de acordo com as transformações 

socioeconômicas e políticas do país e as políticas educacionais que lhe deram sustentação. Nesta busca da 

historicidade não apenas da palavra, mas também das ações implementadas sob sua argumentação, temos 

dois momentos marcantes, a disputa do termo na discussão da LDB, iniciada nos anos 1980, e o retorno dessa 

concepção nas duas primeiras décadas dos anos 2000, quando se tenta aprovar e implementar a formação 

integrada entre a educação profissional e o ensino médio, e se recorre à memória das lutas pela educação 

politécnica na elaboração da LDB dos anos 1990”. Neste sentido, uma educação integral traria a 

possibilidade de superação da desigualdade imposta pela divisão social do trabalho na sociedade capitalista. 

Há uma ampla discussão acerca da semântica do termo; para tanto, indicamos Frigotto (2009). 
43 Tal empenho pode ser verificado no documento produzido pela Cepal em 1992, Educación y 

conocimiento: eje de la transformación productiva con equidade (Disponível em: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/2130-educacion-conocimiento-eje-la-transformacion-productiva-

equidad). Quanto ao Banco Mundial, divulga também em 1992 o documento Educação técnica e formação 

profissional, em que defende a separação entre educação básica e educação profissional. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/2130-educacion-conocimiento-eje-la-transformacion-productiva-equidad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2130-educacion-conocimiento-eje-la-transformacion-productiva-equidad
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separação entre ensino médio e ensino técnico” (MORAES; ALENCAR; REIS, 2022, p. 

6). Ademais, podemos inferir que diante da agenda do governo FHC e dos rumos do 

governo estadual em consonância com os interesses neoliberais, o CPS já articulou em seu 

interior a organização de seus currículos orientados pela formação por competências, a 

saber: 

O decreto n. 2.208/1997 afirma, como um dos objetivos da reforma, 

acompanhar o avanço tecnológico de forma a atender as novas demandas 

do mercado, que exige “flexibilização, qualidade e produtividade”. Na 

concepção da proposta, com vistas a conduzir ao permanente 

desenvolvimento das aptidões para a vida produtiva, o currículo do 

ensino técnico é estruturado por áreas e setores da economia e 

organizado, preferencialmente, sob a forma modular. Os módulos podem 

ser cursados em diferentes instituições e ter caráter de terminalidade para 

efeito de qualificação profissional, dando direito a certificados de 

competência. A frequência e a aprovação em todos os módulos referentes 

a uma habilitação técnica ou à aprovação em exames organizados pelos 

sistemas federal e estaduais de ensino conferem ao aluno o certificado de 

técnico de nível médio na referida habilitação. (MORAES; ALENCAR; 

REIS, 2022, p. 7). 

 

O segundo decreto a ser considerado na presente discussão é o Decreto nº 

5.154/2004, que revogou o decreto de FHC, retomando a discussão entre formação 

profissional e formação propedêutica. Deste modo, segundo Moraes, Alencar e Reis (2022, 

p. 8), o referido decreto acendeu o dilema na instituição, pois o CPS deveria manter a 

oferta do ensino profissional separadamente ao ensino médio regular ou integrar a 

educação profissional à educação propedêutica? Tal dilema pode estar na raiz de certa 

lentidão na execução da legislatura vigente – entre os anos 2007 e 2011, conforme o 

Gráfico 2, o número de matrículas na modalidade ETIM representa um número 

inexpressivo diante da oferta das modalidades subsequentes e concomitantes44. 

Outro elemento a ser considerado e que caracterizará a postura adotada pela 

instituição na condução das futuras modalidades de educação profissional já desde os anos 

2000 é a adequação da formação profissional à formação por competências (MORAES; 

ALENCAR; REIS, 2022). Tal alinhamento pode ser observado nos documentos 

produzidos desde 1999 pelo Laboratório de Currículos com vistas à certificação 

profissional orientada pela formação por competências, como indicado nas atribuições do 

GFAC, disponível no site da CETEC/CPS: 

 

44 Refere-se o termo concomitante à oferta de cursos de habilitação profissional modular a alunos 

matriculados no Ensino Médio regular, pelo CPS ou por outra instituição de ensino, caracterizando 

matrículas distintas. O termo subsequente refere-se aos alunos já formados em nível médio. 
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esquema teórico-metodológico que direciona o planejamento, a 

sistematização e o desenvolvimento de perfis profissionais, atribuições, 

atividades, competências, habilidades, bases tecnológicas, valores e 

conhecimentos, organizados em componentes curriculares e por eixo 

tecnológico/área de conhecimento, a fim de atender a objetivos de 

Formação Profissional de Nível Médio, de acordo com as funções do 

mercado de trabalho e dos processos produtivos e gerenciais, bem como 

as demandas sociopolíticas e culturais, as relações e atores sociais da 

escola. (CETEC, 2016, s/p). 

 

De modo geral, o processo de criação da modalidade denominada como “integrada” 

correspondeu, em verdade, ao atendimento da formação por competências. Neste sentido, 

embora seja recorrente na instituição o uso do termo “integrado” para se referir a todo o 

ensino médio com habilitação profissional, o que de fato houve era mais próximo de uma 

justaposição da BNCC à educação profissional. Podemos tomar como hipótese que a 

experiência do ETIM na instituição abriu as portas para a sistematização de modalidades e 

cursos que virão a aparecer no MTec, MQTec e no próprio Novotec, em aprofundamento 

de um processo iniciado muito antes da aprovação da Lei nº 13.415/2017. 

 

3.3.2 Breve percurso: o ETIM como experimentação 

 

Destarte, destacamos que nosso foco não é aprofundar o processo de expansão do 

ETIM no CPS nem tampouco as oscilações entre oferta ou não desta modalidade, uma vez 

que tal trabalho demandaria uma pesquisa aprofundada e histórica dos ETIM no CPS – 

para isto, indicamos o trabalho de Sacilotto (2016), que realiza uma análise da educação 

profissional como agenda de políticas públicas no Estado de São Paulo e do processo de 

expansão do CPS como política estadual entre 1990 e 2010. Nosso intuito é conduzir um 

olhar panorâmico abrangendo desde os registros de matrículas disponíveis no BDCETEC 

de 1998 até 2021, indicados pela nomenclatura ETIM.  

 

Gráfico 10 – Movimentação de matrículas a partir do primeiro registro da modalidade ETIM.  
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Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Se compararmos o número de matrículas, há uma redução de 54,06% entre os anos 

de 1998 e 1999 e de 68,81% no ano 2000 em comparação ao anterior. Estes dados indicam 

as mudanças provocadas, a nosso ver, pelo Decreto nº 2.208/97 que, segundo Ferreti 

(2000, p. 86), promoveu o “bloqueio de matrículas nas séries iniciais dos cursos de 2º grau 

profissionalizantes ainda existentes na rede estadual de ensino, ao mesmo tempo em que se 

determinou a separação entre o Ensino Médio e o Ensino Técnico”. Isso denota a ação das 

políticas educacionais na era do governo FHC (1994-2002), expressas pela aprovação da 

LDB nº 9.394/96 e no Decreto nº 2208/97, cabendo à instituição ajustar-se às novas 

diretrizes. Assim, teremos nos anos de 1998, 1999 e 2000 o fim gradual da oferta da 

modalidade integrada. Sobre esta questão, oferecemos uma breve nota. 

Na década de 1990, os cursos profissionalizantes de 2º grau no estado de São Paulo 

eram administrados pelo CEETEPS, autarquia que passou a fazer parte da Secretaria 

Estadual de Ciência e Tecnologia. Até 1997, havia três modalidades ofertadas nas escolas 

técnicas estaduais, conforme indica Ferretti (2000, p. 87): 

1. Ensino Médio/Técnico – habilitações regulares;  

2. Formação Profissional Nível Técnico (Qualificação Profissional – QP 

III e IV);  

3. Educação Profissional Nível Básico, de acordo com a nova LDB e com 

o decreto 2208/97. 

A primeira modalidade correspondia à oferta de Ensino Médio e Ensino 

Técnico integrado, de acordo com a legislação anterior. A segunda 

destinava-se aos que haviam concluído o antigo ensino de 1º grau ou 

estudos equivalentes (QP III) e aos que realizavam formação em nível de 

2º grau (QP IV), a qual também dava direito ao diploma de técnico, desde 

que o aluno tivesse concluído também o 2º grau regular. A terceira, 
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finalmente, referia-se a cursos de qualificação e requalificação, realizados 

em convênio com a Secretaria Estadual de Relações do Trabalho, que 

tomaram a feição de cursos de Qualificação Profissional I (QP I), com 

300 horas-aula, destinados aos que possuíam nível de escolaridade 

mínima, de acordo com a ocupação pretendida, ou de módulos básicos e 

pré-profissionalizantes, com 100 horas-aula. 

 

Contudo, com as mudanças realizadas por via do Decreto nº 2.208/97, a própria 

instituição organiza-se no sentido de adequar-se rapidamente ao previsto. Um exemplo 

disso é o documento publicado em 1998 pela Coordenadoria de Ensino Técnico do 

CEETEPS com o título As Propostas do CEETEPS. Já no prefácio, assinado pelo prof. 

Almério Melquíades, Coordenador de Ensino Técnico na época, lê-se: 

O Decreto nº 2.208/97, que regulamentou as mudanças propostas pela 

nova LDB, deu início a mais uma etapa do Ensino Profissional do Brasil, 

provocando transformações curriculares no ensino técnico e médio. O 

CEETEPS, após a divulgação e discussão de suas propostas para o 

Ensino Técnico, o Ensino Médio e o Sistema de Avaliação nas ETEs e 

ETAEs e posterior aprovação do Conselho Deliberativo, vem oferecer 

esta publicação para orientação dos professores na elaboração e no 

desenvolvimento de seus Planos de Ensino e da construção do Projeto 

Pedagógico da Unidade. (CEETEPS, 1998, p. 5, grifo nosso). 

 

A partir deste documento, quanto à orientação para o trabalho docente, o capítulo 3 

“Metodologia para o Ensino Técnico e o Médio” indica que  

O objetivo do trabalho pedagógico a ser desenvolvido deve ser o de 

preparar o aluno para um processo de educação permanente, propiciando-

lhe a capacidade de aprender a aprender – de aprender no mais amplo 

sentido e nas mais diversas esferas da vida pessoal, social e profissional. 

(CEETEPS, 1998, p. 17, grifo nosso).  

 

Observamos nos dois trechos possíveis caminhos que denotam a mudança na 

concepção pedagógica da instituição. É possível que, antes desse momento, não houvesse 

um princípio educativo a nortear os rumos da instituição. Contudo, talvez pela ausência de 

um princípio educativo ou pela incompreensão da importância do trabalho como princípio 

educativo, identificamos nestas passagens a germinação da formação por competências. A 

dimensão do “aprender a aprender”, detalhado nas páginas seguintes por expressões como 

“trabalhar em equipe”, “desenvolver o espírito empreendedor” e “construir seu 

conhecimento”, será a base que se consolidará no CPS e que se efetivará em 1999 pelo 

Laboratório de Currículos. 



91 

 

Entretanto, a partir do primeiro ano de gestão do governo Lula em 2003, segundo 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a, p. 1089), “[o] tratamento a ser dado à educação 

profissional, anunciado pelo Ministério da Educação ao início do Governo Lula, seria de 

reconstruí-la como política pública”. Essa proposta redundará na revogação do Decreto nº 

2.208/1997 e na aprovação do Decreto nº 5.154/2004 que, em certa medida, não provocou 

mudanças estruturais na concepção de educação profissional e tampouco na condição da 

educação integrada (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b), principalmente no que 

se refere aos cursos do CPS. Porém, o que este momento histórico da educação profissional 

no cenário do CPS anuncia é a oferta na instituição de uma modalidade denominada 

integrada partir de 2007.  

 

Gráfico 11 – Movimentação de matrículas da modalidade ETIM entre 2007 e 2021. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do BDCETEC (2021) 

Contudo, o que nos chama a atenção é que entre os anos de 2007 e 2011 o número 

de matrículas da modalidade ETIM representa uma média de 1,2% em comparação com as 

demais modalidades do CPS. Uma das hipóteses para explicar este número incipiente é que 

em 2008 a Unidade de Ensino Médio e Técnico (CETEC) do CPS institui o Grupo de 

Formulações e Análises Curriculares (GFAC), o que pode indicar a construção dos 

currículos integrados a partir da atuação efetiva deste departamento, muito embora desde 
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1999 as atividades do Laboratório de Currículo tenham cumprido a mesma finalidade na 

instituição.  

Porém, em busca de registros que justifiquem o número baixo de matrículas na 

modalidade ETIM nesse período, destacamos Teixeira (2017); na tentativa em realizar um 

percurso histórico dos ETIM, atenta aos comunicados da Administração Central do CPS – 

CETEC/ Grupos, por via dos Ofícios nº 330/2010 e nº 333/2010, que informa às Unidades 

a elaboração de 6 habilitações técnicas integradas ao ensino médio, tendo como proposta a 

oferta destes cursos a partir de 2011. 

Em 2011, de acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº 57.121/2011, 

Fica instituído, no âmbito e sob a gestão da Secretaria da Educação, o 

Programa Rede de Ensino Médio Técnico - REDE, destinado a oferecer, 

gratuitamente, ensino médio articulado à educação profissional técnica de 

nível médio, nas modalidades integrada e concomitante, a alunos do 

ensino médio da rede pública estadual. (SÃO PAULO, 2011). 

 

Estes elementos que norteiam políticas de parcerias entre a Secretaria Estadual de 

Educação e o Centro Paula Souza, por meio do programa REDE, são descritos na 

Resolução SE 31 de 16/3/2012 e na Resolução 78 de 30/7/2012. Todavia, os 

desdobramentos dessa política de parceria levam a outros questionamentos sobre o formato 

de um ensino médio que foi ofertado de maneira concomitante, uma vez que na instituição 

pública estadual o aluno cursaria a base propedêutica e caberia à instituição pública 

profissional técnica a parte profissional. 

Analisando a movimentação de matrículas no próprio CPS sob a regência dos 

planos de cursos produzidos pelo GFAC, notamos que em atendimento ao Decreto nº 

5.154/2004 há, a partir de 2012, um aumento progressivo dessa modalidade, chegando em 

2019 ao maior índice de matrículas em toda a história registrada no BDCETEC. 

 

Tabela 5 – Movimentação de matrículas do ETIM comparado às demais modalidades do CPS. 

ANO ETIM TOTAL CPS % ETIM 

2011 3124 214237 1,46% 

2012 9322 226902 4,11% 

2013 18323 226923 8,07% 

2014 30419 221397 13,74% 

2015 41350 212348 19,47% 

2016 51323 213499 24,04% 

2017 57795 211312 27,35% 

2018 61848 211067 29,30% 
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2019 62659 213134 29,40% 

2020 59353 224515 26,44% 

2021 52751 228370 23,10% 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDECETEC (2021) 

 

Em 2020, nota-se um pequeno movimento de redução na modalidade ETIM e um 

ligeiro aumento no total de matrículas em todo o CPS. Tal fato levanta a seguinte questão: 

se ao longo de 11 anos o ETIM teve um processo de expansão de vagas, mesmo em 

momentos de redução de matrículas em todo o CPS, por que em 2020 o ETIM não 

acompanha o ritmo de expansão do total de matrículas da autarquia nos últimos dois anos? 

Nossa primeira hipótese é que o lançamento do programa Novotec, anunciado em 2019, 

tenha puxado o aumento do número de matrículas em todo o CPS; a segunda envolve a 

oferta do Novotec Integrado (MTec / MQTec), a partir do primeiro semestre de 2020. 

Em 17 de setembro de 2020, o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza 

(SINTEPS) anunciou em seu site uma campanha contra o fechamento de cursos no CPS 

em meio à pandemia Covid-19. A campanha teve por base os memorandos 77/2020-Cetec 

e 006/2020-Cetec-Asca (Anexos C, D e E), que indicavam a substituição de cursos – entre 

eles, o Ensino Médio regular e o ETIM – pelo Novotec Integrado (MTec/MQTec) para 

ingresso em 2021. Salientamos que no teor da reinvindicação do Sinteps junto à autarquia 

estavam 

Considerando que o MTec é uma nova modalidade de ensino, já 

incluindo as alterações das reformas promovidas pela Lei 13.415/2017 e 

nova organização curricular orientada pela BNCC, cujas grades não são 

do conhecimento amplo de todos os docentes e gestores, é mister antes 

que se proponha a alteração de cursos do EM e ETIM para os Mtec com 

ênfase em cada uma das três áreas de conhecimento disponíveis, que a 

autarquia dê ampla divulgação das grades que serão ofertadas. Isso é 

condição para que as comunidades possam optar, baseadas no 

conhecimento prévio, para quais cursos Mtec irão migrar e quantas 

turmas são possíveis de abrir a partir de sua infraestrutura. Reivindicamos 

a ampla divulgação das novas grades antes da tomada de decisão imposta 

pela autarquia às unidades. (SINTEPS, 2020, s/p). 

 

Entretanto, o Sinteps já havia indicado certa insatisfação quanto à condução do 

ensino médio integrado no CPS. Em novembro de 2018, o sindicato publicou um 

manifesto tratando dos possíveis impactos da reforma do Ensino Médio na instituição. A 

indignação do sindicato deveu-se ao Manual Vestibulinho 2019 trazer a descrição do MTec 

com base na Lei nº 13.415/2017, sem que houvesse uma discussão clara, aberta e 
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democrática, e também ao fato de o CPS não ter apresentado propostas curriculares à 

comunidade. Neste momento, o sindicato previa a possível substituição dos ETIM pela 

nova modalidade. 

Já o memorando 006/2020-Cetec-Asca trata da situação de índices de evasão nos 

cursos concomitantes/subsequentes da instituição e sugere a substituição do ETIM, por 

exemplo, pelo Novotec Integrado.  

Dadas as condições que culminarão no fim do ETIM no CPS, destacamos que a 

chegada do Novo Ensino Médio no CPS foi anterior a 2019. Tais articulações se deram no 

interior da instituição por meio da criação do Ensino Médio com Qualificação Profissional 

ou Ensino Médio com Habilitação Profissional entre 2017 e 2018, como discutiremos no 

próximo item. 

 

3.3.3 Entre o ETIM e a Reforma: MTec como cardápio 

 

É importante esclarecer que, embora haja a veiculação de reportagens que 

apresentam o Novotec Integrado como programa pioneiro na oferta do V Itinerário 

Formativo no estado de São Paulo, houve um projeto piloto que configurou a sofisticação 

dos planos de cursos com base em competências e alicerçou a implementação e expansão 

do Novotec Integrado. 

O Ensino Médio com Habilitação Profissional (MTec) e o Ensino Médio com 

Qualificação Profissional (MQTec) são publicados no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo45 entre os meses de novembro e dezembro de 2017. As primeiras vagas são ofertadas 

no ano de 2018 em 33 Etecs em formato piloto. Foram reformulados 10 cursos de 

Habilitação Profissional e criados 3 cursos de Qualificação Profissional. Segundo Almério 

Melquíades de Araújo, Coordenador do Ensino Médio e Técnico das Etecs, esses cursos 

pilotos são “[...] uma iniciativa pioneira, será uma experiência, precisamos avaliar a fixação 

dos alunos”. Ainda sobre o MTec, Araújo afirma em entrevista concedida ao Portal G1 

(FAJARDO, 2018) que “[m]esmo sem um documento aprovado, a gente se apoia naquilo 

que existe, como as diretrizes curriculares. Olhamos o que já existe e fazemos o recorte de 

1800 horas [...].” (Ibid., grifo nosso). 

 

45 Lei nº 9.394, de 20/12/1996; Lei nº 13.415, de 16/2/2017; Resolução CNE/CEB nº 1, de 5/12/2014; 

Resolução CNE/CEB nº 6, de 20/9/2012; Resolução CNE/CEB nº 4, de 13/7/2010; Resolução SE nº 78, de 

7/11/2008; Decreto nº 5154, de 23/7/2004; Decreto nº 8.268, de 18/6/2014. Plano de Curso aprovado pela 

Portaria Cetec – 1339, de 17/11/2017, publicada no Diário Oficial de 18/11/2017 – Poder Executivo – Seção 

I – página 42. 
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Quadro 10 – Cursos MTec ofertados em 2018. 

1º SEMESTRE DE 2018 

Eixo Tecnológico Cursos  

Ambiente e Saúde 
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico (EMHPT) 

em Nutrição e Dietética 

Gestão e Negócios 

EMHPT em Administração 

EMHPT em Logística 

EMHPT em Recursos Humanos 

EMHPT em Serviços Jurídicos 

EMHPT em Serviços Públicos 

Informação e 

Comunicação 
EMHPT em Programação de Jogos Digitais 

Produção 

Industrial 
EMHPT em Química 

Turismo, 

Hospitalidade e 

Lazer 

EMHPT em Cozinha 

EMHPT em Hospedagem 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Quadro 11 – Cursos MQTec ofertados em 2018. 

1º SEMESTRE DE 2018 

Eixo Tecnológico Cursos 

Gestão e Negócios 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Assistente de Recursos Humanos 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar Administrativo, de Auxiliar de 

Finanças e de Auxiliar de Marketing e Comercial 
 

Informação e 

Comunicação 
Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de Banco de Dados  

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

Em relação à carga horária, essa modalidade oferece um ETIM mais “enxuto”, 

adequando-se ao máximo estabelecido pelo Novo Ensino Médio; ou seja, cada série 

corresponde ao máximo de 1.200h, divididas entre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e a Formação Técnica Profissional (FTP), destinando-se à primeira o máximo de 

800h por série, conforme exemplo a seguir: 

 

Tabela 6 – Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em Administração. 
 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 

BNCC 880 840 360 

FTP 320 360 760 

Total 1200 1200 1120 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CETEC (2021) 
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Embora na 1ª e 2ª séries haja 840h para a BNCC, a média da carga horária 

destinada à BNCC nos três anos é de 693,33h, atendendo ao limite de 800h por série. Uma 

análise da distribuição de carga horária e da estrutura curricular será realizada a seguir. 

A Tabela 7 (abaixo) sintetiza a distribuição da carga horária em relação ao ETIM: 

 

Tabela 7 – Ensino Técnico Integrado ao Médio em Administração (ETIM Administração). 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 

BNCC 1160 960 960 

FTP 320 480 440 

Total 1480 1440 1400 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CETEC (2021) 

 

Ao confrontar a distribuição do ETIM com a do MTec, nota-se maior incidência da 

FTP no MTec na 3ª série, com carga horária vertiginosamente menor em relação à da 

BNCC. Tal dado supõe que na 3ª série, embora a nova BNCC permita ao aluno dar 

continuidade aos estudos, o que se concretiza na prática é o efeito da terminalidade, que 

consiste em, por via dessa educação profissional, adequar precocemente os jovens na 

última série do ensino médio, atendendo às expectativas do mercado de trabalho. Para 

tanto, a fala de Araújo quando da divulgação da ampliação dos MTecs e da nova 

modalidade (MTec AMS) demonstra o ensino médio “vocacionado”, em outras palavras, 

direcionado à finalidade desta formação. 

Propusemos, olhando a formação técnica, em que séries e com que carga-

horária as disciplinas apareceriam, criando uma lógica de integração e 

não apenas de justaposição pura e simples das matérias [...] Se o curso é 

de eletrônica, física e matemática devem estar na primeira série, enquanto 

história pode ficar na segunda série. E aí é uma nova lógica, da 

construção do currículo integrando a formação cultural e científica com a 

profissional. (CEETEPS, 2019, s/p) 

 
Gráfico 12 – Comparativo da distribuição de carga horária (ETIM e MTec). 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CETEC (2021) 

 

Em 2019, ampliou-se a oferta para 17 cursos na modalidade MTec, mantiveram-se 

os 3 cursos na modalidade MQtec e lançou-se a modalidade MTec AMS (Articulação da 

Formação Profissional Média e Superior).  

 

Quadro 12 – Cursos MTec ofertados em 2019. 

1º SEMESTRE DE 2019 

Eixo Tecnológico Cursos  

Ambiente e Saúde 
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico (EMHPT) 

em Nutrição e Dietética  

Controle e Processos Industriais EMHPT em Eletrônica  

Gestão e Negócios 

EMHPT em Administração 

EMHPT em Logística 

EMHPT em Marketing  

EMHPT em Recursos Humanos 

EMHPT em Serviços Jurídicos 

EMHPT em Serviços Públicos 

Informação e Comunicação 

EMHPT em Desenvolvimento de Sistemas 

EMHPT em Informática para Internet 

EMHPT em Programação de Jogos Digitais 

Produção Alimentícia EMHPT em Alimentos 

Produção Cultural e Design EMHPT em Comunicação Visual  

Produção Industrial EMHPT em Química 

Turismo, Hospitalidade e Lazer 

EMHPT em Cozinha 

EMHPT em Eventos 

EMHPT em Hospedagem 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1ª SÉRIE 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3º SÉRIE 3ª SÉRIE

ETIM MTEC ETIM MTEC ETIM MTEC

ETIM E MTEC

BNCC FTP Total



98 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

O MTec AMS opera pela verticalização do Ensino Superior, na qual o aluno que 

cursar esta modalidade pode, ao término do Ensino Médio, dar continuidade na área 

profissional escolhida quando do ingresso no ensino médio e prosseguir diretamente no 

Ensino Superior Tecnológico (Fatec), compondo um total de cinco anos entre a formação 

no Ensino Médio, Ensino Técnico e de Tecnólogo. Essa modalidade ofereceu 120 vagas, 

em Parceria com a IBM, sob o modelo P-Tech46. 

 

Quadro 13 – Mtec AMS ofertado no 1º semestre de 2019. 

1º SEMESTRE DE 2019  

Parceria Etec / 

Fatec – AMS 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas 
 

Americana Etec Polivalente de Americana (Fatec Ministro Ralph Biasi)  

São Caetano do 

Sul 
Etec Jorge Street (Fatec Antonio Russo)  

São Paulo Etec Zona Leste (Fatec Zona Leste) 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Entre os anos de 2019 e de 2020 o MTec é incorporado como modalidade do 

Programa Novotec, intitulado Novotec Integrado e oferecido a partir do 1º semestre de 

2020.  

Segundo o site do CPS (2020), a ideia é “[d]iversificar para ampliar 

oportunidades”. Neste sentido, a notícia veiculada em janeiro de 2020 afirma que “uma das 

principais estratégias da instituição é expandir outras duas modalidades de cursos: o 

Novotec Integrado e os da Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)” 

(Ibid.).  

Na Revista do CPS, edição comemorativa de 50 anos da instituição, a matéria de 

capa “Profissional de primeira” indica a incorporação do Mtec ao Novotec: 

Outra importante parceria foi firmada em 2019 com as Secretarias de 

Desenvolvimento Econômico e da Educação para o programa Novotec. 

Cursos de curta duração começaram a ser oferecidos em junho. Também 

 

46 O modelo P-Tech é um programa aplicado em diversos países pela IBM do Brasil. Sua proposta é 

desenvolver competências profissionais em combinação com o conteúdo teórico a partir das experiências 

práticas dentro das empresas. Segundo as informações coletadas, este curso é pioneiro no Brasil e articula 

três estágios da formação acadêmica. Ao final de cinco anos, o aluno terá o certificado de Ensino Médio, 

Técnico com Habilitação Profissional e Tecnólogo (ETEC JORGE STREET, s/d). 
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o Ensino Médio com Formação Técnica e Profissional, já adequado à 

nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estará disponível a 

partir de 2020 – o modelo já vinha sendo testado nas Etecs desde 2018. 

(CPS, 2019, p. 8-9, grifo nosso). 

 

 Ainda, em projeção aos próximos anos para a instituição a reportagem segue 

afirmando que  

Estão previstas 5 mil vagas em escolas da rede estadual e mais 15 mil em 

unidades do CPS. Mais uma vez o Paula Souza saiu pioneiro em uma 

iniciativa para a qual as escolas brasileiras têm até 2021 para se 

preparar de modo a atender ao novo modelo de Ensino Médio com 

itinerários formativos. “O Novotec representará mais um movimento 

consistente de expansão de vagas”, diz a Superintendente. (Ibid., p. 9, 

grifo nosso). 

 

Diante de tudo o que temos apontado sobre a existência do ensino médio integrado 

com base na Reforma do Ensino Médio já em 2018, trataremos a seguir sobre a atuação do 

GFAC na reformulação e construção dos planos de cursos do CPS, uma vez que o grupo 

não só demonstra certa agilidade na produção de currículos, mas também age ativamente 

em defesa da formação por competências. 

 

3.3.4 GFAC: o Laboratório de Currículos do CPS 

 

Segundo o site do CPS, o Grupo de Formulação e Análises Curriculares, por meio 

da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), “institui um departamento cuja missão 

constitui-se no estudo e na análise de currículos escolares, bem como na sua elaboração e 

atualização contínuas” (CEETEPS, 2021, s/p), e foi criado em 2008. Porém, identifica-se 

que o trabalho desenvolvido atualmente pelo GFAC ocorre desde 1999 em conjunto com 

especialistas e instituições públicas e privadas, como já indicado nesta pesquisa. 

Para a compreensão desse departamento como espaço de reformulação dos cursos 

e, em especial, dos integrados, apresentamos o seguinte documento que norteia desde 2018 

a atuação e o objetivo desse grupo. A proposta do GFAC é a 

Estruturação de componentes curriculares e respectivas cargas horárias, 

de acordo com as funções do processo produtivo. Esses componentes 

curriculares são construídos a partir da descrição da função profissional 

subjacente à ideologia curricular, bem como pelas habilidades 

(capacidades práticas), pelas bases tecnológicas (referencial teórico) e 

pelas competências profissionais, a mobilização das diretrizes conceituais 

e das pragmáticas. (CEETEPS, 2018, p. 7). 
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A concepção de formação por competências, apresentada pelo GFAC, está 

destacada em cada um dos planos de cursos e é elemento norteador na produção de seus 

currículos, como será pontuado no próximo capítulo. No próprio site da Cetec (setor 

responsável pelo GFAC) há um documento assinado pelo Coordenador do Ensino Médio e 

Técnico, o Profº Almério Melquiades Araújo, e pelos responsáveis pela elaboração, 

Fernanda Mello Demai e Gilson Rede, o Rol de competências socioemocionais, cuja 

função é servir de “rol de competências socioemocionais a serem desenvolvidas nos 

currículos dos cursos técnicos do Centro Paula Souza”.   

 

Quadro 14 – Rol de competências socioemocionais 

1. Demonstrar capacidade e interesse na construção de relacionamentos profissionais.  

2. Demonstrar ética profissional.  

3. Agir com pensamento crítico voltado à resolução de situações-problema.  

4. Demonstrar capacidade de análise, negociação e tomada de decisão.  

5. Evidenciar capacidade de adoção comportamental segundo as circunstâncias do ambiente ou diante de 

argumentos consistentes.  

6. Contribuir para o alcance de objetivos comuns.  

7. Responder com empatia a emoções e necessidades manifestadas por outras pessoas.  

8. Evidenciar desinibição e desprendimento para lidar com pessoas de cargos superiores.  

9. Atuar de forma colaborativa quando do trabalho em equipe.  

10. Atuar com liderança em função dos contextos do trabalho.  

11. Demonstrar capacidade de adotar em tempo hábil a solução mais adequada entre possíveis alternativas.  

12. Demonstrar habilidade para escutar atentamente seu interlocutor.  

13. Demonstrar tendência a ajustar situações e estabelecer acordos.  

14. Demonstrar autonomia intelectual e de ação.  

15. Apresentar argumentos logicamente encadeados a respeito de um determinado assunto.  

16. Demonstrar capacidade de lidar com situações novas. 

17. Evidenciar iniciativa e flexibilidade para adaptar-se a novas dinâmicas.  

18. Comunicar-se com eficiência nos contextos do trabalho, com a utilização da terminologia técnica e/ou 

científica e de acordo com os gêneros textuais e modelos convencionados (documentação e redação técnica).  

19. Utilizar, nos contextos do trabalho, elementos da Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs).  

20. Elaborar e desenvolver projetos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CETEC (2021)  

 

Sobre o quadro apontado acima, cabe destacar algumas indagações no que diz 

respeito  às “competências socioemocionais”. Ao observar os itens indicados para a 

elaboração dos Planos de Cursos em atendimento à formação por competências e, em 

especial, tomando por base a construção de competências fundamentadas em elementos 

cognitivos e comportamentais, sugerimos inicialmente a definição da Organização para o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre as “competências socioemocionais”: 

 

Nossa estrutura define como competências socioemocionais “capacidades 

individuais que podem ser manifestadas com um padrão consistente de 

pensamentos, sentimentos e comportamentos desenvolvidos por meio de 

experiências de aprendizagens formais e informais, e importantes 
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impulsionadoras de resultados socioemocionais ao longo da vida do 

indivíduo” (OCDE, 2015, p. 35) 

 

Ao ponderar as definições descritas pelos defensores das competências 

socioemocionais, principalmente as indicadas pelo Instituto Ayrton Senna (2016), 

destacamos: 

 

Quadro 15 – Síntese das competências socioemocionais do Instituto Ayrton Senna 

 

Fonte: IAS (2016) 

 

 Ao comparar os dois documentos que defendem o uso das competências 

socioemocionais como elementos basilares para a definição dos currículos e, em 

comparação aos apontados pelo CPS como base de seus Planos de Cursos, notamos 

algumas incongruências no que diz respeito ao uso do termo. Como exemplo, se 

considerarmos que as competências socioemocionais em relação à definição e objetivos 

expostos pela OCDE e pelo IAS, verificamos que o item 20, indicado no quadro 14, não se 

refere a uma orientação comportamental e subjetiva requerida pelos defensores das 

competências socioemocionais. Deste modo, o que notamos é que se refere mais a uma 

atividade prática a ser aplicada no âmbito do trabalho e, que não se refere necessariamente 

a certo controle emocional. Embora nossa discussão não enverede sobre uma discussão 

epistemológica acerca das competências socioemocionais47, cabe aqui esta breve menção. 

 

47 Para uma discussão mais assertiva sobre isto, indicamos: LIMA, Lígia, C. Competências socioemocionais 

na educação:  um estudo sobre a sociabilidade requerida pelo capital no século XXI. 2018. 135 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 

Saber tomar decisões responsáveis

Gerenciar construtivamente 

problemas em relações

Apreciar a perspectiva dos outros

Compreender normas e saber 

identificar oportunidades e 

recursos disponíveis

Estabelecer e manter relações

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS IAS

Intrapessoais Interpessoais Gerais

Saber reconhecer emoções

Conhecer as próprias capacidades, 

fraquezas, personalidade, valores, 

crenças e motivações

Compreender como você é 

percebido e interpretado por 

outras pessoas

Saber gerenciar emoções, 

pensamentos e comportamento

Estabelecer metas, motivar-se e 

alcançar objetivos
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Ademais, de acordo com as orientações sobre a atuação do GFAC e o seu 

comprometimento na formulação e reformulação dos currículos, há o “Fortalecimento das 

competências relativas ao Empreendedorismo”, indicando que 

As ações do Grupo de Formulação e Análises Curriculares (Gfac) visam a 

ampliar o tema, de maneira transversal. O referente projeto, que teve 

início em janeiro de 2014, desenvolve a proposta de inclusão do tema 

“Empreendedorismo” nos cursos em formulação/reformulação de todos 

os Eixos Tecnológicos. O contexto da proposta tem como foco o 

desenvolvimento de competências empreendedoras, que são de extrema 

importância para a formação do profissional contemporâneo. (CEETEPS, 

2018, p. 72).  

 

Cabe apontar que no Parecer do Conselho Estadual de Educação nº 45/2021, 

relatado pela Cons.ª Katia Cristina Stocco Smole em resposta à Coordenadoria de Ensino 

Técnico, Tecnológico e Profissionalizante e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

verificamos que  

De acordo com o Interessado propositor desta consulta, o Termo de 

Referência, em sua metodologia de trabalho, estabelece a necessidade de 

o fornecedor executar o curso de acordo com a matriz curricular aprovada 

e publicada em Diário Oficial do Estado, via Resolução da SEDUC e 

desenvolver Plano de Curso utilizando como referencial o Plano de Curso 

fornecido pelo Centro Paula Souza. Além disso, o Termo prevê o trabalho 

conjunto com a Escola Estadual para execução das aulas de maneira 

integrada, com planejamento entre os professores, definição da carga 

semanal, conselhos de classe e outros aspectos pedagógicos para garantir 

o trabalho integrado entre ambas as unidades escolares. (SÃO PAULO, 

2021, p. 2). 

 

Portanto, é possível estabelecer por meio dessa breve apresentação que o papel do 

GFAC, além da produção de currículos do CPS, abrange a responsabilidade em oferecer os 

Planos de Cursos que organizam a implementação do programa em todo o Estado.  

 

3.3.5 Novotec Integrado: a promessa da maior expansão de educação profissional no 

Estado de São Paulo 

 

O procedimento metodológico utilizado nesta seção é de caráter quantitativo, de 

modo a indicar um panorama geral de nosso objeto. Para isto, utilizamos de coleta de 

dados disponibilizados no BDCETEC que nos permitiu compreender o processo de 

expansão a partir da movimentação de matrículas entre os anos de 2018 e 2021, bem como 
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da distribuição de cursos e modalidades ofertadas em 2020 nas Unidades do CPS e, por 

fim, do número de vagas ofertadas em 2021 para a modalidade Novotec Integrado 

(Habilitação, Qualificação e AMS). Acreditamos que o uso dessas técnicas permite-nos 

evidenciar a dimensão e o impacto do programa Novotec nas Etecs. Não obstante, o 

emprego de técnicas de coleta de dados e sua mensuração não exclui a análise qualitativa 

que permeia toda esta pesquisa; pelo contrário, a integração das duas dimensões traz 

subsídios relevantes para a compreensão da totalidade do fenômeno observado. Segundo 

Gatti (2004, p. 13),  

[o]s métodos de análise de dados que se traduzem por números podem ser 

muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. Mais 

ainda, a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de 

metodologias qualitativas, pode vir a enriquecer a compreensão de 

eventos, fatos, processos. 

 

 Reiteramos que o método estatístico para a compreensão de fenômenos sociais, 

segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 108-109),  

[...] é, antes de tudo, fornecer uma descrição quantitativa da sociedade, 

considerada como um todo organizado. Por exemplo, definem-se e 

delimitam-se as classes sociais, especificando as características dos 

membros dessas classes, e após, mede-se a sua importância ou a variação, 

ou qualquer outro atributo quantificável que contribua para o seu melhor 

entendimento. Mas a estatística pode ser considerada mais do que apenas 

um meio de descrição racional; é, também, um método de 

experimentação e prova, pois é método de análise. 

 

Para a compreensão do objeto desta pesquisa, inicialmente categorizamos quatro 

modalidades de Novotec Integrado, a saber: Novotec Integrado (Habilitação), Novotec 

Integrado (Qualificação), Novotec Integrado (MAS) e Novotec Integrado (PI). Estes tipos 

compõem a totalidade do Novotec Integrado para alunos do CPS, cujo processo de 

ingresso se dá via Vestibulinho. Segue organograma das opções ofertadas desde 2020. 
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Figura 5 – Organograma das opções de Novotec Integrado para alunos das Etecs48 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do CPS (2022) 

 

A seguir, demonstraremos os cursos ofertados e a distribuição de turmas nas 

Unidades no ano de 2020. Dividimos cada uma das tabelas de acordo com o critério de 

opções do Novotec Integrado: Habilitação, Qualificação e AMS. Tal critério abrange a 

organização curricular que cada um desses cursos estabelece, bem como a distribuição de 

carga horária. Neste sentido, entendemos serem modalidades diferentes dentro do Novotec 

Integrado. 

Por fim, a demonstração da quantidade de turmas e unidades com oferta em 2020 

permite compreender a expansão do Novotec nas unidades do CPS, espalhadas na Baixada 

Santista, Interior e Grande São Paulo. 

 

Tabela 8 – Cursos ofertados na modalidade Novotec Integrado (Habilitação) em 2020 por Turmas e 

Unidades. 

Eixo Tecnológico Cursos  Turmas Unidades 

Ambiente e Saúde 
EMHPT (Ensino Médio com Habilitação 

Profissional de Técnico) em Nutrição e Dietética 
24 12 

Controle e Processos Industriais 
EMHPT em Automação Industrial 11 9 

EMHPT em Eletrônica 18 14 

Gestão e Negócios 

EMHPT em Administração 137 72 

EMHPT em Contabilidade 3 3 

EMHPT em Logística 20 15 

 

48 Destacamos que a modalidade Novotec PI foi criada em 2021, mas teve a primeira oferta em 2022, 

escapando de nosso marco temporal. 
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EMHPT em Marketing 21 18 

EMHPT em Recursos Humanos 47 31 

EMHPT em Serviços Jurídicos 13 10 

EMHPT em Serviços Públicos 5 2 

Informação e Comunicação 

EMHPT em Desenvolvimento de Sistemas 50 34 

EMHPT em Informática para Internet 27 23 

EMHPT em Programação de Jogos Digitais 16 10 

Infraestrutura EMHPT em Edificações 6 6 

Produção Alimentícia EMHPT em Alimentos 7 5 

Produção Cultural e Design 

EMHPT em Comunicação Visual 8 4 

EMHPT em Design de Interiores 4 4 

EMHPT em Modelagem do Vestuário 5 4 

Produção Industrial EMHPT em Química 20 15 

Recursos Naturais EMHPT em Mineração 1 1 

Segurança EMHPT em Segurança do Trabalho 2 2 

Turismo, Hospitalidade e Lazer 

EMHPT em Cozinha 8 4 

EMHPT em Eventos 10 9 

EMHPT em Guia de Turismo  1 1 

EMHPT em Hospedagem 3 2 

11 Eixos  25 opções de cursos 467 310 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Tabela 9 – Cursos ofertados na modalidade Novotec Integrado (Qualificação) em 2020 por Turmas e 

Unidades. 

Eixo 

Tecnológico 
Cursos Turmas Unidades 

Gestão e 

Negócios 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de 

Auxiliar Administrativo, de Auxiliar de Finanças de 

Auxiliar de Marketing e Comercial 

3 2 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de 

Assistente de Recursos Humanos 
3 2 

Informação e 

Comunicação 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de 

Administrador de Banco de Dados 
11 7 

2 Eixos 3 opções de cursos 17 11 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Tabela 10 – Cursos ofertados na modalidade Novotec Integrado AMS em 2020 por Turmas e Unidades. 

Eixo 

Tecnológico 
Cursos  

Turma

s 

Unidade

s 
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Gestão e 

Negócios 

Ensino Médio com Habilitação Profissional em Administração 7 7 

Ensino Médio com Habilitação Profissional em Logística 3 3 

Informação e 

Comunicaçã

o 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico  

em Desenvolvimento de Sistemas 
19 16 

Produção 

Industrial 
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Química 

1 1 

3 Eixos 4 opções de cursos 30 37 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Esclarecemos que as Tabelas 11, 12 e 13 indicarão os dados a partir da oferta de 

vagas via Vestibulinho, o que favorece a expansão do Novotec por número de vagas no 

interior do CPS.  
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Tabela 11 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec Integrado (Habilitação) no 1º semestre de 2020. 

 

Eixo Tecnológico Cursos  Vagas  
Vagas / 

Eixo 

Ambiente e Saúde 
Ensino Médio com Habilitação Profissional de 

Técnico (EMHPT) em Nutrição e Dietética 
680 680 

Controle e Processos Industriais 
EMHPTem Automação Industrial  427 

1094 
EMHPT em Eletrônica 667 

Gestão e Negócios 

EMHPT em Administração 3530 

6420 

EMHPT em Contabilidade 120 

EMHPT em Logística 555 

EMHPT em Marketing 675 

EMHPT em Recursos Humanos 1060 

EMHPT em Serviços Jurídicos  400 

EMHPT em Serviços Públicos 80 

Informação e Comunicação 

EMHPT em Desenvolvimento de Sistemas 1665 

3046 EMHPT em Informática para Internet 1025 

EMHPT em Programação de Jogos Digitais 356 

Infraestrutura EMHPT em Edificações 231 231 

Produção Alimentícia EMHPT em Alimentos 240 240 

Produção Cultural e Design 

EMHPT em Comunicação Visual 200 

505 EMHPT em Design de Interiores 145 

EMHPT em Modelagem do Vestuário 160 

Produção Industrial EMHPT em Química 590 590 

Recursos Naturais EMHPT em Mineração 40 40 

Segurança EMHPT em Segurança do Trabalho 80 80 

Turismo, Hospitalidade e Lazer 

EMHPT em Eventos 360 

635 
EMHPT em Cozinha 200 

EMHPT em Guia de Turismo 35 

EMHPT em Hospedagem 40 

11 Eixos 25 opções de cursos 13561 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Tabela 12 – Vagas ofertadas por curso e por eixo no Novotec (MQTec) no 1º semestre de 2020. 
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Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDECETEC (2021) 

 

Tabela 13 – Vagas ofertadas por curso e por eixo no Novotec AMS no 1º semestre de 2020. 

Eixo 

Tecnológico 
Cursos  Vagas  

Vagas 

/ Eixo 

Gestão e 

Negócios 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração 280 
400 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística 120 

Informação e 

Comunicação 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em 

Desenvolvimento de Sistemas 
596 596 

Produção 

Industrial 
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Química 40 40 

3 Eixos 4 opções de cursos 1036 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDECETEC (2021) 

 

Para melhor compreensão dos perfis profissionais com maior oferta no CPS, 

organizamos o Gráfico 13, que articula os dados das tabelas 11, 12 e 13. 

 

  

Eixo 

Tecnológico 
Cursos  Vagas  

Vagas 

/ Eixo 

Gestão e 

Negócios 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar 

Administrativo, de Auxiliar de Finanças e de Auxiliar de Marketing e 

Comercial 

40 

160 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Assistente  

de Recursos Humanos 
120 

Informação e 

Comunicação 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de 

Banco de Dados 
155 155 

2 Eixos 3 opções de cursos 315 
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Gráfico 13 – Oferta de vagas por Eixo do Novotec Integrado no CPS no 1º semestre de 2020. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

A partir do Gráfico 13, notamos que os eixos Gestão e Negócios e Informação e 

Comunicação, representaram 72,4% das vagas do Novotec Integrado em 2020. 

Em 2021, o Novotec Integrado ofereceu um total de 38 cursos, com aumento de 

21,9% em comparação à totalidade de cursos oferecidos em 2020 nas modalidades 

Habilitação, Qualificação e AMS. Chamamos atenção aos dados a seguir quanto ao 

número de vagas em comparação a 2020 uma vez que o aumento de vagas em 2021 pode 

ser reflexo do Memorando nº 077/2020, conforme Anexo C.  
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Tabela 14 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec Integrado (Habilitação) no 1º semestre de 2021. 

Eixo Tecnológico Cursos  Vagas  
Vagas / 

Eixo 

Ambiente e Saúde 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de 

Técnico (EMHPT) em Meio Ambiente 
350 

1130 
EMHPT em Nutrição e Dietética 740 

EMHPT em Prótese Dentária  40 

Controle e Processos Industriais 

EMHPT em Automação Industrial  547 

2029 

EMHPT em Eletroeletrônica 35 

EMHPT em Eletrotécnica  70 

EMHPT em Eletrônica 827 

EMHPT em Mecatrônica 275 

EMHPT em Mecânica 275 

Gestão e Negócios 

EMHPT em Administração 3865 

7425 

EMHPT em Contabilidade 160 

EMHPT em Finanças 40 

EMHPT em Logística 670 

EMHPT em Marketing 840 

EMHPT em Recursos Humanos 1300 

EMHPT em Secretariado 35 

EMHPT em Serviços Jurídicos  395 

EMHPT em Serviços Públicos 120 

Informação e Comunicação 

EMHPT em Desenvolvimento de Sistemas 1940 

3712 
EMHPT em Informática 80 

EMHPT em Informática para Internet 1256 

EMHPT em Programação de Jogos Digitais 436 

Infraestrutura EMHPT em Edificações 276 276 

Produção Alimentícia EMHPT em Alimentos 240 240 

Produção Cultural e Design 

EMHPT em Comunicação Visual 320 

775 EMHPT em Design de Interiores 255 

EMHPT em Modelagem do Vestuário 200 

Produção Industrial EMHPT em Química 825 825 

Recursos Naturais 
EMHPT em Agropecuária  355 

395 
EMHPT em Mineração 40 

Segurança EMHPT Segurança do Trabalho 120 120 

Turismo, Hospitalidade e Lazer 

EMHPT em Eventos 350 

670 
EMHPT em Cozinha 160 

EMHPT em Guia de Turismo 120 

EMHPT em Hospedagem 40 

11 Eixos 35 opções de cursos 17597 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Tabela 15 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec Integrado (Qualificação) no 1º semestre de 2021. 

Eixo 

Tecnológico 
Cursos  Vagas  

Vagas / 

Eixo 

Gestão e 

Negócios 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar 

Administrativo, de Auxiliar de Finanças e de Auxiliar de Marketing e 

Comercial 

80 80 

Informação e 

Comunicação 

Ensino Médio com Qualificação Profissional de Administrador de 

Banco de Dados 
35 35 

2 Eixos 2 opções de cursos 115 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 
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Tabela 16 – Vagas ofertadas na modalidade Novotec AMS no 1º semestre de 2021. 

Eixo 

Tecnológico 
Cursos  Vagas  

Vagas / 

Eixo 

Gestão e 

Negócios 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em 

Administração 
200 

355 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística 155 

Informação e 

Comunicação 

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em 

Desenvolvimento de Sistemas 
676 676 

Produção 

Industrial 
Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Química 40 40 

3 Eixos 4 opções de cursos 1071 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Para melhor compreensão dos perfis profissionais com maior oferta no CPS em 

2021, organizamos o Gráfico 14, que articula os dados das tabelas 14, 15 e 16. 

 

Gráfico 14 – Oferta de vagas por Eixo do Novotec Integrado no CPS no 1º semestre de 2021. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDECETEC (2021) 

 

De acordo com o Gráfico 14, notamos que, apesar de os eixos Gestão e Negócios e 

Informação e Comunicação apresentarem as maiores quantidades de vagas ofertadas pelo 
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Novotec Integrado em 2021, representaram 65,3% do total, uma redução em comparação a 

2020. Desse modo, em uma análise geral, essa diferença de um ano ao outro em relação 

aos dois eixos não indica possível mudança de perfil dos cursos; apenas aponta uma maior 

variabilidade de cursos ofertados. 

Outros dados que podem expressar um olhar mais panorâmico referem-se ao 

comportamento das matrículas. Estabelecemos como critérios: a) surgimento do MTec / 

MQtec entre os anos 2018 e 2019 (com base na Lei nº 13.415/2017); b) incorporação do 

MTec / MQtec ao Novotec em 2020 e c) comparação entre as matrículas no período de 

2018 e 2021 de todos os integrados existentes na instituição no período indicado. 

 

Gráfico 15 – Número de matrículas realizadas entre os anos de 2018 e 2021 nas modalidades integradas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

O Gráfico 15 (acima) permite observar queda do ETIM a partir de 2019 e um 

aumento expressivo no número de vagas no Novotec Integrado com início em 2020. Se 

compararmos o número de matrículas do Novotec Integrado com as demais modalidades 

existentes na instituição, temos uma dimensão do Novotec dentro da estrutura do CPS.  
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Gráfico 16 – Comparação dos integrados com as matrículas totais no CPS no período 2018-2021. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do BDCETEC (2021) 

 

Ao observar o número de matrículas no Novotec entre os anos de 2020 e 2021, 

notamos um aumento expressivo em um pequeno intervalo de tempo. De modo geral, o 

número de matrículas do ETIM e do Novotec em 2021 quase se equipara. Ambos 

correspondem a cerca de 45% do número total de matrículas do CPS. Se analisarmos o 

número de matrículas do ETIM entre os anos de 2020 e 2021, notamos uma queda de 11%. 

Contudo, se observarmos as matrículas do Novotec entre 2020 e 2021 notamos o aumento 

de 102,9% dessa modalidade, apontando a expansão do Novotec no CPS. 

 

3.3.6 Novotec PI: a esperança do Ensino Médio Integrado? 

 

Dedicamos esta seção a uma análise preliminar dos rumos do Novotec Integrado 

com a criação do Novotec PI. Nosso recorte temporal é o ano de 2021, pois entre outubro, 

novembro e dezembro de 2021 foi criada no GFAC a modalidade Ensino Médio com 

Habilitação Profissional – Período Integral, conhecida por Novotec Integrado (MTec-PI). 

De acordo com a primeira versão do Plano de Curso do Novotec Integrado (MTec-

PI), com a qual tivemos contato, surge como outra opção para a substituição do ETIM. Tal 

modalidade pode ser justificada pelo fato do Novotec Integrado (MTec/MQTec) não ter 

sido muito bem aceito pelas unidades, uma vez que algumas escolas possivelmente 

apresentaram reservas quanto à troca de um ETIM por dois Novotec, como sugerido no 
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Memorando nº 077/2020 (Anexo C). A justificativa de alguns diretores das unidades 

mencionava o impacto na atribuição de aulas, já que o formato mais enxuto dos cursos 

implicaria a diminuição ou até mesmo a perda de aulas por docentes. Contudo, este breve 

comentário é passível de dúvida, uma vez que seria necessária uma investigação acerca dos 

motivos que fizeram muitas das unidades não aceitarem este novo formato.  

Como hipótese, entendemos que o Novotec PI seja uma alternativa na manutenção 

do que as escolas entendem por integrado. Neste sentido, mantém-se uma carga horária 

maior em relação ao Novotec (MTec/MQTec) distribuída numa média de até 8 aulas 

diárias. No entanto, não podemos indicar se esta será a opção mais absorvida pelo CPS e 

tampouco se proporcionará uma formação integrada de fato. Para isto, deve-se aguardar os 

próximos anos e observar os meandros dessa modalidade. O que conseguimos neste 

momento é apontar, por meio da Matriz Curricular, a distribuição dos componentes da 

Base Nacional Comum Curricular, da Formação Profissional e a chegada dos Projetos de 

Aprofundamento. 



115 

 

Figura 6 – Matriz Curricular Novotec (MTec - PI) - Administração 

 

Fonte: Centro Paula Souza. Disponível em: <https://etecpirassununga.com.br/wp-

content/uploads/2022/02/Administracao-605_MTec-PI_1a-Serie_versao-provisoria.pdf>. Acesso em: 15 ago. 

2022. 

  

Destacamos que esta matriz curricular é uma versão provisória, mas que se tornou a 

base para a execução das turmas em 2022. Ao que parece, o plano de curso dessa opção 

https://etecpirassununga.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Administracao-605_MTec-PI_1a-Serie_versao-provisoria.pdf
https://etecpirassununga.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Administracao-605_MTec-PI_1a-Serie_versao-provisoria.pdf
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será desenvolvido ao longo de 2022. Contudo, chamamos a atenção para a distribuição da 

carga horária nos componentes Laboratório de Investigação Científica, Práticas de 

Empreendedorismo, Laboratório de Mediação e Intervenção Sociocultural e Laboratório de 

Processos Criativos. Por outro lado, destinou-se 200h para Estudos Avançados em 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Estudos Avançados em Matemática e suas 

Tecnologias.  

A discussão quanto ao currículo será realizada no capítulo seguinte. Por enquanto, 

sinalizamos este evento pois a existência desses componentes curriculares não significa 

necessariamente a existência de maior distribuição de carga horária em estrutura formativa 

diversa daquela do Novotec (MTec/MQTec); pelo contrário, ao nosso ver, pode significar 

o aprofundamento e sofisticação da formação por competências. Contudo, devido ao 

recorte temporal adotado, não realizaremos a análise do Novotec PI em comparação ao 

Novotec Integrado (MTec / MQTec). 
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4 NOVOTEC INTEGRADO: A PRECARIZAÇÃO DA EPT NO REGIME DA 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este capítulo tem por objetivo discutir e analisar os dados apresentados no capítulo 

3, localizando os aspectos pertinentes ao foco desta pesquisa: o Novotec Integrado como 

expressão da precarização da EPT no regime da acumulação flexível. No entanto, de modo 

a sinalizar os aspectos de uma estrutura econômica e política observada desde o período da 

redemocratização, como apontado no capítulo 1, analisaremos as legislações federais e 

estaduais, decretos e demais documentos das diretrizes que tratam da EPT. 

A despeito das práticas que conduziram o Novotec Integrado como modelo a ser 

inserido no CPS, analisaremos os documentos da própria instituição, indicando o que 

denominamos por ethos institucional. Para tanto, com base nos estudos realizados por 

Moraes, Alencar e Reis (2022) e na análise comparativa dos documentos produzidos pelo 

GFAC, pudemos identificar os interesses de uma determinada racionalidade, que 

coincidem com os interesses políticos e econômicos na atual fase da acumulação flexível 

do capital.  

Por fim, tratamos de analisar seis planos de cursos de quatro modalidades 

diferentes, que compõem o Novotec Integrado, sinalizando as estruturas que fundamentam 

sua concepção pedagógica. Por este caminho, identificamos também as competências que 

orientam a prática de docentes e denotam o caráter formativo ao qual a instituição aderiu. 

No entanto, esclarecemos que o uso da leitura dos planos de cursos como forma de 

localizar determinadas características que coadunam com a precarização do trabalho não 

implica que eles sejam executados em sua totalidade na prática docente, mas sinaliza o 

alinhamento da instituição a determinada racionalidade requerida pelo capital. 

Por isso, nosso percurso inicia-se pela produção dos dispositivos legais que 

estruturaram a legitimação do projeto societário neoliberal, permite identificar as 

concepções que sustentam o Novo Ensino Médio e como isto tem se efetivado nas Etecs. 

Não obstante, considerar que o estado mais rico da federação tem por princípio agir de 

modo racional no intento de fazer valer a legislatura federal somente efetivou, na prática, 

algo que já estava de certo modo enraizado no CPS.  

Ademais, discutir essa relação complexa e imbricada entre Educação e Trabalho 

requer compreender como se dinamizam os diversos campos que atuam nela e sobre ela. 

Portanto, percorreremos as concepções legais e a fundamentação curricular como 
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elementos que permitem localizar o Novotec Integrado como a expressão pedagógica do 

trabalho no regime da acumulação flexível. 

 

4.1 Lei 13.415/2017 e a Resolução CNE/CEB Nº 3/2018: a estrutura do Novo 

Ensino Médio 

 

Entendemos que a Reforma do Ensino Médio é um dos dispositivos legais de um 

conjunto de reformas que atendem a um projeto societário assentado em um quadro 

político e econômico. Sua forma prevê, por via da fragmentação curricular, da propalada 

“liberdade de escolha” do estudante e da ascensão do discurso da flexibilização49, 

características fundamentais que estruturam o Novo Ensino Médio (NEM). Porém, 

iniciaremos esta análise discutindo a forma geral do NEM, definida na Lei Federal nº 

13.415/2017, que “promoveu alterações radicais na proposta da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB)” (FERRETTI, 2018, p. 25). Além disso, destacamos que a pouca ou 

quase inexistente discussão com a comunidade acadêmica e escolar acerca da proposta que 

se fez legitimar em menos de um ano caracterizou-se como autoritária e antidemocrática 

(ibid).  

O NEM passa a ser dividido entre base comum, em quatro áreas de conhecimento, a 

saber: I – Linguagens e suas Tecnologias; II – Matemática e suas Tecnologias; III – 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias; IV – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

(BRASIL, 1996, 35-A) e parte diversificada, dividida em cinco itinerários formativos: I - 

Linguagens e suas Tecnologias; II - Matemática e suas Tecnologias; III - Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias; IV - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; V - Formação 

Técnica e Profissional (Ibid., 35-A).  

Sobre esta estruturação, a Lei nº 13.415/2017 indica em seu art. 1º, alterando o 

artigo 24 da Lei nº 9.394/1996 (LDB), o aumento progressivo da carga horária para o 

Ensino Médio, estabelecendo “[...] mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino 

oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a 

partir de 2 de março de 2017” (BRASIL, 2017). Em contrapartida, estabelece em seu artigo 

3º que “a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular 

 

49 Entendemos aqui como “discurso da flexibilização” o fato de que, embora os documentos analisados 

apontem a flexibilização curricular como característica fundamental do NEM, sugerimos que tal terminologia 

é mais um merchandising que eleva a noção de “liberdade de escolha” sistematicamente operada pelos 

responsáveis da reforma, do que propriamente a efetivação desta na prática. Tal questão será discutida ao 

longo desta pesquisa.  
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não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio, 

de acordo com a definição dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2017).  

Ao observar o aumento progressivo da carga horária do NEM, podemos 

compreendê-la como fator positivo, já que pode indicar a possibilidade de aprofundamento 

nas áreas de conhecimento. No entanto, o que se revela na constituição da reforma em seu 

artigo 3º, que acrescenta o artigo 35-A na LDB, é que “a carga horária destinada ao 

cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e 

oitocentas horas do total da carga horária do ensino médio” (BRASIL, 2017). Esta primeira 

indicação prevista na nova lei sinaliza certa perversidade quanto ao papel formativo da 

última etapa da educação básica, uma vez que o aumento progressivo da carga horária do 

NEM não está destinado à BNCC.  

Tomemos como exemplo, de forma sintética, a Exposição de Motivos encaminhada 

em 2016 ao Congresso Nacional pelo então Ministro da Educação, José Mendonça Bezerra 

Filho, com o objetivo de justificar a necessidade da reforma. Nela, como apontam Moura e 

Benachio (2021, p. 167) há uma série de argumentos, dentre elas: 

I) baixo rendimento dos estudantes nas disciplinas de Português e 

Matemática, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB); II) estrutura curricular do ensino médio com 13 disciplinas, 

caracterizada como extensa, superficial e fragmentada; III) necessidade 

de melhorar o desempenho do ensino médio brasileiro tomando como 

modelo os países mais bem colocados no mundo, que compõem a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e 

IV) baixo índice (16,5%) de estudantes pós-médio que ingressam no 

ensino superior e percentual (8%) de estudantes que cursam educação 

profissional[...]. 

 

Salientamos que antes da reforma da BNCC a carga horária mínima estabelecida 

para a base comum era de 2.400 h. Portanto, temos a primeira questão a ser avaliada no 

âmbito da reforma: de um lado, a diminuição da carga horária de disciplinas propedêuticas, 

com máximo fixado em 1.800 h e, de outro, o aumento da carga horária total do NEM, 

passando de 2.400 h para 3.000 h. Esse aumento da carga horária, porém, foi destinado à 

parte diversificada, portanto, para os itinerários formativos. Deste modo, cabem as 

seguintes indagações: se o currículo do ensino médio era muito extenso e fragmentado, o 

que justifica o aumento de sua carga horária? Quais seus objetivos e finalidades? A que 

princípio educativo elas correspondem?  

Atentando-nos novamente ao artigo 35-A, incluído na LDB pela Lei nº 

13.415/2017, temos que “A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do 
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art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional 

Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, 

ambiental e cultural.” (BRASIL, 2017, art. 35-A, § 1º). Neste ponto cabe uma segunda 

observação, quanto à questão da harmonização da parte diversificada do currículo. A 

BNCC promove a ideia de que a base estruturante do ensino médio, sob uma determinada 

matriz curricular, pode ser “aprofundada” pela parte diversificada, pois 

cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes 

de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e 

se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do 

trabalho de forma a contribuir para a construção de soluções de 

problemas específicos da sociedade. (BRASIL, 2018, Art. 6, grifo nosso). 

 

O uso da conjunção coordenativa alternativa “ou” estabelece, segundo a 

interpretação de Piolli e Sala (2020), o caráter da dualidade, já que entre as opções dos 

itinerários formativos pode o estudante escolher a partir daquilo que lhe é ofertado – 

aprofundamento na área de conhecimento escolhida ou seguir para o mundo do trabalho. 

No entanto, sugerimos uma breve reflexão acerca da dualidade histórica presente na EPT.  

É fato que a história da EPT no Brasil esteve cercada pelo dilema entre formação 

geral e formação técnica. Em linhas gerais, há uma ampla literatura que aponta a relação 

histórica da dualidade nas políticas educacionais, em especial, de nível médio em nosso 

país (Cf. CIAVATTA, 2009; FRIGOTTO, 1989, 2016; FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005a; KUENZER, 2007). Contudo, sugerimos a seguinte observação: diante de 

uma análise geral da Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base (ME, 2018) 

publicada em 2018 e dos Referenciais Curriculares para a elaboração dos Itinerários 

Formativos (ME, 2020) publicados em 2020, ambos produzidos pelo Ministério da 

Educação, pontuamos: 

A dinâmica social contemporânea nacional e internacional, marcada 

especialmente pelas rápidas transformações decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico, impõe desafios ao Ensino Médio. Para 

atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da 

cidadania e à inserção no mundo do trabalho, e responder à diversidade 

de expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as 

juventudes tem de estar comprometida com a educação integral dos 

estudantes e com a construção de seu projeto de vida. (ME, 2018, p. 

464, grifo do autor). 
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 O trecho acima refere-se às finalidades do Ensino Médio que, segundo o 

documento, devem ser recontextualizadas (Ibid., p. 464). Para tanto, indicam a construção 

de “aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 

estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea” (Ibid., p. 14). Cabe 

aqui uma breve indagação: a quais desafios o documento se refere? Afirma-se ali que  

 

Ao se orientar para a construção do projeto de vida, a escola que acolhe 

as juventudes assume o compromisso com a formação integral dos 

estudantes, uma vez que promove seu desenvolvimento pessoal e social, 

por meio da consolidação e construção de conhecimentos, representações 

e valores que incidirão sobre seus processos de tomada de decisão ao 

longo da vida. Dessa maneira, o projeto de vida é o que os estudantes 

almejam, projetam e redefinem para si ao longo de sua trajetória, uma 

construção que acompanha o desenvolvimento da(s) identidade(s), em 

contextos atravessados por uma cultura e por demandas sociais que se 

articulam, ora para promover, ora para constranger seus desejos. (Ibid., p. 

472-3, grifo do autor). 

 

 Os desafios aos quais o documento se refere resumem-se ao que denominam como 

“complexidade da sociedade contemporânea”. Entendemos que, muito embora a BNCC 

designe a noção de aprofundamento pelos Itinerários Formativos, o que se estabelece é a 

orientação a um conjunto de aprendizagens que, no final, tende à formação por 

competências, justificada pelo projeto de vida do estudante. Nesta direção, nossa 

interpretação sugere que, independentemente do itinerário escolhido, todos levarão ao 

mesmo aspecto formativo. 

No que diz respeito aos Referenciais Curriculares, esclarecemos que a 

fundamentação do NEM em Eixos Estruturantes revela uma base mais ou menos 

homogênea que orienta o currículo. São ao todo quatro eixos: Investigação Científica, 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo, 

correspondentes à Parte Diversificada. Estes devem estar associados à BNCC e a 

habilidades específicas de cada itinerário, como se vê na Figura 7 (a seguir). 
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Figura 7 – Tabela de Habilidades dos Itinerários Formativos associadas à BNCC. 

 

Fonte: ME (2020) 

 

Observando a tabela dos referenciais curriculares é possível notar que, 

independentemente do itinerário, as habilidades referentes aos eixos estruturantes são as 

mesmas. Algo mais ou menos homogêneo, com poucas nuances, ocorre nas habilidades 

específicas de cada itinerário em referência aos eixos (cf. ME, 2020, p. 11-14). Neste 

sentido, entendemos que muito embora o NEM demonstre o ideário da flexibilização, no 

final, todos os itinerários apresentados como flexíveis seguem uma mesma direção na 

medida em que a base que fundamenta o NEM indica como principal preocupação a 

formação por competências. Assim, a noção da flexibilização é muito mais uma 

justificativa da propalada “liberdade de escolha” 

Ademais, se atentarmos ao próprio dispositivo legal do NEM, é claro que este não 

permite ao aluno ter de fato a tão emocionante liberdade de escolha, já que a oferta da parte 

diversificada pelos itinerários formativos é dependente da possibilidade de oferta pelas 

redes de ensino, pois “deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 

curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 

ensino” (BRASIL, 2017, art. 36). 
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 A compreensão da possibilidade da oferta pelos sistemas de ensino é também 

indicada pela Resolução CNE/CEB nº 3/2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM). Em seu artigo 12 § 8º indica que “a oferta de 

itinerários formativos deve considerar as possibilidades estruturais e de recursos das 

instituições ou redes de ensino” (BRASIL, 2018). Embora anteriormente aponte que “[o]s 

sistemas de ensino devem garantir a oferta de mais de um itinerário formativo em cada 

município, em áreas distintas, permitindo-lhes a escolha” (BRASIL, 2018, Art. 12, § 6º), 

temos, na prática, a limitação da escolha sob a égide das possibilidades de oferta das redes 

de ensino. Segundo Piolli e Sala (2020, p. 76) 

Desse modo, dos cinco itinerários já apresentados no texto da reforma, 

cada município é obrigado a oferecer apenas dois, o que é um limitador 

objetivo no discurso da escolha que fundamenta a proposta. Além disso, 

[...] poderá haver processos seletivos para o acesso a esse ou aquele 

itinerário, o que limita duplamente a escolha dos estudantes.  

 

Concordamos que embora seja elevada a ideia da liberdade de escolha pelo 

estudante, o fato é que, como afirmam Krawczyk e Ferretti (2017, p. 38-39), “[...] o aluno 

não poderá escolher uma formação sólida geral nem necessariamente terá a possibilidade 

de escolher entre os cinco itinerários formativos, já que sua oferta dependerá das propostas 

e condições concretas de cada estado e de cada rede”. Assim, a rede semântica utilizada no 

conjunto de dispositivos legais que estruturam o NEM em expressões como: 

“protagonismo juvenil”, “projeto de vida” e “liberdade de escolha”50, por exemplo, é 

inverdade se atentarmos ao fato de que “[o]s alunos farão, no máximo, escolhas entre os 

itinerários formativos estipulados pelo sistema público de ensino do referido ente 

federativo” (FERRETTI, 2018, p. 29). 

Outro elemento a ser considerado é a redução da carga horária da BNCC, 

estabelecendo que “[o] ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 

três anos do ensino médio”, bem como a inclusão obrigatória do “estudo da língua inglesa 

e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo” (BRASIL, 2017, 35-A, § 

3º). A consequência é a vertiginosa redução da carga horária de disciplinas como Biologia, 

Física, Química, História e Geografia, dificultando qualquer aprofundamento dessas áreas. 

Porém, ainda mais grave é a situação dos campos das Artes, Educação Física, Filosofia e 

Sociologia, pois é explicitada a inclusão obrigatória de “estudos e práticas de educação 

 

50 Cf. REPU (2022). 
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física, arte, sociologia e filosofia” (BRASIL, 2017, Art. 35). Ora, o que significa “estudos e 

práticas”? Segundo Ferretti (2018, p. 30) 

O significado da expressão estudos e práticas foi explicitado por Maria 

Helena Guimarães de Castro, uma das principais responsáveis pela 

reforma do Ensino Médio, em resposta à pergunta da revista Nova Escola 

sobre o caráter obrigatório ou não desses componentes. De acordo com a 

Secretária Executiva do MEC, “não é o componente curricular dessas 

disciplinas que é obrigatório e, sim, o ensino de Sociologia, Filosofia, 

Educação Física e Arte em atividades que podem ser dentro de uma 

disciplina específica ou em projeto interdisciplinar” [...].  

 

De modo geral, o cenário desenhado pelo NEM é o de que a parte propedêutica terá 

o mínimo necessário articulado a certa permanência de três disciplinas e a distribuição do 

que resta às demais, com a inclusão de “estudos e práticas” para outras.  

Um terceiro ponto a ser considerado diz respeito aos currículos, pois “deverão 

considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a 

construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais” (BRASIL, 2017, 35-A, § 7º). Ora, parece-nos que a compreensão da 

formação integral, aquela discutida desde a construção da LDB por Savianni (1989), 

intenta ser contemplada pela inclusão do termo “formação integral”, entretanto, o objetivo 

e a finalidade aqui adotados são para a “construção de seu projeto de vida”, considerando, 

por exemplo, aspectos “socioemocionais”. A dimensão de qualquer formação crítica e 

humana, tendo por princípio educativo o trabalho, parece ser cooptada pela formação de 

uma determinada subjetividade, para atendimento de certa racionalidade, dotada de uma 

formação por competências fundamentada nos arautos da Teoria do Capital Humano51. 

Quanto à compreensão da formação por competências, Silva (2018, p. 11) afirma 

que “a definição de competências como eixo de prescrições curriculares foi favorecida, no 

contexto da reforma curricular da década de 1990, em virtude de sua proximidade com a 

ideia de competição e de competitividade”. Segundo a autora, esse “discurso empoeirado” 

é retomado no âmbito do NEM com a alegada necessidade de “adequar a escola a supostas 

e generalizáveis mudanças do “mundo do trabalho”, associadas de modo mecânico e 

imediato a inovações de caráter tecnológico e organizacional” (SILVA, 2018, p. 11). Como 

 

51 Quanto a isto, desenvolveremos um debate na análise dos planos de cursos do Novotec que expressam 

claramente a adoção das competências e habilidades como princípio pedagógico, mas não nos 

aprofundaremos na discussão da Teoria do Capital Humano. Para isto, indicamos Frigotto (1989; 1998). 



125 

 

subsídio a essa discussão, a DCNEM aponta em seu art. 6º, inciso VI, que competências 

são a  

mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho. Para os efeitos desta Resolução, com 

fundamento no caput do art. 35-A e no § 1º do art. 36 da LDB, a 

expressão “competências e habilidades” deve ser considerada nos termos 

da legislação vigente como equivalente à expressão “direitos e objetivos 

de aprendizagem” presente na Lei do Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

Sabemos que o discurso das competências52 não é novo. Contudo, o que 

seguramente retorna no NEM é uma dimensão revisada, tendo em vista que no art. 36, 

parágrafo 1º da LDB reformada consta que “a organização das áreas de que trata o caput e 

das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos 

em cada sistema de ensino” (BRASIL, 2018) em consonância com os “direitos e objetivos 

de aprendizagem”, como destacado pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE). 

Ademais, a Resolução CNE/CEB nº 3/2018 em seu art. 5º, inciso II define:  

formação geral básica: conjunto de competências e habilidades das áreas 

de conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino 

fundamental, a compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre 

soluções para eles. 

 

Como indica Silva (2018), o PNE, Lei nº 13.005/2014, torna-se o respaldo legal da 

BNCC, expressando a sua concepção de educação. 

Uma educação que propicie aprendizagem de competências de caráter 

geral, forme pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas 

em suas escolhas, que respeitem as diferenças e superem a segmentação 

social. Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o 

ensino médio deverá permitir aquisição de competências relacionadas ao 

pleno exercício da cidadania e da inserção produtiva: autoaprendizagem; 

percepção da dinâmica social e capacidade para nela intervir; 

compreensão dos processos produtivos; capacidade de observar, 

interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões básicas de linguagens, 

comunicação, abstração; habilidades para incorporar valores éticos de 

solidariedade, cooperação e respeito às individualidades. (BRASIL, 

2014). 

 

 

52 Quanto ao debate crítico das competências presentes nos documentos produzidos na década de 1990, 

destacamos Frigotto (2010a; 2010b) e Ramos (2011). 
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Ou seja, um dos principais intuitos das competências na BNCC é que se “forme 

pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas escolhas”. Neste 

sentido, destacamos: “inserção produtiva”, “autoaprendizagem”, “tomar decisões”, 

“domínio de aptidões básicas”. Tais termos não são ocasionais e, a nosso ver, refletem a 

racionalidade requerida pela dinâmica do capital flexível. Segundo Kuenzer (2017, p. 41), 

Daí o caráter “flexível” da força de trabalho: importa menos a 

qualificação prévia do que a adaptabilidade, que inclui tanto as 

competências anteriormente desenvolvidas, cognitivas, práticas ou 

comportamentais, quanto a competência para aprender e para submeter-se 

ao novo, o que supõe subjetividades disciplinadas que lidem 

adequadamente com a dinamicidade, a instabilidade, a fluidez. 

 

O relatório A Educação no Brasil: uma perspectiva internacional, lançado em 2021 

pela OCDE com o apoio técnico do TPE apresenta em seu sumário executivo uma das 

premissas da educação brasileira, pois “é necessário um foco maior no comportamento, 

expectativas e bem-estar dos alunos” (2021, p. 24). Acerca da Meta 11 do PNE, o relatório 

destaca: 

A intenção é que a concretização dessa meta não apenas ajude a engajar e 

manter na escola os alunos menos orientados à formação acadêmica, 

oferecendo itinerários alternativos, mas também apoie uma maior 

qualificação e, assim, traga avanços nos resultados no mercado de 

trabalho e na produtividade. Esse aspecto é particularmente importante no 

Brasil, uma vez que grande parte dos jovens ingressa no mercado de 

trabalho logo após a saída da escola, sem cursar o Ensino Superior ou 

alguma formação complementar. (OCDE, 2021, p. 70). 

 

 Quer dizer, a preocupação não é universalizar uma educação de nível médio que 

favoreça a continuidade dos estudos aos jovens brasileiros, já que “grande parte dos jovens 

ingressam no mercado de trabalho após a saída da escola, sem cursar o Ensino Superior”. 

Ora, esta constatação só afirma que os jovens brasileiros não possuem condições que lhes 

permitam prosseguir com os estudos, sobretudo porque tal relatório não mobiliza os reais 

motivos que levam os estudantes ao mercado de trabalho. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: 

Educação 2019 (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 

14 milhões de jovens não puderam prosseguir com os estudos uma vez que 44% tiveram de 

trabalhar e outros 17,5% informaram não ter condições financeiras para seguir estudando 

(IBGE, 2020). 
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 Porém, discutir de maneira pormenorizada os elementos que sustentam este 

relatório demandaria uma investigação mais completa, por isso, contentamo-nos por ora 

em apontar apenas este elemento como um dos fundamentos de nossas justificativas para 

esta pesquisa.  

Destacamos que, embora não estejam esgotadas nesta seção todas as problemáticas 

que envolvem a BNCC, tais como: “notório saber”, “conhecimento tácito”, “ensino 

híbrido”, “parceria público-privada”, enfim, estas e outras que perverteram a estrutura 

educacional de nível médio em nosso país, empenhamo-nos em destacar elementos que 

fundamentarão, ao longo deste capítulo, a análise sobre os planos de cursos do Novotec 

Integrado. Sinalizamos que mesmo que o ensino médio seja de responsabilidade dos 

estados, o fato é que a observância das legislações gerais que direcionam a política 

educacional em cada ente da federação permite entender como e de que maneira a estrutura 

e a organização curriculares no âmbito federal orientam as decisões das políticas 

educacionais estaduais e municipais.  

Não obstante, o caráter da reforma do ensino médio e as definições da BNCC, da 

DCNEM, do PNE, bem como as articulações do TPE em conjunto com os interesses de 

empresários e de organismos internacionais, produzem o ethos estruturante de educação na 

qual são absorvidas e disseminadas verdades para o “problema da educação” em nosso país 

(cf. RAMOS; FRIGOTTO, 2017). É neste sentido que o CPS aprofunda via Novotec a 

lógica mercadológica no intento de fazer valer a racionalidade requerida por estes grupos. 

Sob o discurso do “pioneirismo do novo ensino médio” no estado mais rico da federação, a 

implementação no estado de São Paulo do V Itinerário Formativo por meio do Novotec 

deu-se antes mesmo da Portaria DOU nº 521/2021 que instituiu o Cronograma Nacional de 

Implementação do Novo Ensino Médio. Neste sentido, antecipamos que a atuação incisiva 

dos setores empresariais no estado paulista (cf. ADRIÃO; GARCIA; DRABACH, 2020), 

sob a gerência de pessoas dotadas de competências (do empenho por resultado, eficiência e 

eficácia), faz valer ideais de certos grupos sob a roupagem de programas revertidos em 

políticas educacionais.  

 

4.1.1 V Itinerário Formativo e a Resolução CNE/ CP nº 1/2021: a fragmentação da EPT 

 

 A partir das análises gerais realizadas na seção anterior, tomaremos como ponto de 

partida outros dois dispositivos legais que normatizam a execução e a implementação do 

NEM, referentes à Educação Profissional Técnica de Nível Médio. A LDB, seção IV, em 
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seu artigo 36, orienta que nesta modalidade de ensino “a preparação geral para o trabalho 

e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 

estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em 

educação profissional” (BRASIL, 2018), indicando que este itinerário pode ser 

desenvolvido de forma articulada ou subsequente. No entanto, a primeira forma, 

compreendida como “articulada”, pode ser: integrada, com matrícula única na mesma 

instituição possibilitando a habilitação profissional, e concomitante, com matrículas 

distintas na mesma ou “em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto 

pedagógico unificado” (BRASIL, 2018, Art. 36-C, II). 

Tal intercomplementaridade é definida na Resolução CNE/CP nº 1/2021, cujo 

capítulo VI apresenta a estrutura e a organização da EPT de nível médio, a saber: 

I - integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino 

Fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a 

conduzir o estudante à habilitação profissional técnica ao mesmo tempo 

em que conclui a última etapa da Educação Básica; 

II - concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o 

esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, 

aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades 

de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições e redes de 

ensino; 

III - concomitante intercomplementar, desenvolvida simultaneamente em 

distintas instituições ou redes de ensino, mas integrada no conteúdo, 

mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade, para 

a execução de projeto pedagógico unificado; e 

IV - subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a 

quem já tenha concluído o Ensino Médio. 

§ 1º A habilitação profissional técnica, como uma das possibilidades de 

composição do itinerário da formação técnico e profissional no Ensino 

Médio, pode ser desenvolvida nas formas previstas nos incisos I, II e III 

deste artigo.  

 

 

Segundo o inciso III, os cursos técnicos poderão ser caracterizados como 

“concomitante intercomplementar” indicando que, embora sejam ofertados em instituições 

de ensino diferentes, seu conteúdo é “integrado”. Novamente, o uso do termo “integrado” 

não é claramente definido, pois se observarmos a realização de parcerias e convênios entre 

sistemas de ensino, permitida pela lei, como no Novotec Expresso e Novotec Integrado 

(Parceira Seduc-CPS), a concepção de “integrado” é diametralmente oposta de uma 

concepção que tome o trabalho como princípio educativo. Além disso, o agravante dessa 
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possibilidade reside na expansão da parceria público-privada em atendimento a esta 

demanda53. 

Seguindo na mesma direção, a Meta 11 do PNE sinaliza que a intenção é “triplicar as 

matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 

oferta em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público” (PNE, 

2014). Se atentarmos às estratégias vinculadas a esta meta, há entre elas a sinalização da 

relação público-privada como forma de ampliação da oferta para a educação profissional, 

como se segue:  

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional 

técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de 

atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 

modalidade; 

11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação 

profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de 

educação superior; (PNE, 2014, grifos nossos). 

 

Se somarmos o objetivo da Meta 11 e a carga horária estabelecida no NEM para 

formação geral da BNCC – máximo de 1.800 h justapostas a 1.200 h dos itinerários 

formativos –, temos o possível resultado para a formação profissional: parte do V Itinerário 

Formativo ser atendida por cursos de habilitação profissional e outra parte pela somatória 

de cursos de qualificação profissional, os de Formação Inicial e Continuada (FIC). Este 

pressuposto abre as portas para que o V Itinerário Formativo seja fortemente destinado à 

perversidade da precarização da educação para o trabalho cada vez mais precário.  

Um exemplo disto é o que já ocorre no estado de São Paulo por meio do Currículo 

Paulista. Segundo o site do NEM paulista (NEMSP, s/d), há duas possibilidades para o V 

Itinerário Formativo: 1) Novotec Integrado, com 13 opções de cursos de habilitação 

profissional54, e 2) oferta de itinerários formativos combinados: 1. Áreas de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias – Cultura em movimento: 

diferentes formas de narrar a experiência humana + Novotec Expresso e 2. Áreas de 

 

53 Quanto a isto, informamos no capítulo 3 o bloco licitatório comandado pela pasta da SDE em atendimento 

à modalidade Novotec Expresso entre os anos 2020 e 2021. Ver Anexos A e B. 
54 Os cursos disponíveis até julho de 2022 são: Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, 

Técnico em Comércio, Técnico em Comércio Exterior, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico 

em Finanças, Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Logística, 

Técnico em Marketing, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Jurídicos e Técnico 

em Serviços Públicos. 

 

https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/01_Tecnico_em_Administracao.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/07_Tecnico_em_Contabilidade.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/05_Tecnico_em_Comercio.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/22_Tecnico_em_Comercio_Exterior.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/08_Tecnico_em_Desenvolvimento_de_Sistemas.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/06_Tecnico_em_Financas.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/12_Tecnico_em_Guia_de_Turismo.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/09_Tecnico_em_Informatica_para_Internet.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/03_Tecnico_em_Logistica.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/02_Tecnico_em_Marketing.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/04_Tecnico_em_Recursos_Humanos.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/10_Tecnico_em_Servicos_Juridicos.pdf
https://novoensinomedio.educacao.sp.gov.br/assets/docs_ni/11_Tecnico_em_Servicos_Publicos.pdf
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias – Meu papel no 

desenvolvimento sustentável + Novotec Expresso.  

No âmbito das duas combinações possíveis justapostas ao Novotec Expresso, há no 

itinerário combinado 1 a indicação dos seguintes cursos: Edição de Vídeos para YouTube, 

Design de Sites e Apps (UX) e Gestão de Projetos Sociais (indicados para o 2º ano) e 

Segurança no Mundo Digital, Agente Cultural e Marketing Digital e Redes Sociais 

(indicado para o 3º ano). Já no itinerário combinado 2: Desenho no AutoCad, Introdução a 

Projetos Gráficos e Jogos Digitais (indicado para o 2º ano) e Introdução à Banco de Dados, 

Excel aplicado à Área Administrativa e Gestão de Projetos Sociais (indicado para o 3º 

ano). Os cursos destinados ao Novotec Expresso como forma combinada aos itinerários 

formativos, que também são combinados, representariam o resultado da massificação do 

modelo criado pelo CPS atendendo ao mundo do trabalho flexível. 

Neste sentido, o objetivo apontado pelo Novotec Expresso de estar “conectado com 

demandas do mundo do trabalho e da vida fora da escola” (NOVOTEC, 2022) é, a nosso 

ver, conectado com o mercado de trabalho: aquele que é precário, da inclusão-excludente 

(KUENZER, 2017), destinado a trabalhos que alocam e realocam a mão de obra de baixa 

qualificação ao sabor de intempéries. Em outras palavras, este tipo de formação atenta para 

a necessidade de diversas “qualificações profissionais” para as diversas segmentações 

laborais, dentro de uma cadeia altamente precarizada.  

O discurso da necessidade de elevação dos níveis de conhecimento e da 

capacidade de trabalhar intelectualmente, quando adequadamente 

analisado a partir da lógica da acumulação flexível, mostra seu caráter 

concreto: a necessidade de ter disponível para consumo, nas cadeias 

produtivas, força de trabalho com qualificações desiguais e diferenciadas 

que, combinadas em células, equipes, ou mesmo linhas, atendendo a 

diferentes formas de contratação, subcontratação e outros acordos 

precários, assegurem os níveis desejados de produtividade, por meio de 

processos de extração de mais-valia que combinam as dimensões relativa 

e absoluta. (KUENZER, 2017, p. 341) 

 

Em consonância a este estado de coisas, indicamos a fala do ex-Ministro da 

Educação, Milton Ribeiro55, que em entrevista a um site de notícias do triângulo mineiro 

em 14 de fevereiro de 2022 afirma que “o alicerce da educação é aprender a ler e escrever, 

é educação básica. Não adianta construir universidades pelo Brasil, é a mesma coisa que 

 

55 O ex-ministro Milton Ribeiro, responsável pela pasta do MEC solicitou sua exoneração em 28/03/2022, 

devido a denúncias de um “governo paralelo” existente no ministério. O “governo paralelo” era comandado 

por dois pastores.  



131 

 

começar uma obra pelo telhado”; bem como a fala do Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, Marcos Pontes, que disse na mesma ocasião: “se a gente oferecer a 

oportunidade deles terem educação e logo depois a gente oferecer a possibilidade deles 

abrirem empresas ou trabalharem em empresas e terem a vida digna, dessa forma a gente 

vai construir um país”. Estas falas representam o ideário de educação cada vez mais 

presente e que tem se legitimado por meio da implementação do NEM, já que o mínimo 

das disciplinas, como português e matemática, está posto. 

Outra questão a ser pontuada está na definição “o itinerário de formação técnica e 

profissional compreende um conjunto de termos e conceitos próprios”, que pode ser 

entendida em seu conjunto a partir das seguintes terminologias: ambientes simulados, 

formações experimentais, aprendizagem profissional, qualificação profissional, habilitação 

profissional técnica de nível médio, programa de aprendizagem, certificação intermediária 

e certificação profissional (BRASIL, 2018). Para a análise que se segue, selecionaremos 

dois: “qualificação profissional” e “programa de aprendizagem”. 

Segundo o próprio documento, a qualificação profissional “é o processo ou 

resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil 

profissional, definido no mercado de trabalho” (Ibid., p. 3). Neste sentido, a definição 

apresentada pelo MEC para os cursos de qualificação profissional é a seguinte: 

[...] cursos que se integram à organização curricular de uma Habilitação 

Profissional Técnica de Nível Médio (curso técnico), compondo o 

respectivo itinerário formativo aprovado pelo sistema de ensino. Também 

chamados de unidades ou módulos, correspondem a saídas intermediárias 

do plano curricular com carga horária mínima de 20% do previsto para a 

respectiva habilitação. São destinados a propiciar o desenvolvimento de 

competências básicas ao exercício de uma ou mais ocupações 

reconhecidas no mercado de trabalho. (MEC, 2022, s/p). 

 

Em ambas definições, a noção de competências é apontada como marca 

fundamental da qualificação profissional, além de que esta se estrutura conforme as 

demandas reconhecidas pelo mercado trabalho, dando-lhe a possibilidade de “propiciar o 

desenvolvimento de competências básicas de uma ou mais ocupações”; é este o significado 

da “hibridização”, “justaposição” e da “somatória” de diversas qualificações 

correspondendo a uma das trajetórias possíveis do V Itinerário Formativo. Como exemplo, 

o Novotec Expresso corresponde justamente a este tipo de formação, atendendo ao mínimo 

de 160 h e 200 h, tendo em vista a referência de cursos técnicos de Habilitação Profissional 

com carga horária de 800 h ou 1.200 h. Podemos observar que os cursos de curta duração 
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são uma “saída” para a Habilitação Profissional, o que caracteriza a precarização daquilo 

que já está precário. Ou seja, se os cursos técnicos são compostos com uma carga horária 

de 800 h a 1.200 h, agora é possível, por rearranjos curriculares de diversas composições, 

alicerçados pela dimensão das competências, permitir-se não só a composição do V 

Itinerário Formativo, mas uma “certificação intermediária”. Esta concepção tem por 

consequência a precarização, o aligeiramento e a fragmentação da formação dos 

estudantes. Em suma, para o atendimento dessa forma curricular esquizofrênica é óbvio 

que a “integração” em conteúdo, como apontada pela intercomplementaridade, também 

não vai ocorrer. 

Quanto à “aprendizagem profissional” podemos observar que 

A critério dos sistemas de ensino, observadas as DCNEM, a oferta do 

itinerário da formação técnica e profissional deve considerar a inclusão 

de vivências práticas de trabalho, constante de carga horária específica, 

no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo 

parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos 

pela legislação sobre aprendizagem profissional. (BRASIL, 2021, Art. 16, 

§ 3º). 

 

 O que nos coloca diante da seguinte questão: será por via da prática no trabalho que 

os jovens poderão ser certificados em uma determinada área profissional? Segundo a 

Resolução nº 3/2018, a aprendizagem profissional 

compreende arranjos e combinações de cursos que, articulados e com os 

devidos aproveitamentos curriculares, possibilitam um itinerário 

formativo. A oferta de programas de aprendizagem tem por objetivo 

apoiar trajetórias formativas, que tenham relevância para os jovens e 

favoreçam sua inserção futura no mercado de trabalho. Observadas as 

normas vigentes relacionadas à carga horária mínima e ao tempo máximo 

de duração do contrato de aprendizagem, os programas de aprendizagem 

podem compreender distintos arranjos (BRASIL, 2018, p. 4). 

 

Novamente adentramos a natureza semântica: a proposta de que os “programas de 

aprendizagem” têm o objetivo de apoiar as “trajetórias formativas”, orientadas por contrato 

de aprendizagem, tem no Novotec AMS a sua aplicação; ou seja, se os estudantes podem 

“cursar” uma parte da carga horária em “estágios” no interior da IBM (como apontado no 

capítulo 3), isso significa que o saber profissional pode ser verificado tacitamente. Em 

outras palavras, “[n]o caso específico das competências, elas poderão ser certificadas desde 

que comprovadas por demonstração prática, experiências de trabalho supervisionadas ou 
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adquiridas fora do ambiente escolar, o que permite reconhecer conhecimentos tácitos.” 

(KUENZER, 2017, p. 335). 

 Outro elemento de fundamental importância presente na Resolução nº 3/2021 é 

expresso no art. 20, que indica “a estruturação dos cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio”: 

o domínio intelectual das tecnologias pertinentes aos eixos tecnológicos e 

às áreas tecnológicas contempladas no curso, de modo a permitir 

progressivo desenvolvimento profissional e de aprendizagem, 

promovendo a capacidade permanente de mobilização, articulação e 

integração de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções, 

indispensáveis para a constituição de novas competências profissionais 

com autonomia intelectual e espírito crítico (BRASIL, 2021, Art. 20). 

 

 Entendemos que o papel da EPT de nível médio é sintetizado por “mobilização, 

articulação e integração de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções” 

considerados fundamentais para “constituições de novas competências profissionais”. Isso 

corrobora a dimensão do “deslocamento divergente” discutida por Marise Nogueira Ramos 

em seu livro A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação?, publicado em 

2001, em que explicita 

Sob a égide da autonomia requerida pelos processos automatizados, as 

formas de gestão do trabalho fazem incidir sobre os próprios 

trabalhadores a responsabilidade por gerar condições de promoção. 

Novos princípios de contratação e de gestão incluem os procedimentos 

participativos, os contratos por objetivos, as formas de avaliação e auto-

avaliação, o deslocamento do controle direto sobre as tarefas para o 

controle da qualidade dos produtos. Enfim, são procedimentos que 

emergem sob a lógica da gestão por competência. (RAMOS, 2011, p. 63). 

 

O deslocamento aqui aferido é que a formação desses estudantes deve ser 

direcionada ao caráter atitudinal, situando-os como responsáveis pela sua inclusão ou 

exclusão no mercado de trabalho. Isto significa que o deslocamento da qualificação para a 

competência denota determinadas práticas que não requerem o conhecimento científico 

como forma a ser aplicada na sua relação com o trabalho mas, pelo contrário, anseiam pelo 

saber fragmentado de diversas profissões demarcando a dimensão da polivalência e da 

proatividade, por exemplo, como elementos fundamentais da nova forma trabalho.  

Os elementos de adaptação, as dimensões da polivalência, a ideia do saber-fazer, do 

protagonismo juvenil, da autonomia, são em seu conjunto amálgamas de uma concepção 

de mundo permeada pela lógica estruturante do capital flexível. Obter por meio da 
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educação estas dimensões é deslocar a formação para responsabilidade do sujeito, 

revestido pela meritocracia e da “luta pelo mais forte”. Não é à toa que a insistência pelas 

“competências e habilidades” deve estruturar a formação dos estudantes, já que o capital 

requer um determinado tipo de atitude que se adeque às condições impostas ao cotidiano 

no trabalho. De modo geral, esta estrutura que direciona os dispositivos legais que 

referendam o V Itinerário Formativo – e não só ele, mas todo o NEM – apenas legitima o 

caráter da reforma: a fragmentação da formação para a classe-que-vive-do-trabalho 

(ANTUNES, 2015). Por isso, não faz sentido pensar em uma educação integral, assentada 

sobre a dimensão da politecnia, pois a relação da futura classe-que-vive-do-trabalho deve 

ser, como assevera Kuenzer (2007, p. 1169), 

A formação de subjetividades flexíveis, tanto do ponto de vista cognitivo 

quanto ético, se dá, predominantemente, pela mediação da educação 

geral, como já se afirmou anteriormente; é por meio dela, disponibilizada 

de forma diferenciada por origem de classe, que os que vivem do trabalho 

adquirem conhecimentos genéricos que lhes permitirão exercer, e aceitar, 

múltiplas tarefas no mercado flexibilizado. Ser multitarefa, neste caso, 

implica exercer trabalhos simplificados, repetitivos, fragmentados, para 

os quais seja suficiente um rápido treinamento, de natureza psicofísica, a 

partir de algum domínio de educação geral, o que não implica 

necessariamente o acesso à educação básica completa. 

 

Portanto, a disponibilização de uma carga horária reduzida para a formação geral 

demonstra que o tipo de formação destinada a estes estudantes permite apenas alcançar 

saberes básicos, de modo que possam articular operações matemáticas básicas, saber ler e 

escrever minimamente, fazendo valer, por meio da vivência laboral, as adaptações ao tipo 

de trabalho que demanda, cotidianamente, funções simples, rotinizadas e nada complexas. 

Deste modo,  

Ser flexível, para estes trabalhadores, significa adaptar-se ao movimento 

de um mercado que inclui/exclui, segundo as necessidades do regime de 

acumulação. A competência, nos pontos desqualificados das cadeias 

produtivas, resume-se ao conhecimento tácito, demandado pelo trabalho 

concreto. Não há, para estes trabalhadores que atuam nos setores 

precarizados, demandas relativas ao desenvolvimento da competência de 

trabalhar intelectualmente em atividades de natureza científico-

tecnológica, em virtude do que não se justifica formação avançada 

(KUENZER, 2007, p. 1169). 

 

Por isso, faz sentido analisar que diante de um país de economia periférica e 

dependente, alocado nesta posição na DIT, ter uma educação que permita aos estudantes 
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compreender o trabalho como atividade vital, humano-social, numa perspectiva ontológica, 

torna-se dispensável, pois afinal, ter consciência de sua atividade e das condições impostas 

pelo mercado de trabalho, pode revelar a estes indivíduos as formas precárias do capital 

flexível. Portanto, em resumo, a degradação das variadas formas de educação distribuídas 

pelo cardápio do V Itinerário Formativo, segmentada em diversos nichos laborais 

precarizados, atende à demanda pela força de trabalho da inclusão-excludente. 

 

4.2 Deliberação CEE Nº 162/2018 e CEE Nº 168/2019: os dispositivos paulistas 

 

O ensino médio é uma etapa da educação básica cuja oferta cabe prioritariamente 

aos estados, conforme a organização da LDB. Neste sentido, analisaremos as Deliberações 

CEE nº 162/2018 e 168/2019, as quais abrangem as Diretrizes para a EPT no Ensino 

Médio nos sistemas de ensino do estado de São Paulo e demais regulações que, ao longo 

do percurso histórico de constituição e consolidação do Programa Novotec, fizeram 

legítima a atuação do programa no estado. Compreendemos que a análise das diretrizes e 

das regulações que sustentam o programa coloca-nos frente à sua natureza, bem como 

expressa a racionalidade sob a qual opera e a que se propõe. 

A Deliberação CEE nº 162/2018, publicada no DOE/SP em 11 de outubro de 2018, 

seção I, p. 128, foi um dos primeiros dispositivos legais no Estado de São Paulo consoante 

com a Lei nº 13.415/2017. Salientamos o fato de que tal dispositivo foi publicado antes da 

publicação da Resolução CNE/CEB nº 3/2018, sendo esta publicada no DOU em 22 de 

novembro de 2018, edição 224, seção 1, p. 21. Compreendemos que, diante de certa 

autonomia dos estados frente à federação na organização da educação de nível médio, 

incluindo a EPT, tal regulação do NEM articula a concepção e as características da EPT de 

nível médio no estado. Esta resolução define que  

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio poderá ser 

desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio:  

I – a articulada: a) integrada - com matrícula única na mesma instituição e 

desenvolvida de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional, 

ao mesmo tempo em que conclui o Ensino Médio; b) concomitante, 

ofertada simultaneamente ao Ensino Médio, mas com matrículas distintas 

para cada Curso.  

II – a subsequente, desenvolvida em Cursos destinados a quem já tenha 

concluído o Ensino Médio. (SÃO PAULO, 2018, Art. 4º). 
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Neste sentido, mantêm-se as formas “articulada” – dividida entre “integrada” e 

“concomitante” – e “subsequente”. Neste artigo, não há definição quanto à forma 

“concomitante intercomplementar” que aparece no art. 36-C da LDB, mas em parágrafo 

único aponta-se que: “as instituições educacionais poderão ofertar programas de Educação 

Profissional Técnica na forma integrada a serem desenvolvidos em instituições distintas 

mediante convênios ou acordo de intercomplementaridade” (SÃO PAULO, 2018). 

Como descrito no capítulo 2, o estado de São Paulo já havia desenvolvido a 

intercomplementaridade por via do Decreto Estadual nº 57.121/2011, instituindo o 

Programa REDE-Vence, descrita pelas Resoluções SE 31 de 16/3/2012 e 78 de 30/7/2012. 

O referido programa foi realizado em parceria entre Seduc, Ceeteps, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), além da participação de escolas 

privadas via chamamento público.  

Os cursos oferecidos pelo programa REDE-Vence foram divididos em duas 

modalidades: o integrado e o concomitante. Cabe considerar que a modalidade integrada 

do programa foi oferecida aos alunos ingressantes no 1º ano do ensino médio, com 

matrículas na rede estadual de ensino, enquanto a modalidade concomitante foi oferecida 

aos alunos com matrículas no 2º ou 3º anos do ensino médio. Chamamos a atenção para a 

Resolução SE 78 de 30/7/2012 que, na tentativa de unificar as normas para a 

implementação do programa no estado, indicou em um de seus artigos a possibilidade de 

matrícula única aos estudantes optantes pela modalidade integrada. Podemos dizer que este 

programa teve um caráter experimental, uma vez que “o ensino médio integrado à 

educação profissional técnica será oferecido em regime de experiência pedagógica, nos 

termos do artigo 81 da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB” 

(SÃO PAULO, 2012, Art. 3º, § 1º). No entanto, a mesma resolução já sinalizava a 

intercomplementaridade conforme segue: “o ensino médio integrado, de que trata este 

artigo, desenvolver-se-á mediante parceria da Secretaria da Educação com o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e com o Centro Paula Souza, em 

regime de intercomplementaridade” (Ibidem, § 2º).  

Na modalidade integrada, os alunos cursavam o ensino médio em sua escola de 

origem e o ensino técnico era oferecido pela escola parceira. O processo de ingresso dos 

alunos variava de acordo com os critérios das instituições ofertantes que, neste caso, 

estavam submetidos aos processos de seleção do CPS ou mesmo do IFSP. Já a modalidade 

concomitante era destinada não só aos estudantes dos 2º e 3º anos, como também aos 
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estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O interessante a se destacar é que a 

modalidade concomitante era oferecida pelas redes privadas.  

De modo geral, o Programa REDE-Vence iniciou suas atividades em 2012, levando 

o atendimento a 17.280 estudantes entre a modalidade integrada e a concomitante. No 

mesmo ano, tentou expandir o número de atendimentos para todos os municípios do 

estado, alcançando 95 municípios, oferecendo um total de 30.000 vagas. A ideia era atingir 

até 2014 a meta de mais de 450 mil alunos. Ao todo, o programa chegou a oferecer 80.000 

vagas, porém uma redução drástica de sua oferta fez com que houvesse 10.000 vagas em 

2015. A modalidade concomitante foi interrompida totalmente em 2016 e, em 2018, a 

Seduc informou que não haveria previsão de abertura para novos editais na modalidade 

concomitante. A parceria entre a Seduc e o Ceeteps permaneceu até o ano de 2018 com a 

modalidade integrada, com uma diminuição da oferta realizada pelo IFSP ao longo das 

edições do Programa REDE-Vence (BATISTA, et al., 2022). 

Preliminarmente, o programa descrito atendeu a uma tentativa interinstitucional sob 

o paradigma da intercomplementaridade. Cabe destacar que o envolvimento de instituições 

ofertantes cuja concepção educativa era possivelmente distinta não poderia executar na 

prática a concepção de uma educação integrada, no sentido de uma formação integral, 

embora indicassem que era um ensino “integrado”. Consideramos que a tentativa de 

expandir o ensino profissional era muito mais o mote do programa do que propriamente 

uma mudança na concepção pedagógica de ambas as instituições. Ademais, o fim do 

programa foi justificado pela perda de investimentos por parte do Estado; diante da 

carência de estudos acerca desse período, nossa hipótese é que o objetivo das políticas 

educacionais não convergia para o intento inicial do programa. Vale ressaltar que esta 

forma inicial de intercomplementaridade executada no interior das instituições de ensino 

técnico em São Paulo, seja pelas Etecs ou pelos IFSP, tenha valido minimamente a 

experiência do seu insucesso.  

Diante dessa breve descrição, ao realizar uma comparação entre a carga horária dos 

cursos previstos pela REDE-Vence em relação ao Novotec Integrado, os cursos ofertados 

pela REDE-Vence eram, em sua maioria, cursos de Habilitação Técnica articulados ao 

Ensino Médio. Segundo a Matriz Curricular de 2018 do curso de Habilitação Profissional 

de Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, da Etec Profº Armando José 

Farinazzo em parceria com a EE Armelindo Ferrari, em Fernandópolis, o total da carga 

horária da BNCC era de 3.040 h, sendo de responsabilidade da EE e, sob responsabilidade 

da Etec, 1.320 h destinadas à Parte Profissional. Somando a carga horária de BNCC e Parte 
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Profissional chegava-se ao total de 4.360 h (ETEC PROF. ARMANDO JOSÉ 

FARINAZZO, 2018). 

Deste modo, se compararmos a nova forma de intercomplementaridade sugerida 

pelo NEM, temos: 1.800 h máxima para a BNCC e no mínimo 1.200 h para o Itinerário 

Formativo, configurando um total de 3.000 h. Numa comparação do Programa REDE-

Vence ao Novotec Integrado (MTec), oferecido no interior das Etecs, temos uma redução 

de quase 41% da BNCC e, da parte profissional, redução de 9%. É claro que estamos 

falando de modalidades distintas, ou seja, do Programa REDE-Vence, destinado aos alunos 

das EE, e do Novotec Integrado, destinado aos alunos do CPS. Parece-nos que uma melhor 

comparação pode ser feita com o Novotec Integrado, oferecido pela Seduc em parceria 

com o CPS, como formato verdadeiramente intercomplementar existente no estado de São 

Paulo desde 2020. Todavia, ressaltamos que mesmo nas condições em que foi realizado, o 

Programa REDE-Vence ainda tinha maior carga horária56 e seus componentes curriculares 

eram distribuídos por áreas de conhecimento, completamente diferente do que ocorre no 

formato Novotec Integrado (MTec/ MQTec/AMS)57.  

Retornando ao ponto que fundamenta esta seção, quanto à análise da Deliberação 

CEE nº 162/2018, apontamos que em relação ao corpo docente,  

Estão habilitados para a docência na Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio em componentes curriculares dos itinerários de formação 

técnica, os profissionais na seguinte ordem de prioridade: I – Licenciados 

na área ou componente curricular/disciplina do Curso; II – Graduados na 

área do Curso/Disciplina, não licenciados, portadores de certificados de 

formação pedagógica obtidos em Cursos de Especialização, com no 

mínimo 120h de formação pedagógica; III – Graduados no componente 

curricular/disciplina, portadores de certificado de especialização lato 

sensu, com no mínimo 120h de conteúdos programáticos de formação 

pedagógica; IV – Graduados no componente curricular/disciplina ou na 

área do curso. (SÃO PAULO, 2018, Art. 12). 

 

Porém, em 20 de junho de 2018, a superintendente do CPS, Profª Laura Laganá, 

juntamente com o Profº Drº Francisco José Carbonari, ambos na atribuição de 

conselheiros, solicitaram a inclusão no art. 12 do termo “equivalente à licenciatura”, 

conforme justificativa abaixo: 

 

56 O fato de ter maior carga horária não significa que o Programa Rede-Vence possibilitava melhor formação 

aos estudantes, uma vez que ele, assim como o Novotec, destinava-se à formação por competências. 
57 Realizaremos uma análise mais detalhada dos planos de cursos do Novotec Integrado (MTec / MQtec) na 

próxima seção. 
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Diante da diversidade da legislação que regulamentou a docência da 

educação profissional nessas últimas décadas, bem como o devido 

respeito ao direito adquirido dos portadores desses diplomas/certificados 

obtidos à luz da legislação vigente à época de sua conclusão, e dar clareza 

às instituições que venham a acolhê-los em processo de admissão docente 

e ou processo de atribuição de aulas, propomos a inclusão do vocábulo 

“equivalente à licenciatura” assegurando aos mesmos o direito de 

licenciatura, desde que haja menção a essa condição de equivalência, 

conforme legislação vigente à época de sua expedição. (SÃO PAULO, 

2019, p. 10). 

 

A solicitação da inclusão do termo citado se dá graças à Resolução CNE/CP nº 

2/2015, a qual “estabelece que os cursos destinados à formação pedagógica para graduados 

não licenciados, de caráter emergencial e provisório, deverão contar com uma carga 

horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas” (Ibidem, p. 10). 

Assim, por via da Deliberação CEE nº 168/2019, publicada em 09 de junho de 2019, 

revoga-se o inciso II. Deste modo, a referida deliberação compreende que 

I – Licenciados na área ou componente curricular/disciplina do curso, 

obtido em cursos de licenciatura específica ou equivalente e cursos de 

formação pedagógica para graduados não licenciados (consoante 

legislação vigente à época); (NR) II – REVOGADO; III – Graduados no 

componente curricular/disciplina, portadores de certificado de 

especialização lato sensu, com no mínimo 120h de conteúdos 

programáticos de formação pedagógica; IV – Graduados no componente 

curricular/disciplina ou na área do curso. (Ibidem, Art. 12) 

 

 Isto significa que a prioridade da atribuição de aulas seja para os portadores de 

licenciatura específica ou equivalente e para os de formação pedagógica. Este instrumento 

legal pode, a nosso ver, recair diretamente na constituição dos cursos de licenciatura, 

possibilitando o seu esvaziamento, uma vez que licenciatura “equivalente” e “formação 

pedagógica” caracterizam flexibilidade formativa de docentes que ministrarão os cursos de 

profissionais de nível médio. Contudo, este ainda não é o mais grave se comparado ao que 

se segue:  

Na ausência de docentes habilitados para a docência na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, poderão ser autorizados, pelo 

respectivo órgão supervisor, profissionais na seguinte ordem preferencial: 

I – Portador de Mestrado ou Doutorado no componente curricular ou na 

área do componente curricular do Curso; II – Profissionais com notório 

saber reconhecido pelo Sistema de Ensino nos termos do Inciso IV do 

artigo 61 da LDB; III – Graduado em Curso Superior de outra área, com 

no mínimo 160 horas no componente curricular ou em componentes 

curriculares afins; IV – Graduado em outros Cursos Superiores, com 

cinco anos de experiência profissional na área do componente 
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curricular; V – Curso superior incompleto, desde que tenha cursado, no 

mínimo 160 horas no componente curricular ou componente curricular 

afim; VI – Técnico de Nível Médio correspondente à Habilitação que irá 

lecionar, com comprovada experiência profissional na área. (Ibidem, 

Art. 13, grifo nosso). 

 

 Na prática, isso permite que pessoas com “notório saber” e quaisquer outros que, 

mesmo não obtendo curso superior, possam ministrar aulas no ensino médio profissional. 

Ora, se considerarmos a expansão do Novotec Integrado, seja por via da Seduc ou até 

mesmo pelo ofertado no CPS, há um desmanche total de qualquer concepção pedagógica 

que estas instituições poderiam minimamente ter.  

A Deliberação do CEE nº 173/2019 dá orientações para reconhecimento do 

“notório saber” como prática legal em consonância às orientações previstas na Lei 

13.415/2017. O referido documento delibera:  

 

Art. 2º O processo de avaliação de reconhecimento de Notório Saber e 

autorização para a docência [...] consiste em identificar e verificar a 

formação e/ou experiência profissional, os saberes e competências 

profissionais referentes ao conteúdo específico do componente curricular, 

no qual o profissional pretende atuar como docente. Para tanto, estabelece 

em parágrafo único o formato de avaliação 

I - análise da comprovação documental referente à formação e 

experiência profissional do interessado para assumir docência de 

conteúdos em áreas afins à sua formação ou experiência profissional;  

II – o profissional de interesse da escola para a docência, no itinerário do 

ensino médio, que envolve formação com ênfase técnica e profissional, 

ou, em itinerário híbrido, deverá apresentar a documentação descrita no 

item I;  

III – a Instituição indicará uma Comissão de três professores para realizar 

entrevista com o profissional que atuará como docente autorizado por 

Notório Saber. Pelo menos um dos professores deverá pertencer à área de 

conhecimento onde o candidato atuará, podendo ser profissional externo 

à escola. Essa entrevista terá a finalidade de complementar informações 

sobre os dados documentais e interesse em atividades de ensino, devendo 

a mesma ser devidamente registrada;  

IV – a escola deverá manter, em arquivo adequado, a documentação 

referida nos itens I, II e III que dá base ao reconhecimento do Notório 

Saber do profissional para o exercício da docência no conteúdo específico 

do componente curricular, no qual pretende atuar, nos termos do artigo 1º 

desta Deliberação;  

V - a documentação e registro da entrevista deverão ficar à disposição da 

supervisão do órgão competente. 

 

 

Deste modo, entendemos que o processo avaliativo para reconhecimento do notório 

saber é uma prática que desconsidera a real função do conhecimento científico, o que 
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certamente terá nos cursos de licenciatura grandes efeitos58, na medida em que esse 

pressuposto legal simplesmente nega a cientificidade existente no campo da educação.  

Aliás, embora não seja o escopo deste trabalho, identificamos que muito 

provavelmente este dispositivo legal será fundamental para o processo de expansão do V 

Itinerário Formativo pelo Estado de São Paulo via Novotec Integrado (Híbrido). 

Entendemos que os ofertantes serão, em sua grande maioria, escolas privadas, conforme 

Edital de Licitação, Processo nº 2020/00179, indicado no capítulo 2. Como o CPS não 

comportará o número expressivo de estudantes da rede estadual, ficará a cargo das escolas 

privadas a oferta do V Itinerário Formativo. A consequência será abertura das portas para a 

contratação de Microempreendedor Individual (MEI), “profissionais” com “notório saber” 

para o atendimento desses cursos, como se vê no seguinte exemplo escolhido dentre as 

inúmeras ofertas de vagas em sites de emprego para contratação de professores para o 

programa Novotec: 

 

Figura 8 – Oferta de vaga para professor publicada em 12/07/2022. 

 

Fonte: CATHO (2022) 

 

Há aqui a expressão da maior precariedade e esvaziamento do ensino médio 

profissional, tendo por formas diferenciadas de oferta a sua precarização, somado às 

 

58 Acerca das possíveis condições que se colocarão aos cursos de licenciatura com base na Reforma do 

Ensino Médio, indicamos o estudo de Silva (2019). 
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condições de trabalho impetradas ao trabalho docente. Em outras palavras, o processo de 

massificação de um modelo que a priori foi experimentado no interior das Etecs e terá nas 

EE maior precariedade ainda, considerando a execução do Currículo Paulista e da 

justaposição do V Itinerário Formativo via instituições privadas. Apesar de extremamente 

relevante, uma exploração detalhada de tal problemática foge ao escopo de nosso trabalho; 

esperamos que novas pesquisas possam indicar os rumos desse formato nas escolas da 

Seduc. 

  

4.3 Centro Paula Souza e o ethos institucional como fundamento pedagógico  

 

Como já sinalizado no capítulo 2, o Decreto Estadual nº 65.176/2020 foi o primeiro 

dispositivo legal que instituiu o Programa Novotec no Estado de São Paulo sob 

responsabilidade da SDE, indicando, na publicação no DOSP de 12/02/2021, Vol. 131, nº 

26, Suplemento – Legislativo, p. 26, a CETTPRO como responsável pela condução de 

programas de habilitação e qualificação profissional dos alunos de ensino médio da Seduc, 

atendendo ao V Itinerário Formativo no Estado de São Paulo. 

A primeira notícia veiculada acerca do Programa Novotec no site do CPS em 01 de 

março de 2019, sob o título “Paula Souza leva experiência de Etecs ao programa Novotec”, 

sinaliza não só a utilização da “experiência” do CPS para a execução do V Itinerário 

Formativo junto aos alunos da Seduc, mas também a expansão do atendimento via Novotec 

aos alunos do próprio CPS, pois “[h]oje, o CPS tem cerca de 60 mil alunos matriculados no 

ensino integrado das Etecs. Pelo Novotec, pretende triplicar esse número, chegando a 180 

mil matrículas em 2022” (CPS, 2019, s/p).  

Em 8 de janeiro de 2020, no site do CPS é veiculada a seguinte notícia:  

Diversificar para ampliar oportunidades. Esta é uma das metas do 

Centro Paula Souza (CPS) para que mais jovens tenham acesso à 

educação profissional pública, gratuita e de qualidade em 2020. Para 

alcançar este objetivo, além da oferta do Ensino Técnico Integrado ao 

Médio (Etim), uma das principais estratégias da instituição é expandir 

outras duas modalidades de cursos: o Novotec Integrado e os da 

Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). 

(CEETEPS, 2020, s/p, grifos nossos). 

 

Para tanto, os modelos MTec e MQtec, já em curso na instituição desde 2018, e o 

modelo MTec AMS, existente em caráter experimental desde 2019, nos termos do art. 81 

da LDB, foram incorporados pelo programa Novotec como opções a serem ofertadas no 
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interior das Etecs, atendendo assim à ideia de “diversificar para ampliar oportunidades” de 

modo a “expandir outras duas modalidades”, via Novotec Integrado (MTec) e o Novotec 

Integrado AMS.  

Segundo o site da instituição, “[o] ano de 2018 ficou marcado pelo pioneirismo do 

Centro Paula Souza em oferecer novas modalidades de Ensino Médio em adequação à 

Reforma para a educação básica, aprovada em 2017” (CEETEPS, 2019). A partir disso, 

supomos que há uma concepção da própria instituição quanto à sua capacidade construir 

seus próprios currículos. Como exemplo, temos a entrevista concedida pelo Profº Almério 

ao livro Formação Técnico-Profissional59, publicado pela Metalivros em 2018, explicando 

como o CPS articula a criação ou exclusão de cursos. Segundo Araújo (2015), “[q]uanto à 

definição de novos cursos (...) nos últimos 15 anos, todos esses cursos são derivados de 

demandas de setores organizados, que pode ser uma associação de classe, uma empresa 

dominante ou um setor produtivo ou o setor público”; assim, em atendimento a estes 

setores reitera que “a vida média de um curso é muito variada, mas a tendência é de que 

seja mantido enquanto houver alunos interessados”. Na mesma entrevista, explica que 

“[h]á cursos mais perenes, ofertados durante anos seguidos; em geral, são os mais 

tradicionais, como de técnico em Enfermagem, Nutrição, Eletrônica, Mecânica, 

Agropecuária, Administração, Contabilidade etc. [...]” mas há também cursos que possuem 

uma característica “descontinuada”, ou seja, “[...] com maior rapidez, podendo deixar de 

ser ofertados em determinada unidade de ensino [...], ou deixar de compor o cardápio de 

cursos do CPS”.  

 Somada a este fator, indicamos na fala da Superintendente Profª Laura Laganá que, 

como já indicado no capítulo 2, ressaltou no livro de comemoração de 50 anos da 

instituição a importância da parceria entre a SDE e a Seduc para a implantação do 

Novotec. Informou também que o MTec/MQTec já vinha sendo testado desde 2018, mas 

que no Novotec obteria “um movimento consistente de expansão” (CPS, 2019). Sugeriu 

ainda que a “capacitação de professores faz parte do planejamento do Novotec, como em 

ações com outros parceiros. São convênios que envolvem desde atividades 

 

59 O livro é resultado de uma demanda do Itaú BBA em 2015. Em seu prefácio, o então ex-presidente do Itaú 

BBA e membro do Conselho de Fundadores do TPE, Fernando Bracher, afirma que “[h]á quatro anos, 

elegemos como prioridade para atuação o apoio ao debate em torno da formulação de um novo modelo de 

ensino médio, flexível, que articule a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio com o ensino 

técnico profissionalizante e a qualificação profissional” cujo objetivo foi de “mapear a realidade da educação 

técnico-profissional no Brasil e os principais dilemas a serem enfrentados para promover intervenções de 

qualidade nesse campo” (ARAÚJO; LIMA, 2018). 
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extracurriculares à inovação e empreendedorismo a programas de estágio para estudantes” 

(Ibidem). 

 Diante do exposto, entendemos que a característica pedagógica da instituição é 

fundamentada na capacidade de adaptação constante, revertendo na fragmentação de seus 

currículos. Assim, uma instituição autárquica, que teria a possibilidade de resistência ao 

NEM, pois como sugere Ferretti (2022, p. 5) “esta condição lhes permite autonomia em 

relação à gestão de vários aspectos da vida institucional como o financeiro, o 

administrativo e, para efeito da discussão sobre adesão ou resistência à Lei nº 13.415/2017, 

autonomia pedagógica”, na verdade, reifica o caráter da reforma60 como elemento central 

de sua pedagogia. Contudo, há de se considerar que no CPS há certa complacência, ou 

mesmo, certo ethos institucional que caracteriza a sua atuação. Como afirmam Moraes, 

Alencar e Reis (2022, p. 7), 

 

O CPS elaborou no ano 2000 o documento Educação Profissional em São 

Paulo para afirmar seu projeto institucional de oferta de cursos, 

encaminhando-o aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de 

São Paulo (ALESP) com os propósitos de apoiar a comunicação sobre a 

mudança da educação profissional e tecnológica no estado e apresentar “o 

novo modelo de educação profissional”. A proposta “de adequação 

pedagógica e institucional do CPS ao tipo de gestão requerida pelo novo 

modelo” alinhava-se à perspectiva de “inserção ou reinserção do cidadão 

no mundo do trabalho e integração da economia paulista à situação 

cambiante do mercado em um mundo globalizado” (CEETEPS, 2000) 

[...].  

 

Como apontado no mesmo artigo, a instituição rememorou tal fato com referência 

ao papel do GFAC na construção e na atualização de currículos no CPS nos últimos 20 

anos.  

Em 2000, com a publicação dos Referenciais Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional de Nível Técnico pelo MEC, houve a explicitação 

do objetivo de romper com o paradigma do currículo da educação 

profissional técnica (EPT) focado em “conteúdos a serem ensinados” pelo 

novo “paradigma em implantação”, com foco nas competências a serem 

desenvolvidas, nos saberes a serem construídos — “saber, saber ser e 

saber fazer” [...] (Ibidem, p. 10) 

 

 

60 Referimo-nos ao “caráter da reforma” para indicar que há na política institucional do CPS certa relação 

histórica: a articulação constante de reformas em seus currículos, criação de programas e projetos, enfim, 

toda uma gama de características que coadunam com os aspectos de um modo de fazer política pública 

educacional que atende aos interesses do mercado global. Sobre o tema, indicamos Moraes, Alencar e Reis 

(2022). 
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Portanto, concordamos com Moraes, Alencar e Reis (2022) que uma das 

características da pedagogia da instituição é a “tríade competências-habilidades-bases 

tecnológicas”, assentadas “com base em categorias denominadas áreas profissionais”, o 

que por sua vez segue os “parâmetros dos organismos multilaterais, especialmente o Banco 

Mundial/BIRD, e “mudanças conceituais” introduzidas pelo Livro Branco da Comunidade 

Europeia em 1995”. (Ibidem, p. 10). 

Outro fator que legitima o seu ethos institucional e a sua relação com parcerias é 

explicitado na fala de Daniel Barros em entrevista ao livro Educação Profissional e 

Tecnológica Emancipatória: Juventudes e Trabalho, publicado pelo Itaú Educação e 

Trabalho em 2020: segundo ele, um “dos entraves para a Educação no Brasil é a sua baixa 

oferta” e “em São Paulo, houve um movimento intersetorial, sobretudo entre a Secretaria 

de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para aproveitar o 

conhecimento e a tradição do Centro Paula Souza no apoio às escolas estaduais de ensino 

médio” (ITAÚ EDUCAÇÃO E TRABALHO, 2020). O que reitera, por sua vez, a 

capacidade de adaptação constante da instituição em atendimento aos interesses do capital 

flexível. 

Em suma, compreender a dinâmica institucional do CPS é fundamental para a 

análise que se seguirá. Entendemos que a instituição possui em sua essência certa 

singularidade no modo de compreender sua política pedagógica, aproximável dos 

interesses gerencialistas e privatistas. Sabemos que esta breve passagem não esgota todos 

os questionamentos acerca do papel do CPS e da consecução de suas políticas, contudo, 

consideramos que demonstrar minimamente esses pontos permite-nos localizar quais 

características fundamentam o que chamamos de ethos institucional, o qual baliza as 

estruturas que comporão os planos de cursos do Novotec Integrado. 

 

4.4 O cardápio do Novotec Integrado: planos de cursos fragmentados para a nova 

morfologia do trabalho 

 

Nosso ponto de partida serão os dados levantados no capítulo 3 acerca dos Planos 

de Cursos do Novotec Integrado61 ofertado para alunos das Etecs, cuja maior expansão 

 

61 Retomamos que o Novotec Integrado é composto de quatro tipos de modalidade: Novotec Integrado 

(MQTec), Novotec Integrado (MTec), Novotec Integrado (MTec AMS) e o Novotec Integrado PI. O Novotec 

PI (MTec Período Integral) não será analisado devido ao recorte utilizado nesta pesquisa, como já justificado 

anteriormente. 
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identificada foi em dois eixos tecnológicos: Gestão e Negócios e Informação e 

Comunicação. Entendemos que a expressividade dos eixos indicados demonstra o que 

Antunes (2020) sinaliza como nova morfologia do trabalho, pois a expansão de cursos de 

Habilitação Técnica e Profissional no setor de serviços indica uma mudança da força de 

trabalho requerida pela nossa posição na DIT, identificada em países de “capitalismo 

dependente”.  

Se até a década de 1980 o traço distintivo da economia brasileira se 

encontrava na forte expansão industrial, nas últimas décadas o setor 

terciário vem registrando aumento na sua posição relativa em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB). Entre 1980 e 2008, o setor de serviços 

cresceu o seu peso relativo em 30,6%, respondendo atualmente por dois 

terços de toda a produção nacional, enquanto os setores primário e 

secundário perderam 44,9% e 27,7%, respectivamente, de suas 

participações relativas ao PIB. (ANTUNES, 2020, p. 123) 

 

Segundo as Tabelas 14, 15 e 16 (Capítulo 3) que listam as modalidades e cursos 

ofertados pelo Novotec Integrado no 1º semestre de 2021, temos no eixo Gestão e 

Negócios 9 opções de cursos de Habilitação Profissional (MTec), 1 de Qualificação 

Profissional (MQTec) e 2 de Habilitação Profissional (AMS). Portanto, é o eixo que possui 

maior variabilidade de cursos e modalidades se comparado aos outros 10 eixos ofertados 

pelo Novotec Integrado. Em contrapartida, o eixo de Informação e Comunicação possui 4 

opções de cursos de Habilitação Profissional, 1 de Qualificação e 1 de Habilitação 

Profissional (AMS). Nossa compreensão acerca destes dados preliminares indica certa 

tendência da EPT ao setor de serviços. Embora Informação e Comunicação seja o segundo 

eixo com maior número de vagas ofertadas, este é, conforme análise que se seguirá nesta 

seção, orientado mais para a prestação de serviços do que propriamente para um centro de 

tecnologia de ponta à la Vale do Silício e demais polos de tecnologia distribuídos no 

planeta. Deste modo, Antunes sinaliza que 

 

[...] foi a partir dos anos 1990, com a vitória do neoliberalismo no Brasil, 

que se intensificou o processo de reestruturação produtiva do capital, 

levando as empresas a adotar novos padrões organizacionais e 

tecnológicos, novas formas de organização social do trabalho, novos 

métodos denominados “participativos” [...] Como resultado dessas 

mutações, ocorreu uma simbiose entre os herdeiros do fordismo (que 

ainda encontram a vigência em vários ramos e setores produtivos) e 

novos instrumentos próprios das formas de acumulação flexível (lean 

production). A combinação entre padrões produtivos tecnologicamente 

mais avançados, busca pela melhor qualificação da força de trabalho e 
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prática da exploração da força de trabalho se tornou característica no 

Brasil. [...]. (ANTUNES, 2020, p. 122). 

 

 

Com a intenção de problematizar os paradigmas estruturantes desses cursos, 

mobilizando as características dessas formações, adotamos como critério de escolha os 

maiores números de vagas disponibilizadas no 1º semestre de 2021. A justificativa para a 

análise dos planos de cursos é o entendimento de que neles estão presentes as concepções 

pedagógicas e ideológicas que caracterizam a relação entre Educação e Trabalho no 

contexto da precarização do trabalho. 

  

4.4.1 Planos de Curso: Novotec Integrado (MTec) 

 

Os planos de curso do CPS têm por função conduzir pedagogicamente o plano de 

trabalho dos docentes no interior de suas escolas. É com base neste documento que os 

professores produzem o que chamamos de Plano de Trabalho Docente (PTD). O 

Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza, Deliberação nº 3, de 18 de julho de 2013, define em seu art. 93 

inciso VI como dever do corpo docente: “elaborar e cumprir o plano de trabalho docente, 

segundo o projeto político pedagógico da Etec, o Plano de Curso e as orientações do 

CEETEPS” (CPS, 2013, s/p, grifo nosso). 

Portanto, como dever do docente, o PTD é um documento que informa à 

comunidade escolar o cronograma de execução das aulas, competências e habilidades 

desenvolvidas, temas e/ou bases tecnológicas, procedimentos didáticos, instrumentos de 

avaliação, critérios de avaliação, material de apoio, propostas de integração/ 

interdisciplinaridade e propostas de recuperação contínua. É o que muitos conhecem por 

plano de aulas, mas que no CPS engloba as atividades a serem executadas nos seus cursos 

bimestralmente (para os integrados) e semestralmente (para os concomitantes e 

subsequentes); em suma, resume-se ao plano didático pedagógico a ser desenvolvido por 

cada componente curricular. 

Para a efetividade do PTD no interior das Etecs, a Deliberação CEETEPS nº 19, de 

16 de julho de 2015, que trata das atribuições da Coordenação de Curso nas Etecs, em seu 

art. 1º inciso II indica que cabe à coordenação 

coordenar o desenvolvimento do trabalho docente, assegurando o 

alinhamento entre os Planos de Trabalho Docente com o Plano de Curso 
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e Diário de/da Classe, sendo o último em periodicidade semanal tomam-

se por base os Planos de Cursos desenvolvidos pelo GFAC.  

 

 

Portanto, os docentes devem submeter seu trabalho pedagógico à supervisão dos 

coordenadores62 de curso em cada uma das Etecs, tendo por base o uso dos Planos de 

Cursos desenvolvidos pelo GFAC. Como já apontado no capítulo 3, este departamento 

“constitui-se no estudo e na análise de currículos escolares, bem como na sua elaboração e 

atualização contínuas” em que “o trabalho de elaboração e de reelaboração curricular é 

contínuo, sob a face de “Laboratório de Currículo”, junto a especialistas e a instituições, 

públicas e privadas, priorizando a formação de parcerias” (GFAC, 2018, p. 6). Na prática, 

a relação entre Plano de Curso e PTD é uma reprodução das competências e habilidades, 

temas e/ou bases tecnológicas que estão descritas nos planos e que devem ter por 

finalidade a concepção formativa descrita no Perfil de Conclusão em cada uma das 

Habilitações e Qualificações Profissionais. 

Sob este princípio, os Planos de Cursos existentes no CPS servem de orientação 

para a prática docente em cada uma de suas escolas, tornando-se a base estruturante da 

concepção pedagógica que a instituição pratica. Neste sentido, o GFAC define o “currículo 

de Educação Profissional e Técnica de Nível Médio” como 

Esquema teórico-metodológico que direciona o planejamento, a 

sistematização e o desenvolvimento de perfis profissionais, atribuições, 

atividades, competências, habilidades, bases tecnológicas, valores e 

conhecimentos, organizados em componentes curriculares e por eixo 

tecnológico/área de conhecimento, a fim de atender a objetivos de 

Formação Profissional de Nível Médio, de acordo com as funções do 

mercado de trabalho e dos processos produtivos e gerenciais, bem como 

as demandas sociopolíticas e culturais, as relações e atores sociais da 

escola. (GFAC, 2018, p. 22). 

 

 

 

62 Cabe aqui uma breve nota acerca do trabalho docente e dos coordenadores de cursos. Sob a Portaria 

CETEC 1.263 de 26 de julho de 2017, que trata do sistema de pontuação, classificação e atribuição docente 

em todas as Etecs, um dos critérios para o sistema de pontuação é o de Assiduidade / Pontualidade. Quanto a 

estes dois critérios estabelece o art. 46 o “cumprimento de prazos a entrega na data prevista de resultados de 

avaliação intermediária, semestral e final, planos de trabalho docente, relatórios e documentações diversas, 

solicitadas por autoridade superior, indicadas no calendário escola [...]”. Embora o artigo mencione apenas 

que o PTD deve ser entregue na data prevista, o mesmo só é validado pela Coordenação de Curso como 

“entregue em data prevista” se estiver de acordo com o Plano de Curso desenvolvido pelo GFAC. Além 

disso, o desenvolvimento do PTD alinhado aos Planos de Cursos é um dos critérios de “avaliação de 

desempenho” docente para fins de Evolução Funcional, como dispõem as Deliberações CEETEPS-62 de 

23/10/2020 e CEETEPS-54 de 21/02/2020. 
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Desta forma, a estrutura dos planos de cursos compreende 14 partes principais, 

conforme a Figura 9, a seguir: 

 

Figura 9 – Organograma das partes constituintes de todos os Planos de Cursos no CPS. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do GFAC (2018). 

 

Estas partes devem compor todos os currículos, com as indicações das 

competências, atribuições e responsabilidades, habilidades e valores, bem como a função 

de cada componente, conforme modelo ilustrado na Figura 10 (a seguir): 
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Figura 10 – Modelo de componente curricular para Habilitação Profissional e/ou Qualificação Profissional. 

 

Fonte: GFAC (2018). 

 

Outro elemento constituinte do Plano de Curso diz respeito à carga horária e 

distribuição dos componentes: a Matriz Curricular que, segundo o GFAC, é um 

“documento legal em forma de quadro representativo da disposição dos componentes 

curriculares [...] e respectivas cargas horárias [...] de uma habilitação profissional técnica 

de nível médio” (GFAC, 2018, p. 27). 

De modo geral, o GFAC tem grande responsabilidade na “elaboração e 

reelaboração” dos currículos do Novotec Integrado. É destacada por ele a importância do 

desenvolvimento de parcerias entre diversos setores, dentre eles o setor privado, de modo a 

orientar a produção de seus currículos com base nos perfis identificados como necessários 

para o mercado de trabalho. Esta ação é assim descrita por Moraes, Alencar e Reis (2022, 

p. 11-2): 

[...] por meio do desenvolvimento prioritário de parcerias com o “setor 

produtivo”, contando, entre os anos de 2000 e 2018, com 112 parceiros, 

que passaram de quatro em 2000 para 37 em 2017 e 70 em 2018. Desse 

total de instituições, houve 31 parcerias com autarquias estatais ou sem 
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fins lucrativos e 81 parcerias com o setor privado, o que evidencia a 

crescente aproximação entre escola e mercado no período. 

 

Como indicam os autores, o empenho do setor privado no CPS reflete-se no 

gerenciamento de seus currículos, que por consequência incidem na prática de professores, 

conformando assim uma determinada formação. Práticas de gestão, ou seja, aferimento de 

desempenho e de produtividade, controle do trabalho docente e análise de resultados63 são 

uma das ferramentas institucionais utilizadas na observância do trabalho docente no CPS. 

Estes instrumentos do mundo empresarial não são novos, como já indicado em estudos 

anteriores (MEDEIROS, 2018; MARIOTO, 2020). Além disso, a relação com o setor 

privado reflete-se também na organização das capacitações oferecidas aos docentes da 

instituição; por exemplo, pelo Instituto Proa64 e pela Fundação Lemann65, entre outros 

“parceiros” que têm acesso direto à CETEC66. Esta configuração, a nosso ver, internaliza 

determinadas concepções de educação que implica atuação dos sujeitos envolvidos no 

interior dessas escolas. Assim, os planos de curso são conduzidos a uma lógica que denota 

[...] um processo de dupla privatização na e por meio da política de 

educação profissional paulista: por uma via endógena, envolvendo 

importação de ideias, técnicas e práticas do setor privado para a 

formatação do setor público, de modo semelhante ao que ocorre nas 

empresas, e, paralelamente, um crescente e ativo papel de agentes 

privados de distintas naturezas na formulação de políticas (cf. Ball e 

Youdell, 2007; Ball, 2012). Isso confere uma característica peculiar ao 

CPS: a escola permanece como propriedade estatal, mas passa a ter lógica 

e conteúdo orientados pelo mercado. O estudo permite afirmar que os 

currículos no CPS são conformados em simbiose com demandas advindas 

do mercado e, também, em acordo com as legislações em vigência. 

(MORAES; ALENCAR; REIS, 2022, p. 22) 

 

 

63 Como já indicado anteriormente, trata da atribuição de aulas e evolução funcional. 
64 O Instituto Proa iniciou suas atividades em 2007 com o objetivo de “criar oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional para jovens de baixa renda”. Segundo o Relatório Anual 2021 da 

instituição, foram “capacitados” 177 professores do CPS através do projeto Jovens a Bordo do Futuro. Tal 

projeto tem por “objetivo levar a metodologia PROA de formação comportamental voltada ao mercado de 

trabalho”. Disponível em: https://www.proa.org.br/wp-content/uploads/2022/07/PROA-Relatorio-Anual-

2021-Portugues-Digital.pdf Acesso em: 23 jul. 2022. 
65 Segundo o site da Fundação Lemann, é uma organização de filantropia familiar criada em 2002 com o 

objetivo de “construir um Brasil mais justo e avançado”. 
66 A Cetec é a Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza, responsável por gerir o 

GFAC e também pelo setor de capacitações de professores. Uma das ferramentas institucionais para evolução 

funcional e bonificação por resultados é o cumprimento da carga horária mínima de 120h nessas capacitações 

ou em cursos externos. Sobre o uso de capacitações como ferramenta indicativa de aperfeiçoamento docente 

no CPS, indicamos o estudo de Rola (2020). 

https://www.proa.org.br/wp-content/uploads/2022/07/PROA-Relatorio-Anual-2021-Portugues-Digital.pdf
https://www.proa.org.br/wp-content/uploads/2022/07/PROA-Relatorio-Anual-2021-Portugues-Digital.pdf
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 Por isto, a análise dos planos de cursos do Novotec Integrado é fundamental uma 

vez que indica o que a instituição quer que se efetive na prática, demonstrando a concepção 

pedagógica atuante no CPS. Preliminarmente, no ano de 2021 a instituição ofertou 41 

opções de cursos para o Novotec Integrado (MTec/MQTec/MTec/AMS), totalizando 

18.783 vagas, distribuídas em 11 Eixos Tecnológicos. No que compete à modalidade 

Novotec Integrado (MTec), o eixo de Gestão e Negócios totalizou 7.425 vagas, sendo 

3.865 delas destinadas ao curso Ensino Médio com Habilitação Profissional em 

Administração, seguido de 1.300 vagas ao curso de Ensino Médio com Habilitação 

Profissional em Recursos Humanos. Quanto ao eixo Informação e Comunicação, ao todo 

foram ofertadas 3.712 vagas, sendo 1.940 delas para o Ensino Médio com Habilitação 

Profissional em Desenvolvimento de Sistemas e 1.256 para o Ensino Médio com 

Habilitação Profissional em Informática para Internet. A soma destes quatro cursos 

corresponde a 60,1% do total de vagas oferecidas pelo Novotec Integrado em todas as 

unidades das Etecs. 

O plano de curso do Ensino Médio com Habilitação Profissional em Administração 

(Novotec Integrado MTec) apresenta como justificativa que baliza sua concepção 

formativa a seguinte descrição: 

As constantes mudanças locais e globais nos cenários econômico, político 

e social refletem a necessidade de as organizações contratarem 

colaboradores. Com participação bastante ampla, o profissional de 

administração pode atuar nas mais diversas áreas de uma empresa, desde 

a comercial até a operacional, cabendo-lhe a adoção de ações que 

atendam às demandas do setor produtivo e que proponham inovações. As 

tendências mostram que as organizações buscarão profissionais com 

competências sociais, qualificados e com empregabilidade, além de 

possuidores de valores éticos e morais, o que é muito importante nos 

tempos atuais e nas perspectivas futuras das empresas. O currículo do 

curso Técnico em Administração busca atrelar demandas do setor 

produtivo e competências sociais, oferecendo uma formação consolidada 

para que nossos alunos estejam aptos a adentrar neste tão competitivo e 

seletivo mercado. (GFAC, 2020, p. 7). 

 

Observamos os seguintes elementos: “colaboradores”, “atuar nas mais diversas 

áreas de uma empresa”, “competências sociais” e “competitivo”. Estas características 

indicadas na justificativa revelam a formação por competências cuja concepção demanda 

ao trabalhador certa adaptabilidade ao mercado altamente competitivo. Reiteramos que 

Sob a vigência do taylorismo-fordismo, as instituições de ensino, 

sobretudo as de ensino técnico ou profissionalizante, pautavam-se por 

currículos que primavam pela especialização; sob a vigência do 
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toyotismo e sua organização flexível, o ensino deve ser baseado na 

desespecialização “multifuncional”. É por isso que, no contexto atual, as 

instituições de ensino (sobretudo o ensino técnico, mas também o 

superior principalmente se voltado às engenharias) têm buscado adaptar 

seus currículos a um contexto no qual os/as trabalhadores/as devem ser 

mais flexíveis, “polivalentes”, ao operarem equipamentos cada vez mais 

avançados, com ênfase nas tecnologias digitais e de informação 

(ANTUNES; PINTO, 2017, p. 99-100). 

 

Na perspectiva de “atuar nas mais diversas áreas de uma empresa”, há a submissão 

do conhecimento ao mero “saber-fazer”. Tal característica demanda a multifuncionalidade 

e a polivalência, requerendo do trabalhador a execução de inúmeras tarefas objetivadas na 

forma de “tomada de decisão”. Esta característica, chamada de “proatividade”, é 

considerada pelos gestores como fundamental para a vida no trabalho. Neste sentido, como 

afirmam Antunes e Pinto (2017, p. 101), “prolifera uma pragmática educacional “flexível” 

para uma sociedade “liofilizada”. Neste contexto desenvolve-se a teoria do capital humano, 

“uma forma de reprodução ideológica que concebe a pedagogia a partir da economia 

utilitarista e neoliberal” (Ibidem, p. 101). Assim, “a força de trabalho, apregoam os 

entusiastas dessa corrente, teria deixado de ser apenas uma capacidade homogênea de 

operar equipamentos e executar tarefas. Ela compreende um conjunto de saberes-fazeres 

específicos, habilidades, destrezas [...]” (Ibidem, p. 101). 

Como objetivo do curso de Ensino Médio com Habilitação Profissional em 

Administração afirma-se que os egressos deverão ter a habilidade de: 

planejar, executar, acompanhar e avaliar projetos; agir com proatividade, 

compreendendo a organização como um sistema; compreender o contexto 

socioeconômico e humano, nos planos regional e global; elaborar 

documentos e planilhas administrativas para subsídio na tomada de 

decisão gerencial; desenvolver estudos sobre a região onde a organização 

está inserida e propor ações que objetivem mudanças significativas na 

organização; aplicar técnicas de planejamento, gestão, avaliação e 

controle para inserção no contexto dos serviços administrativos das 

organizações; adotar postura ética, princípios de relacionamento humano, 

cidadania, linguagem adequada na comunicação com clientes e grupos de 

trabalho. (GFAC, 2020, p. 8). 

 

No que se refere à BNCC, indicada por “Formação Geral”, são visados:  

Inclusão de cidadania participativa; formação de identidade pessoal e 

social; fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias; 

desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional 

e moral; incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em 
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seu acervo cultural pessoal; preparo para escolher uma profissão e atuar 

de maneira produtiva e solidária junto à sociedade. (Ibidem, p. 25). 

 Chamamos atenção ao fato de que, embora o curso seja propagado como Novotec 

Integrado, o próprio plano de curso define que “é composto por três séries anuais 

articuladas”. Ou seja, a concepção de “integrado” aparece mais como uma “marca”. Ora, se 

compararmos a justificativa sobre a qual o curso opera, somada às habilidades e ao 

objetivo da formação geral, temos intrinsicamente no plano de curso a concepção de que 

este não é um ensino médio integrado.  

O plano de curso do Ensino Médio com Habilitação Profissional em Recursos 

Humanos define que  

O currículo da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi 

organizado visando ao desenvolvimento de competências e de 

habilidades de cada componente curricular (disciplina) em suas áreas de 

conhecimento. Os conhecimentos de cada uma das áreas em seus 

componentes curriculares deverão priorizar o desenvolvimento das 

competências e das habilidades profissionais, bem como valores e 

atitudes pertinentes à formação cidadã e profissional. (GFAC, 2020, p. 9). 

 

Entendemos que este plano esclarece a real função da BNCC sob esta perspectiva: 

“visando ao desenvolvimento de competências e de habilidades de cada componente 

curricular” priorizando “o desenvolvimento das competências e das habilidades 

profissionais”. No que diz respeito à BNCC, o plano de curso de Recursos Humanos faz as 

mesmas considerações pontuadas no de Administração. 

Destacamos abaixo a comparação entre os dois planos de cursos no que se refere às 

“atribuições e responsabilidades” indicadas em todos os componentes curriculares da 

BNCC e da Parte Profissional como subsídio para as competências e habilidades que 

devem ser desenvolvidas. A fim de compreender como o GFAC identifica “atribuições e 

responsabilidades”, demonstraremos um quadro comparativo entre os cursos de 

Administração e Recursos Humanos no que concerne a Língua Portuguesa e Matemática.  

 

Quadro 16 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em Administração e 

Recursos Humanos em Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. 

Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional 

Administração Recursos Humanos 
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1ª, 2ª e 3ª série: Comunicar-se em língua portuguesa, 

utilizando a terminologia técnico-científica da área, 

com autonomia, clareza e precisão. 

3ª série: Comunicar-se com eficiência na área 

profissional e de acordo com os gêneros textuais e 

modelos convencionados (documentação e redação 

técnica).  

1ª, 2ª e 3ª série: Comunicar-se em língua 

portuguesa, utilizando a terminologia técnico-

científica da área, com autonomia, clareza e 

precisão. 

Fonte: GFAC, 2022. 

 

Quadro 17 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em Administração e 

Recursos Humanos em Matemática. 

Matemática 

Administração Recursos Humanos 

1ª série: Utilizar as ferramentas matemáticas na 

elaboração de planilhas e controle de atividades.  

2ª série: Pesquisar sobre a relevância da linguagem 

matemática nos diversos contextos e processos de 

produção.  

3ª série: Utilizar a matemática como instrumento de 

representação e análise nos processos técnicos e 

tecnológicos. 

1ª série: Utilizar as ferramentas matemáticas na 

elaboração de planilhas e controle de atividades. 

2ª série: Pesquisar sobre a relevância da 

linguagem matemática nos diversos contextos e 

processos de produção.  

3ª série: no plano de curso consultado não havia 

orientações para esta série. 

Fonte: GFAC, 2022. 

  

Ambos os componentes têm como finalidade ajustar e/ou submeter o campo de 

conhecimento dessas áreas às especificidades da Habilitação Profissional, o que faz jus ao 

objetivo da formação por competências. A Língua Portuguesa entendida como disciplina 

de “comunicação profissional” deve garantir a “comunicação em língua portuguesa” e, 

para o curso de Administração, reitera-se a “comunicação eficiente” para a produção de 

“modelos convencionados”. Quanto à Matemática, podemos perceber de um modo geral 

sua utilização verdadeiramente instrumental, uma vez que serve para operacionalizar 

determinadas ferramentas consoantes com a realidade laboral. 

O mesmo ocorre com os demais componentes curriculares da BNCC. A Sociologia 

resume-se a “utilizar critérios e aplicar procedimentos na análise e problematização dos 

processos produtivos e tecnológicos”. Um detalhe importante a ser ressaltado é que nos 

quatro planos de cursos consultados, especificamente os componentes de Filosofia e 

Sociologia,   apresentam a mesma indicação de “conteúdo”. Em relação a atribuições e 

responsabilidades, há breve nuance entre os dois eixos: Gestão e Negócios e Informação e 

Comunicação. Observando outros eixos e cursos, ocorre o mesmo. Isto significa que, 

contrariamente ao que o GFAC afirmou na Proposta do CPS em relação à reformulação da 

BNCC com base no NEM, quando alegou que os currículos deveriam estar direcionados 
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aos itinerários formativos “vocacionados” (CPS, 2019), na prática curricular há certa 

postura pragmática, revelando certa homogeneidade de determinados tipos de saberes, 

conforme indicaremos nos quadros 18 e 19: 

 

Quadro 18 - Síntese das atribuições, responsabilidades, conhecimentos e temas para o componente de 

Filosofia 

 

Fonte: GFAC (2022). 

 

Quadro 19 - Síntese das atribuições, responsabilidades, conhecimentos e temas para o componente de 

Filosofia 

 

Fonte: GFAC (2022). 

Novotec (Mtec) 

Desenvolvimento de 

Sistemas

Novotec (Mtec) 

Administração

Atribuições e Responsabilidades

 Pesquisar sobre as relações éticas na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos 

e culturais

Ser pensante e processo de reflexão filosófica • Comparação entre dogma e paradigma a partir 

da explicação mítica à investigação científica; • Desafios da linguagem na formação do 

conhecimento filosófico – conceitos e interpretações de registros. Esferas da ação humana à 

luz da reflexão filosófica • Influências de reflexões filosóficas em • Relações de alteridade e 

diversidade na compreensão de fatores sociais, econômicos, políticos e

culturais.

Formação de consciência e juízos de valor nos conflitos da atualidade. manifestações 

socioculturais; • Formulação de argumentos no diálogo filosófico. Ética e problematização do 

contemporâneo

Novotec (Mtec) 

Informática para 

Internet

Novotec (Mtec) 

Recursos Humanos

FILOSOFIA

Conhecimentos e Temas

Conhecimentos e Temas

Utilizar critérios e aplicar procedimentos na 

análise e problematização dos processos 

produtivos e tecnológicos.

Utilizar critérios e aplicar procedimentos na 

análise e problematização dos processos de 

formação socioculturais.

Perspectivas discursivas à luz da análise sociológica • Aplicação do método sociológico na 

distinção de senso comum e senso crítico. Interpretações das teorias sociológicas nas 

dimensões cultural, política e ética Transformações e evolução da concepção do trabalho sob a 

ótica da análise sociológica

SOCIOLOGIA

Atribuições e Responsabilidades

Novotec (Mtec) 

Administração

Novotec (Mtec) 

Recursos Humanos

Novotec (Mtec) 

Desenvolvimento de 

Sistemas

Novotec (Mtec) 

Informática para 

Internet
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Ademais, os “componentes da BNCC” segundo o CPS são “divisões do currículo 

que organizam o desenvolvimento de temas afins relacionados ao Ensino Médio e às áreas 

científicas que o embasam”, e neste sentido abrangem “conhecimentos e competências” 

que podem, em relação aos conhecimentos “apresentar-se em forma de projeto 

interdisciplinar, com a mobilização de outros componentes da BNCC, bem como 

componentes de formação profissional e de vários itinerários formativos”. As 

competências são definidas como “capacidades teórico-práticas e comportamentais 

direcionadas à solução de problemas do mundo real” (Ibidem). Portanto, há certa 

compreensão de que os componentes curriculares, como matemática, português, sociologia 

e filosofia, nada mais são do que partes do currículo fundamentadas no âmbito das 

competências, devendo orientar capacidades comportamentais dos estudantes para a 

resolução de problemas.  

Esta concepção que estruturou o GFAC para a construção dos planos de cursos do 

Novotec Integrado revela o caráter da competência em sua pior forma. Pelo entendimento 

de que os jovens serão submetidos a este estado de coisas, remetem-nos à compreensão de 

que a pedagogia institucional adotada pelo CPS é a expressão da atividade laboral na sua 

atual versão. Segundo Antunes (2018, p. 145), 

Essas diversificadas formas de manifestação da flexibilidade no cotidiano 

do trabalho, além de resultarem pura e simplesmente de adaptações 

organizacionais potencializadas por inovações tecnológicas, constituem 

um traço essencial da atual fase de desenvolvimento do capitalismo. O 

fenômeno da flexibilidade é parte da essência da onda de mundialização 

da economia desencadeada pela crise dos anos 1970 [...]. 

 

Estabelecendo uma continuidade quanto aos objetivos traçados nos planos de 

cursos, apresentaremos o Ensino Médio com Habilitação Profissional em Desenvolvimento 

de Sistemas e o Ensino Médio com Habilitação Profissional em Informática para a Internet. 

Uma das justificativas apontadas no plano de curso de Desenvolvimento de 

Sistemas é:  

O senso comum mostra que o mundo está em constante mudança. 

Projeções sobre o futuro do trabalho modeladas pela consultoria 

empresarial McKinsey (2020) apontam que 30 a 40% de toda a força de 

trabalho necessitará incrementar, significantemente, suas habilidades ou 

buscar novas ocupações até 2030. Uma nova realidade tecnológica 

ubíqua exige profissionais altamente qualificados, o que já reflete na 

busca por mão de obra na percepção de 81% dos líderes de empresas, 
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segundo estudo da consultoria de recrutamento Robert Half (2019) [...]. 

(GFAC, 2018, p. 7) 

 

Atentemos para o fato de que a justificativa e o objetivo apresentados no plano de 

curso têm como base “científica” a consultoria da McKinsey. Lembramos que a secretária 

da SDE e Conselheira Deliberativa do CPS, Patrícia Ellen, foi sócia da empresa citada. 

Este dado é relevante uma vez que, por via da análise dos agentes que produzem as 

políticas educacionais, percebemos a interferência de seus ideários e práticas no interior 

das instituições públicas. Contudo, de modo a indicar a ação desses grupos na produção 

das políticas educacionais, seguiremos com uma breve nota. 

Na busca por mais elementos que pudessem indicar a atuação da McKinsey e de 

outros agentes do setor privado no interior do CPS, principalmente no que diz respeito a 

orientação da produção de currículos, encontramos por via de uma notícia veiculada no site 

da Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul (SED), a seguinte publicação: 

Consed discute Tempo Integral, Educação Profissional e Ensino Regular no GT do Ensino 

Médio67. 

Segundo a notícia, em 10 de maio de 2017, no Centro de Capacitações da CETEC 

localizada na sede do CPS, o Grupo de Trabalho (GT) do Ensino Médio do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED), reuniu-se para discutir sobre os temas: 

Ensino Médio em Tempo Integral, Educação Profissional e Ensino Médio Regular. Na ocasião 

estava presente Ana Inoue, assessora do Itaú BBA, afirmando que 

 
Esse grupo de técnicos dos estados é muito comprometido, que pensa bastante 

sobre as questões práticas, mas também sobre as questões de concepção do 

Ensino Médio, logo, as discussões são muito ricas. Hoje, a gente começou a 

pensar e discutir a implementação e todos os problemas que podem vir daí, ou 

seja, como vamos resolver a formação de professores, o currículo, como será 

administrada a diversidade que existe dentro de cada rede (SED, 2017, s/p, 

grifo nosso) 
 

Neste sentido, apontamos dois fatos: 1. Em 2017, o GFAC já estava produzindo os 

primeiros currículos nos formatos MTec e MQTec na CETEC e 2. Em 2019, de acordo 

com o Relatório Final do 1º Encontro da Frente de Currículo e Novo Ensino Médio em 

São Paulo, Rossieli Soares indicava que “[e]m São Paulo, por exemplo, já exist[ia] um 

 

67Disponívelem: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I81YJ7oOeZYJ:https://www.sed.ms.gov.br/consed-

discute-tempo-integral-educacao-profissional-e-ensino-regular-no-gt-do-ensino-medio/+&cd=7&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br . Acesso em: 10 jul. 2022. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I81YJ7oOeZYJ:https://www.sed.ms.gov.br/consed-discute-tempo-integral-educacao-profissional-e-ensino-regular-no-gt-do-ensino-medio/+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I81YJ7oOeZYJ:https://www.sed.ms.gov.br/consed-discute-tempo-integral-educacao-profissional-e-ensino-regular-no-gt-do-ensino-medio/+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I81YJ7oOeZYJ:https://www.sed.ms.gov.br/consed-discute-tempo-integral-educacao-profissional-e-ensino-regular-no-gt-do-ensino-medio/+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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processo de integração do EM com o EPT, rodando por etapas, com três mil horas/aula. 

[...] (CONSED, 2019b, p. 15).  

 Ademais, somado a estes dois fatos, encontramos nos documentos de apresentação 

deste primeiro encontro (realizado em 26 de junho de 2019), o estudo encomendado pelo 

Movimento pela Base e realizado por Marcelos Feres sob o título: Desafios e 

possibilidades para o desenvolvimento estratégico da educação profissional técnica no 

Brasil e sua articulação com o Ensino Médio68. Nesta apresentação, há a indicação dos 

estudos realizados pela McKinsey na qual afirmou que “40% dos empregadores dizem que 

a falta de habilidades é o principal fator para as vagas não preenchidas no nível de entrada 

dos postos de trabalho”. (CONSEDa, 2019, s/p, grifo nosso). E, como principais 

conclusões, indicou: 

 
Quadro 20 - Slide de apresentação CONSED sob o título: Educação e Trabalho. 

1.  Empregadores, gestores de instituições educacionais e jovens têm um entendimento profundamente 

diferente de uma mesma situação; 

2.  A matrícula em educação pós secundária ou técnica, a construção de habilidades e a obtenção de um 

emprego são desafios para os jovens; 

3.  A criação de um sistema de educação para o trabalho de sucesso requer novos incentivos e 

estruturas; 

4.  As soluções para a educação para o trabalho precisam de escala (recursos e oportunidades para 

treinamento e prática dos estudantes); 

5.  Programas inovadores e efetivos ao redor do mundo têm em comum dois fatores:  

1. A integração entre instituições de ensino e mundo do trabalho;  

2. Instituições de ensino e empregadores atuam juntos na construção do currículo e preparação do 

jovem. 

Fonte: CONSED (2019) 

 De um modo geral, entendemos que estes elementos sejam insuficientes para 

indicar a atuação do CPS junto à frente da EPT no Consed. Contudo, ao realizar a análise 

do plano de curso do Ensino Médio com Habilitação Profissional em Desenvolvimento de 

Sistemas, legitima a atuação da McKinsey como base para a construção dos currículos do 

CPS, uma vez que, seus ideários justificados no quadro acima, aproximam-se das 

justificativas apontadas em seus planos de cursos. Ademais, na fala de Ana Inoue em 

relação a sua “preocupação” na produção dos currículos e, coincidentemente, a reunião 

realizada na sede do CPS indicam, ao nosso ver, que não é mera coincidência. No entanto, 

consideramos que seja necessário um olhar mais aprofundado e que novas pesquisas 

possam identificar a articulação dos agentes privados na formulação do V Itinerário 

Formativo. No momento, retornaremos ao escopo deste trabalho. 

 

68 Disponível em: https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ept-estudo-

marceloferes.pdf . Acesso em: 10 jul. 2022. 

https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ept-estudo-marceloferes.pdf
https://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ept-estudo-marceloferes.pdf
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 A justificativa do curso de Informática para Internet, é baseada na fala de Cláudia 

Gasparini (2017), em reportagem veiculada na Revista Exame sob o título “Estas são as 

competências mais procuradas no Brasil de 2017” e subtítulo “O desenvolvimento destas 

habilidades pode tirar o Brasil da crise — e devolver ao trabalhador a possibilidade de 

trilhar uma carreira com futuro”. O plano de curso destaca o seguinte trecho: 

O Centro Paula Souza é um exemplo de instituição de ensino que faz 

esforços na direção de capacitar os estudantes também no quesito 

socioemocional. De acordo com Lainetti, o Centro reúne grupos com 

dificuldades comportamentais parecidas e promove coaching e 

treinamentos coletivos. É uma das iniciativas para promover o 

desenvolvimento de competências como administração do tempo, 

organização e liderança. Claro que nada disso é possível sem a 

participação ativa das empresas na criação dos currículos dos cursos 

técnicos e no próprio processo de formação do jovem. Palestras e oficinas 

promovidas por companhias nas escolas, por exemplo, têm grande valor 

para o aprendizado. 

 

Em razão disto, o objetivo do jovem ao cursar o Ensino Médio com Habilitação 

Profissional em Informática para Internet é saber lidar com problemas de cunho 

socioemocional e contar com coaching e treinamento coletivo para resolver os seus 

problemas de ordem comportamental. Esta definição alinha-se ao indicado por Laval 

(2019, p. 40):  

A referência ideal da escola passou a ser o “trabalhador flexível” [...]. O 

empregador não espera mais do assalariado uma obediência passiva a instruções precisas; 

ele quer que o assalariado utilize as novas tecnologias, compreenda melhor o sistema de 

produção ou comercialização no qual sua função está inserida, deseja que ele seja capaz de 

enfrentar as incertezas e demonstre liberdade, iniciativa e autonomia. Em suma, os 

estudantes com problemas “comportamentais” podem ser orientados por coaching de modo 

a desenvolverem competências como a “administração do tempo, organização e liderança”, 

já que o objetivo é que o trabalhador flexível “seja capaz de enfrentar as incertezas”, 

demonstrando “liberdade, iniciativa e autonomia”.  

Destacamos também que, conforme o plano de curso de Informática para Internet, 

um dos perfis esperados para concluinte é o que chamam de “Empreendedor 

Intermediário”. Para a compreensão desta terminologia, segue o que está definido no plano 

de curso: 

O perfil intermediário é caracterizado por demonstrar atribuições empreendedoras 

tanto voltadas para o intraempreendedorismo quanto para o empreendedorismo externo. É 
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um perfil capaz de tomar decisões táticas, gerenciar processos e projetos, organizar 

equipes, estabelecer redes de contatos e implantar inovações na melhoria de processos ou 

em novas formas de resolver problemas e desenvolver produtos. Possui capacidade para 

desenvolver trabalho autônomo, gerindo equipes pequenas. (GFAC, 2018, p. 12). Outra 

característica desejável no perfil profissional é a preocupação com a “competência 

pessoal”; o concluinte deverá 

Evidenciar ética profissional; Trabalhar em equipe e mediar conflitos; 

Demonstrar persistência nas resoluções de problemas; Evidenciar 

capacidade de análise e tomada da decisão; Demonstrar 

comprometimento e proatividade com o trabalho; Demonstrar tendência a 

ajustar situações e estabelecer acordos; Demonstrar criatividade e 

capacidade de lidar com situações novas e inusitadas; Manter-se 

atualizado a respeito de novas tecnologias referentes a área de atuação. 

(GFAC, 2018, p. 13) 

 

No plano de curso de Desenvolvimento de Sistemas, há a indicação do termo 

“empreendedorismo” como uma atribuição que se resume a 

Comunicar-se com a equipe com clareza e objetividade; Demonstrar 

comprometimento com a equipe e o trabalho; Planejar ações mais 

eficazes no desenvolvimento de sistemas; Organizar procedimentos de 

maneira diversa, visando melhor eficiência. (GFAC, 2018, p. 15). 

 

Em ambos os planos de cursos, as competências da BNCC são exatamente as 

mesmas indicadas nos cursos de Administração e Recursos Humanos. Como hipótese, 

aventamos que há uma base sobre qual se estruturam todos os cursos do Novotec 

Integrado, mais ou menos fixa em relação aos componentes de formação geral. Isso 

contradiz, como já indicado, a formação “vocacional” sugerida pelo próprio CPS, ou seja, 

a alegação de que a BNCC deveria estar articulada à vida profissional de cada curso. 

 

Quadro 21 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em Desenvolvimento 

de Sistemas e Informática para Internet em Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. 

Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional 

Desenvolvimento de Sistemas Informática para Internet 

1ª e 2ª: Comunicar-se em língua portuguesa, 

utilizando a terminologia técnico-científica da 

área, com autonomia, clareza e precisão. 

3ª série: Comunicar-se em língua portuguesa, 

utilizando o vocabulário técnico da área 

profissional.  

1ª, 2ª e 3ª série: Comunicar-se em língua 

portuguesa, utilizando a terminologia técnico-

científica da área, com autonomia, clareza e 

precisão. 

3ª série: Interpretar e elaborar textos técnicos e 

manuais.  

Fonte: GFAC, 2022. 
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Quadro 22 – Atribuições e responsabilidades da BNCC para o Novotec Integrado em Desenvolvimento 

de Sistemas e Informática para Internet em Matemática. 

Matemática 

Desenvolvimento de Sistemas Informática para Internet 

1ª série: Utilizar as ferramentas matemáticas 

na elaboração de planilhas e controle de 

atividades;  

2ª série: Pesquisar sobre a relevância da 

linguagem matemática nos diversos contextos 

e processos de produção;  

3ª série: Utilizar a matemática como 

instrumento de representação e análise nos 

processos técnicos e tecnológicos. 

1ª série: Implementar algoritmos em linguagem de 

programação, utilizando ambientes de 

desenvolvimento de acordo com as necessidades. 

2ª série: Pesquisar sobre a relevância da linguagem 

matemática nos diversos contextos.  

3ª série: Utilizar a matemática como instrumento de 

representação e análise nos processos técnicos e 

tecnológicos. 

Fonte: GFAC, 2022. 

 

As atribuições e responsabilidades indicadas nos dois planos de cursos apresentam 

certa homogeneidade, uma vez que representam a estrutura de um determinado Eixo 

Tecnológico. Na comparação com os cursos de Gestão e Negócios apontados 

anteriormente, há diferenças quanto a alguns procedimentos esperados como objetivo 

desses componentes em cada área profissional e eixo.  

Entretanto, o fato que chama a nossa atenção é serem essas áreas de conhecimento 

científico reduzidas à lógica da instrumentalização do conhecimento, equivalente a “saber, 

saber-fazer e saber-ser”. No entender de Fernanda Melo Demai, responsável pela gestão do 

GFAC, “[p]or quase uma década, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio ficou 

impetrada, legalmente e na práxis decorrente” sob a tríade competências-habilidades-bases 

tecnológicas. Desta forma, “propõe-se na ‘organização curricular por competências 

profissionais’ que se contrarie o paradigma de currículo organizado por conteúdos 

isolados, sem ligação a objetivos educacionais bem definidos” (DEMAI, 2017). Em outras 

palavras, a autora questiona os conhecimentos estarem justapostos em “conteúdos 

isolados” e, a seus olhos, o currículo deve ser “um conjunto de situações-meio, 

pedagogicamente concebidas e organizadas para promover aprendizagens profissionais 

significativas” (Ibidem). 

Entendemos que estes elementos de ordem semântica concatenam as concepções de 

mundo que passam a configurar nas estruturas curriculares do Novotec Integrado. Diante 

deste aspecto, numa sociedade cujo conhecimento é fragmentado e expresso por meio das 

dimensões do “saber-fazer”, supõe-se que os aspectos atitudinais dos jovens devem se 

sobrepor aos do conhecimento científico. Sob este viés, denota-se a epistéme missionária 
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da EPT em que deve, por objetivo, elevar competências atitudinais, expressas pela 

“competência socioemocional”, como ingrediente inerente às profissões do futuro. Como 

afirma Laval (2019, p. 41), 

A pedagogia “não diretiva” e “estruturada de modo flexível”, o uso das 

novas tecnologias, o amplo cardápio oferecido aos estudantes e o hábito 

do “controle contínuo” são pensados como uma propedêutica para a 

“gestão de cenários de incertezas” que o jovem trabalhador vai encontrar 

ao concluir os estudos. [...] A principal competência, a metacompetência, 

consistiria em “aprender a aprender” para enfrentar a incerteza alçada a 

exigência permanente da existência humana e da vida profissional.  

 

Outro elemento a se destacar no âmbito do Novotec Integrado é a diversidade 

expressa nas modalidades e nomenclaturas de cursos que, conforme já discutido em outros 

momentos, possuem uma base mais ou menos homogênea. Contudo, tal uso de diferentes 

nomenclaturas indica o atendimento ao mercado de trabalho flexível e às formas 

supostamente diferenciadas de mão de obra que alimentam o processo de inclusão-

excludente.  

A mesma suposta diferenciação expressa-se nas “marcas” Novotec Integrado 

(AMS) e Novotec Integrado (MQTec). Para compreender melhor este ponto, 

examinaremos a estrutura curricular dessas duas modalidades de forma a evidenciar as 

concepções educativas subjacentes à lógica do cardápio diferenciado produzido pela 

cozinha do CPS: o GFAC. 

 

4.4.2 Novotec Integrado (MQTec) e Novotec Integrado (MTec – AMS) 

 

Como indicado na seção anterior, os Planos de Cursos são condutores para a prática 

pedagógica dos docentes nas Etecs, bem como estruturam certa conformação ideológica a 

ser reproduzida na formação de seus estudantes. Esclarecemos que, embora haja certa 

tentativa de conformação ideológica, compreendemos que no cotidiano escolar essas 

práticas podem ser subvertidas, pois há uma distância entre o que se espera e o que se 

efetiva. No entanto, supomos que estas articulações estruturantes que fundamentam tais 

cursos tentam perversamente incitar determinada racionalidade inerente ao regime da 

acumulação flexível. 

De acordo com as Tabelas 12, 13, 15 e 16 do capítulo 3 discriminando as ofertas de 

vagas para as modalidades Novotec Integrado – MQTec e AMS, o número é 

vertiginosamente inferior se comparado à modalidade Novotec Integrado (MTec). 
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Contudo, uma análise da organização de planos de curso dessas modalidades justifica-se 

pelo apontado por Kuenzer (2017) e Antunes (2020) acerca da mão de obra “diferenciada e 

desigual” que compõe a inclusão-excludente na nova morfologia do trabalho.  

Em números, o Novotec Integrado (MQTec) ofertou no 1º semestre de 2021 duas 

opções de cursos, distribuídos em dois eixos: Gestão e Negócios e Informação e 

Comunicação, compondo o total de 115 vagas. Já o Novotec (MTec – AMS) ofertou três 

opções de cursos distribuídos em três eixos: Gestão e Negócios, Informação e 

Comunicação e Produção Industrial69, totalizando 1.071 vagas. 

Como critério, adotamos a análise do curso como maior oferta de vagas dentro 

dessas duas modalidades. Assim, os cursos de Ensino Médio com Qualificação 

Profissional de Auxiliar Administrativo, de Auxiliar de Finanças e de Auxiliar de 

Marketing e Comercial (MQTec) e Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico 

em Desenvolvimento de Sistemas (AMS) serão nosso objeto nesta seção. 

No curso de Ensino Médio com Qualificação Profissional de Auxiliar 

Administrativo, de Auxiliar de Finanças e de Auxiliar de Marketing, apresenta-se 

exatamente a mesma justificativa indicada para o curso de Habilitação Profissional em 

Administração, como apontado anteriormente. Segundo o Plano de Curso, há a indicação 

de três perfis profissionais e de três perfis “empreendedores”, condizentes com cada uma 

das qualificações intermediárias que compõem este curso.  

 

  

 

69 O Eixo Tecnológico Controle e Produção Industrial foi o terceiro eixo com maior oferta de vagas. No 

entanto, o número total desse eixo não representou sequer 50% das vagas totais oferecidas pelo eixo de 

Informação e Comunicação. Assim, decidimos estabelecer como parâmetro de nossa análise os dados que 

compusessem mais da metade das ofertas de vagas em todo o CPS.  
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Quadro 23 – Perfis profissionais do Novotec Integrado MQTec. 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
AUXILAR DE FINANÇAS AUXILIAR DE MARKETING 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

É o profissional que presta apoio 

nas rotinas administrativas a 

diversas áreas por meio do 

controle de documentos, emissão 

de relatórios, planilhas e demais 

registros. Assessora na 

elaboração e execução do 

planejamento empresarial. 

Realiza atendimento a diferentes 

públicos de interesse da 

organização. 

É o profissional que assessora e 

executa atividades da área 

financeira. Realiza operações 

bancárias, controla custos e 

gastos, auxilia na elaboração do 

planejamento orçamentário. 

Analisa e identifica oportunidades 

e sugere ações de melhoria dos 

procedimentos de controle de 

contas. 

É o profissional que assessora e 

executa atividades relativas as 

ações comerciais e de marketing 

da organização. Auxilia no 

processo de coleta de dados e 

informações de variáveis 

mercadológicas. Auxilia na 

elaboração e execução de 

pesquisas de mercado. Atua nos 

processos de comunicação, 

divulgação e propaganda de 

produtos e serviços da 

organização. Elabora propostas 

comerciais de venda de produtos 

e serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERFIL EMPREENDEDOR  

É o profissional que apresenta um 

perfil empreendedor de caráter 

intermediário direcionado a 

organização de processos internos 

e prospecção de novos produtos, 

serviços ou processos gerenciais. 

Contribui para o desenvolvimento 

e avaliação das rotinas 

administrativas de forma a obter o 

melhor resultado das operações. 

Sugere melhoria nos processos e 

procedimentos operacionais, 

atuando de maneira colaborativa 

com objetivo de otimizar o uso 

dos recursos disponíveis. 

É o profissional que apresenta um 

perfil empreendedor de caráter 

interno direcionado a organização 

de procedimentos do 

departamento financeiro. Atua no 

desenvolvimento de rotinas 

administrativas de forma a obter o 

melhor resultado das operações. 

Sugere melhoria nos 

procedimentos de controle 

financeiro, atuando de maneira 

colaborativa com objetivo de 

auxiliar o planejamento dos 

recursos financeiros da 

organização. 

É o profissional que apresenta um 

perfil empreendedor de caráter 

intermediário direcionado a 

organização de processos de 

prospecção de novas 

oportunidades de comercialização 

de bens e/ou serviços. Contribui 

para o desenvolvimento e 

avaliação das rotinas 

administrativas de forma a obter o 

melhor resultado das operações. 

Sugere melhoria nos 

procedimentos de comunicação e 

negociação de produtos e/ou 

serviços, atuando de maneira 

colaborativa com objetivo de 

otimizar o uso dos recursos 

disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados do GFAC (2017). 

 

Notamos que este curso é uma bricolagem de diversos saberes, o que indica, a 

nosso ver, a fragmentação de diversos “saberes” de diversas “áreas” expressas em um 

curso. Ela é resultado da “certificação intermediária” chancelada pela Resolução 

CNE/CEB nº 3/2018. Adicionalmente, articula desígnios do empreendedorismo e a 

classificação como empreendedorismo interno e intermediário, com determinados saberes 

para determinadas aplicabilidades no cotidiano profissional. O curso oferece na 1ª série 23 

aulas / semana, na 2ª série 25 aulas / semana e na 3ª série, 22 aulas / semana, ou seja, sua 

carga horária é menor do que a dos cursos de Habilitação Profissional. Atualmente, a carga 

horária para o curso de Habilitação Profissional em Administração no formato Novotec 

Integrado (MTec) é de 1.800 h para a BNCC e 1.200 h para a Parte Profissional, 
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totalizando 3.000 h, enquanto esse curso MQTec oferece 1.733 h da BNCCEM e 600 h da 

Parte Profissional, totalizando 2.333 h. 

Estes dados numéricos quanto ao formato dessa modalidade indicam que o curso 

possui no máximo 5 aulas por dia, expressando de modo ainda mais evidente o caráter 

precarizado da EPT de nível médio. Este modelo é atualmente oferecido em uma unidade 

do CPS, Etec Profª Marinês Teodoro de Freitas Almeida, em Novo Horizonte, para o 

período noturno. 

Quanto ao Plano de Curso do Ensino Médio com Habilitação Profissional de 

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – (Programa de Articulação de Formação 

Profissional Média e Superior – AMS), há a sinalização de algumas orientações quanto à 

organização de parcerias entre Etec-Empresa-Fatec. Como mencionado no capítulo 3, este 

curso segue o modelo P-Tech cujo formato é a combinação entre a parte teórica e as 

competências profissionais a serem desenvolvidas no interior das empresas parceiras; ou 

seja, segundo o Plano de Curso dessa modalidade, 

O Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior 

(AMS) prevê uma carga horária mínima de 200 horas de atividades de 

contextualização profissional a serem realizadas pelas empresas 

parceiras, com o objetivo de possibilitar ao aluno experiências no local de 

trabalho das profissões correlatas, de modo que ele possa conhecer o 

exercício profissional, assim como consolidar competências e habilidades 

previstas no Plano de Curso. (GFAC, 2018, p. 28). 

 

A primeira modalidade foi implantada em 2019 nas Fatecs de Americana e na Zona 

Leste de São Paulo. Em evento com representantes do CPS, da IBM e de prefeituras em 21 

de abril de 2019, a secretária da SDE afirmou que “[n]osso trabalho é unir as duas pontas: 

ajudar as empresas e facilitar o acesso dos jovens paulistas ao mercado de trabalho”. 

Segundo a secretária, “[p]odemos inclusive diminuir a evasão se o aluno souber que no 

final do curso vai ter uma oportunidade de emprego” (SÃO PAULO, 2019). 

No tocante aos componentes curriculares da BNCC e da Parte Profissional neste 

curso, não há mudança alguma se comparado ao Ensino Médio com Habilitação 

Profissional em Desenvolvimento de Sistemas, como já indicado na seção anterior. No 

entanto, uma particularidade de cursos ofertados em parceria com empresas é a Matriz de 

Referência, a qual deve ser articulada entre Etec-Empresa-Fatec. Esta Matriz é uma 

orientação quanto ao Plano de Trabalho a ser executado pelos alunos no interior dessas 

empresas. É composta por: 1. Competências Socioemocionais; 2. Habilidades; 3. Bases 

Tecnológicas e 4. Resultados Esperados. Deste modo, orienta-se que 



167 

 

As empresas parceiras devem definir em conjunto com as Etecs e Fatecs 

que implantarem o Programa AMS a distribuição das 200 horas de 

atividades de contextualização profissional ao longo dos 3 anos do curso 

de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em 

Desenvolvimento de Sistemas. Essa informação deve ser formalizada por 

meio de um Plano de Trabalho e submetido para aprovação do Grupo de 

Supervisão Escolar (GSE), que, se julgar necessário, pode solicitar a 

análise dos especialistas do Grupo de Formulação e Análises Curriculares 

(GFAC) para verificar a aderência da proposta ao Plano de Curso. 

(GFAC, 2018, p. 29). 

 

Segundo o site institucional70, este modelo de Novotec Integrado (AMS) pode ser 

cursado pelos alunos no período de três anos no formato de ensino médio. Caso queiram 

dar continuidade à mesma área profissional, isso se fará no ensino superior oferecido pelas 

Fatecs, concluindo o tecnólogo em dois anos, ou seja, em cinco anos os alunos já terão 

concluído o ensino médio técnico e o tecnólogo. Contudo, o que nos preocupa acerca dessa 

modalidade são os seguintes pontos: 1. O processo de verticalização do ensino médio-

superior que, por consequência, reduz o tempo de formação para estes futuros 

profissionais; 2. A vinculação da AMS está submetida ao convênio entre escola-empresa-

faculdade, que por sua vez resulta na formação por via da chamada “aprendizagem 

profissional” e 3. As consequências para a formação de tecnólogos, uma vez que, além de a 

formação ser enxuta,  dar-se-á por meio da  atividade laboral.   

Para demonstrar como se espera que isso ocorra na prática, vejamos o Plano de 

Curso do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de 

Sistemas (AMS), o qual orienta que 

O projeto prevê ainda uma carga horária mínima de 200 horas de 

atividades complementares a serem realizadas no local de trabalho da 

empresa parceira, incluindo, mas não se limitando a visitas técnicas, 

mentorias, workshops, comunicados sobre vagas de aprendizes e estágios. 

(GFAC, 2018, p. 20, grifos nossos) 

 

Noutras palavras, há o estabelecimento de carga horária mínima que pode ser 

“realizad[a] no local de trabalho”, o que sugere que pode haver o aumento de carga horária 

para a prática laboral. Ainda no mesmo documento, há uma tabela que sugere a 

distribuição da carga horária para a execução destas atividades complementares na 

empresa: 1ª série = 40h; 2ª série = 80h e 3ª série = 80h. 

 

70 Disponível em: https://www.cps.sp.gov.br/cursos-oferecidos-pelas-etecs/ Acesso em: 19 abr. 2022. 

https://www.cps.sp.gov.br/cursos-oferecidos-pelas-etecs/
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Outro elemento que destacamos no Plano de Curso é o chamado “enfoque 

pedagógico”, assim definido: 

Constituindo-se em meio para guiar a prática pedagógica, o currículo 

organizado a partir de competências será direcionado para a construção 

da aprendizagem do aluno enquanto sujeito do seu próprio 

desenvolvimento. Para tanto, a organização do processo de aprendizagem 

privilegiará a definição de objetivos de aprendizagem e/ou questões 

geradoras, que orientam e estimulam a investigação, o pensamento e as 

ações, assim como a solução de problemas. Dessa forma, a 

problematização e a interdisciplinaridade, a contextualização e os 

ambientes de formação se constituem ferramentas básicas para a 

construção das habilidades, atitudes e informações relacionadas às 

competências requeridas. (GFAC, 2018, p. 104) 

 

Para que o enfoque pedagógico seja plenamente satisfatório, há ainda a indicação 

de uma série de objetivos que também estão presentes no documento Missão, Concepções 

e Práticas do Grupo De Formulação e Análises Curriculares (GFAC): Uma síntese do 

Laboratório de Currículo do Centro Paula Souza, publicado em 2018, como já indicado 

no capítulo 3 desta pesquisa. Os objetivos elencados como fundamentais para o 

desenvolvimento do enfoque pedagógico são: 

 

➢ Fortalecimento das competências relativas ao Empreendedorismo; 

➢ Fortalecimento das competências relativas à Língua Inglesa e a Comunicação 

Profissional em Língua Estrangeira; 

➢ Fortalecimento das competências relativas à Língua Portuguesa e à Comunicação 

Profissional em Língua Materna; 

➢ Fortalecimento das competências relativas à Matemática; 

➢ Fortalecimento das competências relativas à Informática; 

➢ Fortalecimento das competências relativas à Ética e Cidadania Organizacional; 

➢ Fortalecimento das competências pessoais, dos valores e das atitudes na conduta 

profissional; 

➢ Fortalecimento das competências relativas à elaboração de projetos e solução de 

problemas do mundo do trabalho; 

➢ Fortalecimento das competências relacionadas a Saúde e Segurança do Trabalho e 

Meio Ambiente. (GFAC, 2018, p. 104-111) 
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Cada um dos itens acima elencados apresenta uma série de orientações e definições 

que sustentam as competências necessárias para alcançar o objetivo previsto (GFAC, 

2018). 

Esta modalidade representa o que está previsto pela Resolução CNE/CP nº 1/2021 

quanto à “aprendizagem profissional”, onde define-se que “a oferta do itinerário da 

formação técnica e profissional deve considerar a inclusão de vivências práticas de 

trabalho, constante de carga horária específica, no setor produtivo ou em ambientes de 

simulação”. Para este fim, a Matriz de Referência indicada pelo plano do CPS atende ao 

disposto na Resolução: “quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação 

sobre aprendizagem profissional” (BRASIL, 2021, Art. 16, § 3). 

Consideramos ainda que a concepção pedagógica presente na Matriz é claramente 

orientada pela formação por competências, servindo-se da prática laboral como elemento 

central de seu aspecto formativo. No entanto, a prática laboral indicada deve atender a 

determinadas práticas que resultam das dimensões do “saber-fazer”. 

De modo geral, as modalidades apresentadas em três versões aparentemente 

diferenciadas apenas reiteram a concepção de que a EPT está em um campo de disputa 

refletida em um cardápio estilo self-service. Um cardápio que pode ser, se mesclado, 

ampliado para outras diversas formas. No escopo desta pesquisa, buscamos apenas 

caminhar alguns passos para a compreensão do Novotec Integrado no interior das Etecs, 

com base nos cursos ofertados até o ano de 2021. No entanto, como verificado, o sentido 

da precarização da EPT no CPS não está imune à precarização do mundo do trabalho; 

muito pelo contrário, dela se alimenta como sustentáculo de sua concepção de educação. 

Se nos debruçarmos e verificarmos certas concepções subjacentes à prática 

educacional do CPS, certamente veremos que ela possui uma determinada singularidade. A 

dimensão do discurso da flexibilização do NEM, que se revela apenas na apresentação de 

uma gama de produtos (Novotec Integrado, Novotec AMS, Novotec Expresso etc.), no 

final das contas aponta para a mesma direção: a formação por competências. Assim, tal 

formação destina jovens a alocação e realocação constantes no mundo do trabalho que é 

flexível. Portanto, podemos tomar como hipótese que o V Itinerário Formativo, se 

comparado aos rumos que a política da maior instituição pública de ensino técnico e 

profissional da América Latina71 tem tomado há anos, não é uma característica agregada 

recentemente, mas sim aprofundada na mais perversa versão. 

 

71 Disponível em: https://www.cps.sp.gov.br/cps-comemora-50-anos-de-pioneirismo-no-ensino-profissional/ 

https://www.cps.sp.gov.br/cps-comemora-50-anos-de-pioneirismo-no-ensino-profissional/
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4.5 Para onde vão os jovens do CPS? Uma breve análise 

  

 Uma das questões que tangencia a nossa investigação diz respeito ao destino dos 

alunos formados pelo Novotec Integrado. As primeiras turmas a concluírem seu percurso 

nessa modalidade será em dezembro de 2022, o que inviabiliza qualquer análise referente a 

isso. No entanto, de modo a refletir possíveis direcionamentos que esta modalidade 

fornecerá aos seus formandos, decidimos responder (como sugerido na Seção 3.3.1) às 

seguintes indagações: quem são os estudantes do ensino técnico médio do CPS? Qual tipo 

de trabalhador esta educação profissional formará? Afinal, será esta a futura classe-que-

vive-do-trabalho? 

 Embora seja apressada qualquer consideração sobre o assunto, apontamos o estudo 

realizado por Simon Schwartzman sob o título O Centro Paula Souza e a educação 

profissional no Brasil, publicado em 2014 no livro Educação Básica no Estado de São 

Paulo: avanços e desafios72. Tal documento foi encomendado pela Fundação SEADE – 

Sistema Estadual de Análise de Dados e CPS, indicando dados acerca do perfil de alunos 

ingressos e egressos entre os anos 2012 e 2014. O que nos interessa se refere a alguns 

apontamentos que o autor fez em relação à função formativa do CPS e, em especial, dos 

alunos do ETIM. Conforme segue: 

 

Apesar de sua origem social relativamente mais baixa, e da orientação 

aplicada dos cursos, os alunos oriundos das Escolas Técnicas do Paula 

Souza apresentam excelentes resultados no Enem, que avalia as 

competências gerais dos estudantes deste nível. Segundo informação 

disponível no site do Centro, “no País, entre as 50 melhores escolas 

públicas, 12 são Etecs. Se forem consideradas as 50 melhores escolas 

estaduais do Brasil, 38 são unidades administradas pelo Centro Paula 

Souza. No Estado de São Paulo, 44 Etecs estão entre as 50 melhores 

públicas. Além da Escola Técnica de São Paulo, as Etecs Getúlio Vargas 

(Capital), Presidente Vargas (Mogi das Cruzes) e Parque da Juventude 

(Capital) aparecem, respectivamente, na quinta, sexta e sétima 

colocações”. (SCHWARTZMAN, 2014, p. 202, grifo nosso) 

 

 

 Tomemos os dados apresentados na Seção 3.3.1 na qual destacamos que 72% dos 

alunos das modalidades ETIM, MTec, MTec AMS e MQTec entre os anos de 2013 e 2021 

foram de escolas públicas e com rendimento médio familiar de 1 a 5 salários. Isto 

 

. Acesso em: 18 abr. de 2022. 
72 Chamamos a atenção ao fato que a Diretora Executiva da Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise 

de Dados, à época da publicação do livro, era Maria Helena Guimarães de Castro. Disponível em: 

https://archive.org/details/simon_seade_capa/page/n1/mode/2up?view=theater. Acesso em: 22 jul. 2022. 

https://archive.org/details/simon_seade_capa/page/n1/mode/2up?view=theater
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corrobora com o indicado por Schwartzman no que diz respeito à origem social dos alunos 

da Etecs que, em sua maioria, são alunos que pertencem às classes C e D73. Contudo, o que 

destacamos é o fato do autor problematizar os “excelentes resultados no Enem” no qual 

sugeriu alguns questionamentos acerca da função do CPS mediante às aprovações em 

vestibulares:  

 
Para onde o Centro Paula Souza deveria evoluir, dentro do sistema 

educacional paulista e, de forma mais geral, do País? Existe claramente o 

risco de que o Centro Paula Souza desenvolva uma tendência ao viés 

acadêmico que afetou no passado os Cefets, que se transformaram em 

institutos universitários [...]? Existe a intenção de fazer com que as 

escolas técnicas funcionem cada vez mais no regime integrado e em 

tempo integral, o que significaria dar preferência aos jovens mais 

qualificados que conseguem se classificar bem nos exames seletivos e 

que buscam se qualificar para o ensino universitário, em detrimento dos 

adultos menos qualificados que precisam trabalhar e se qualificar de 

forma mais imediata para o mercado de trabalho? Os cursos integrados 

certamente têm menos problemas de abandono, que são uma das 

dificuldades importantes que o Centro enfrenta com os cursos técnicos e 

tecnológicos, mas seria uma lástima se o Centro viesse a deixar de lado o 

que é hoje seu público principal. (Ibidem, p. 214, grifos nossos) 

 

 Decerto, o autor lamenta que os alunos formados pelo ETIM ingressaram no ensino 

superior74. Neste sentido, pressupomos que o direcionamento quanto ao aspecto formativo 

do CPS seguiu, anos depois, ao que Schwartzman sugeriu. 

 
Com mais flexibilidade e menor custo por aluno, o Paula Souza poderia 

ampliar muito seus convênios com municipalidades e com o setor 

privado, proporcionando um leque bastante amplo de formação inicial, 

desde os cursos profissionais até os de formação mais geral, como em 

parte já está sendo feito, e também uma integração mais bem definida 

com a Secretaria de Educação, hoje responsável pelo ensino médio 

público do estado, o que já vem ocorrendo também. Não seria uma 

evolução simples, pelas dificuldades legais e institucionais que 

implicaria, e as mudanças na cultura de cada um dos segmentos 

envolvidos. Mas já existem muitas experiências que apontam nesta 

direção, e por isto mereceriam ser estudadas com profundidade. 

(SCHWARTZMAN, 2014, p. 215, grifos nossos) 

 

 

 

73 De acordo com a classificação do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) à partir 

dos dados de janeiro de 2014, expressos em reais. Disponível em: https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-

familiar-das-classes. Acesso em: 10 jul. 2022. 
74 Isto rememora ao trabalho desenvolvido por Ferretti (2011) em que observou o processo de implementação 

do ensino técnico integrado ao ensino médio nos IFs. Como indica o autor, os argumentos dos docentes 

quanto ao processo de integração entre ensino médio e técnico “giraram em torno da elitização da escola e do 

“desvio” representado pela opção dos egressos de dirigir-se à universidade e não ao trabalho fabril” 

(FERRETTI, 2011, p. 794). 

https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes
https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes
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 Deste modo, indica que o CPS deveria repensar a destinação de seus alunos uma 

vez que os mesmos ingressavam em universidades. Ademais, sinalizou que com 

“flexibilidade e menor custo por aluno”, o CPS poderia ampliar a oferta de cursos de 

“formação inicial” promovendo a ampliação por via de convênios com o setor privado e 

municípios, exemplificando a integração da Seduc e CPS pelo programa REDE-Vence.  

 O que está exposto pelo autor, será interpretado pelo livro Um olhar sobre o ensino 

técnico no Brasil, publicado em 2018, por solicitação do Itaú BBA (como já citado nesta 

pesquisa) que o “desvio” do ensino técnico médio do CPS “leva alguns autores a 

questionar até que ponto são justificáveis investimentos da ordem de R$ 1,7 milhão (dados 

de 2013) na formação de técnicos que, efetivamente, não se direcionam ao mercado” 

(ARAÚJO; LIMA, 2018, p. 134-135). 

 Estes elementos permitem-nos tomar como hipótese que o Novotec Integrado 

corresponde muito proximamente a três das indicações propostas por Schwartzman:  

➢ Viés acadêmico: o Novotec possui a estrutura curricular que limita a carga horária 

da BNCC em até 1.800 h/a (conforme estabelece a Lei nº 13.415) e direciona aos 

componentes curriculares propedêuticos à instrumentalização fundamentada na 

formação por competências;  

➢ Período integral: o Novotec ofereceu predominantemente em até 2021, a oferta do 

formato de seis horas aulas por dia em suas unidades, o que permitiu a substituição 

de um ETIM por dois Novotec Integrado (conforme Anexo C); 

➢ Convênio com o setor privado: por via do Novotec Integrado e Expresso se fez 

valer a intercomplementaridade e, como forma de sua efetivação, destinou-se 

blocos licitatórios para atendimento das vagas oferecidas pelo programa. 

 Através da associação entre as indicações dos estudos em relação ao Novotec, 

permite-nos identificar a materialização das reflexões indicadas por Schwartzman. A nosso 

ver, estes ajustamentos expressam a intenção por uma formação aligeirada, fragmentada e 

orientada à formação por competências. Neste sentido, cabe-nos entender que o processo 

de implementação do Novotec atende aos interesses do mercado de trabalho. Não obstante, 

qualquer discussão sobre uma formação que promovesse uma formação crítica e 

emancipadora não se fez presente em nenhum dos momentos aqui indicados. A concepção 

de educação adotada e realizada pelo CPS seguiu ativamente aos preceitos mercadológicos 

no intuito de fazer valer o atendimento de uma mão obra “qualificada” de baixo custo e 

valor. 
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 Alinhamos a esta breve reflexão à atuação de Schwarczman em defesa da Reforma 

do Ensino Médio, bem como propôs possíveis modelos de educação profissional de nível 

médio em 2015, como indicado no Relatório Anual do Centro de Debates de Políticas 

Públicas (CDPP)75. No debate estavam presentes diversas entidades76, dentre eles, o 

Coordenador do Ensino Médio e Técnico das Etecs e a Superintendente do CPS. Segundo 

o documento,  

 
O Grupo de Estudos sobre Educação para o Trabalho tem se envolvido 

ativamente com o debate sobre o aprimoramento das políticas públicas 

voltadas para o tema no Brasil, em especial por meio de contribuições 

para o desenvolvimento da proposta de um novo modelo para o ensino 

médio e a educação profissional no Brasil, atualmente em 

desenvolvimento pelo professor Simon Schwartzman, com apoio do 

Instituto Unibanco e Itaú BBA. (CDPP, 2015, p. 11, grifo nosso) 

  

 Deste modo, podemos inferir que sua atuação se fez presente nas conduções que 

levaram o CPS ao formato Novotec. Não queremos afirmar que a instituição apenas seguiu 

“orientações”. Em verdade, o ideário adotado pela instituição encontrou a possibilidade de 

fazer valer seus objetivos. O fato é que a educação profissional do CPS corresponde aos 

interesses do mercado de trabalho e hasteia a bandeira em defesa da formação por 

competências. 

 Talvez, seja demasiado apressar que a futura classe-que-vive-do-trabalho sob a 

formação do CPS “finalmente” seguirá ao objetivo iniciado pela instituição nos anos 2000: 

o provimento por uma força de trabalho ao mercado de trabalho altamente precarizado. Tal 

prospecção depende de uma análise detalhada dos nichos laborais que empregam esta 

população. Porém, diante dos elementos aqui brevemente abordados sugerem que o 

objetivo da formação denominada integrada pelo CPS corresponde diretamente à formação 

 

75 Segundo o relatório do CDPP “é uma organização sem fins lucrativos, independente e apartidária, que se 

dedica a estudar e debater os principais temas e problemas que afetam o Brasil [...] Seu objetivo é a 

formulação de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento econômico e o aprimoramento da 

democracia e das relações sociais e políticas no país [...] é uma entidade mantida pelos seus associados: 

economistas, acadêmicos e empreendedores, todos líderes em suas áreas de atuação e muitos com ampla 

experiência em altos cargos de governo” (CDPP, 2015, p. 2). 
76 Seguem os presentes de acordo com o Relatório 2015 do CDPP: “Alexandre Lanz (Jointvest); Alexandre 

Schneider; Almério Melquíades de Araújo (Centro Paula Souza); André Portela Souza (FGV-EESP); 

Angélica Maria de Queiroz*; Carlos Ragazzo (Abril Educação); Daniel De Bonis (FGV GPP-lab); Denis 

Fernando Mizne* (Fundação Lemann); Diogo Galvão (Grupo Ser); Francisco Borges (Grupo ETB); João 

César Tourinho*; Laura Laganá (Centro Paula Souza); Lúcia H. Couto (Instituto Unibanco); Marcos Alberto 

Lederman* (Jointvest); Marcos Antonio Magalhães (ICE Brasil); Marcus Frank (McKinsey); Maria Inês 

Fini; Naercio Aquino Menezes Filho* (Insper); Rafael de Souza Camelo (SEADE); Ricardo Manuel S. 

Henriques (Instituto Unibanco); Ricardo Paes de Barros (Insper); Simon Schwartzman (IETS); Urian Peul 

Inhauser (Kroton); e Walter Vicioni (SESI/SENAI).” * Associados do CDPP.” (Ibidem). 
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por competências. E é neste sentido que esta investigação tentou demonstrar não só a 

materialização do V Itinerário Formativo no estado de São Paulo via CPS, como também, 

tentou indicar as consequências que pode acometer aos jovens de nosso país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A análise empreendida por este trabalho buscou identificar o Novotec Integrado 

como a expressão pedagógica da precarização do trabalho no regime da acumulação 

flexível. Tal propositura possibilitou identificar que o processo que as escolas técnicas 

estaduais de São Paulo materializaram na forma Novotec representa o aprofundamento de 

um projeto de educação cujo princípio é atender ao mercado de trabalho. 

Sob as condições de uma economia neoliberal em que o regime de acumulação 

flexível (HARVEY, 2016) delegou aos países de economia dependente e periférica 

(FERNANDES, 1976) a subsunção do trabalho, expressa pelo aprofundamento da 

precarização da força de trabalho, o Centro Paula Souza presta grande contribuição para o 

status quo ao materializar uma concepção de formação destinada ao mercado de trabalho 

em sua forma precarizada, a qual fundamenta a concepção pedagógica defendida pela 

instituição.  

A concepção de ensino técnico articulado ao ensino médio cujo princípio é orientar 

a formação de jovens pela reprodução de determinadas subjetividades (ANTUNES; 

AUGUSTO PINTO, 2017) inerentes à atividade laboral precarizada é, no mínimo, 

perversa, pois submeter a futura classe-que-vive-do-trabalho (ANTUNES, 2008) às 

condições precárias desde sua formação é impossibilitar a sua emancipação.  

O V Itinerário Formativo materializado na forma Novotec é apenas uma das 

expressões que atende à racionalidade (DARDOT; LAVAL, 2016) requerida pelo 

neoliberalismo. Afinal, docilizar a classe trabalhadora transferindo-lhe a responsabilidade 

das suas condições de trabalho, uma vez que cada indivíduo é “empreendedor de si 

mesmo”, permite a naturalização da precarização das relações de produção e das relações 

sociais de produção. 

Ademais, atribuir aos jovens a responsabilização por seu destino, incutindo-lhes os 

mantras: “liberdade de escolha”, “protagonismo” e “projeto de vida”, é destinar-lhes a 

perversidade de um futuro dependente da regulação do mercado no qual a futura classe-

que-vive-do-trabalho será constantemente direcionada à inclusão-excludente (KUENZER, 

2017) em postos de trabalhos intermitentes, flexíveis e precarizados. Ainda,  

A ofensiva do capital sobre o trabalho, ao submetê-lo à sua lógica 

destrutiva, promovendo a individualização e o isolamento, é, nesse 

sentido, uma ação que busca desmontar de forma cotidiana sua 

manifestação de classe historicamente antagônica aos interesses da ordem 

capitalista. (ANTUNES, 2020, p. 149). 



176 

 

O Novotec como expressão pedagógica da precarização do trabalho no regime da 

acumulação flexível é um dos instrumentos que cooptam a futura classe-que-vive-trabalho 

não só na forma expressa em trabalho, convertida em mercadoria, mas na sua forma 

privada, em sua subjetividade. É, com efeito, por via da formação por competências em 

versão revisada (SILVA, 2018) que a modalidade denominada Novotec Integrado é a 

expressão “do pioneirismo do Centro Paula Souza em oferecer novas modalidades de 

Ensino Médio em adequação à Reforma para a educação básica” (CPS, 2019). 

 Não é estranho que o estado de São Paulo tenha se lançado rapidamente no 

processo de implementação da reforma. O “celeiro” (GOULART, 2022) no qual o projeto, 

expresso na forma Novotec, poderia se instaurar encontrou no CPS as estruturas 

fundamentais para a sua execução. Afinal, a forma Novotec não é um projeto novo na 

instituição, como já apontado ao longo desta pesquisa. Ao contrário, é uma sistemática que 

já havia sido iniciada no final dos anos 1990, logo após o Decreto nº 2.208/1997, que 

conduziu, ao longo dos anos 2000, à adesão ativa da instituição à formação por 

competências.  

O papel do GFAC como a grande cozinha do CPS opera de modo a não só 

contemplar os interesses do mercado de trabalho, mas também articular em seu interior os 

interesses de uma gama imensa de instituições privadas, convertendo em política 

educacional o ideário desse grupo (MORAES; ALENCAR; REIS, 2022). Assim, por meio 

do CPS, promove-se  

 
O aprofundamento das parcerias entre o poder público e o setor privado 

pode ser retomado desde a Reforma do Aparelho de Estado nos anos 

1990, quando as entidades privadas lançam mão de ações “filantrópicas”, 

intervindo em diversas áreas do bem público, inclusive na educação. 

Desde então, distintas formulações foram realizadas, em âmbito nacional 

e internacional, a fim de reelaborar as diretrizes norteadoras da 

participação dos grupos privados na oferta de serviços públicos que, até 

então, eram compreendidos como exclusivos ao Estado. Nesse 

movimento, o setor privado e seus agentes vão, progressivamente, sendo 

incorporados às instituições públicas, passando a atuar a partir de dentro 

do Estado, não mais como elementos externos. (GOULART; MOIMAZ, 

2021, p. 13). 

 

 

De forma geral, os dispositivos legais analisados nesta pesquisa, a apresentação dos 

dados referente ao processo de expansão de vagas do programa Novotec em sua forma 

geral e do Novotec Integrado em sua forma específica, a investigação dos documentos 

produzidos pelo GFAC e a análise dos discursos voltados a justificar a execução do 
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programa denotam, em seu conjunto, a conformidade a certa concepção de mundo expressa 

em seus planos de cursos. 

A concepção de uma educação profissional fundamentada na formação por 

competências, disposta em cardápio sob formas aparentemente flexíveis, é apenas uma 

gourmetização da educação (GOULART; CÁSSIO, 2021). O princípio de que a juventude 

“multifacetada” anseia por uma formação diferenciada e que atenda aos interesses de seu 

“projeto de vida” são claramente justificativas que permitiram a execução de uma reforma 

autoritária e antidemocrática (KUENZER, 2017; FERRETTI, 2018; MOURA; 

BENACHIO, 2021).  

Indicamos que, muito embora pareça este ser um momento novo na história da EPT 

brasileira, na verdade, não o é. O quadro de reformas que se instaurou na sociedade 

brasileira a partir do governo Temer é reflexo da retomada de um projeto societário que já 

havia mostrado sua forma nos anos 1990 e remonta igualmente à Lei nº 5.962 /1971, 

convertendo a educação de nível médio a um caráter profissionalizante (FERRETTI, 

2016).  

A sucinta descrição dos ciclos políticos e econômicos desenvolvida neste trabalho 

teve o propósito de demonstrar a contínua lógica reformista que é impressa na história da 

educação profissional brasileira. Este vetor apenas indica que a bandeira hasteada 

historicamente por estes grupos é, em sua base, articulações para a adequação econômica e 

do setor produtivo brasileiros aos ditames dos organismos internacionais e a sua posição na 

DIT. Ter este pressuposto como fundamento para compreender as terminologias, a 

propositura curricular, a legislação que incorre na área educacional, bem como os 

interesses de determinados agentes no seio das instituições públicas, é notadamente 

relevante quando visualizamos o NEM em seu V Itinerário Formativo expresso na forma 

Novotec. Entender essas trajetórias apenas indica a racionalidade na qual se opera a 

concepção de educação.  

De acordo com Freitas (2017, p. 31), 

O neoliberalismo olha para a educação a partir de sua concepção de 

sociedade baseada em um livre mercado cuja própria lógica produz o 

avanço social com qualidade, depurando a ineficiência através da 

concorrência. Segundo essa visão, a generalização desta concepção para 

todas as atividades do Estado produzirá uma sociedade melhor. Os 

cidadãos estão igualmente inseridos nessa lógica e seu esforço (mérito) 

define sua posição social. É dessa visão de mundo que advêm as 

finalidades que ele atribui à educação.  
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Por fim, a análise empreendida permite-nos compreender que o Novotec Integrado 

é apenas expressão dessa concepção de mundo, e que a fragmentação do conhecimento sob 

o domínio das competências e a subsunção da BNCC à instrumentalização dotada de um 

saber-fazer, são apenas dois dos elementos que estruturam a sua legitimação e que 

destinam a futura classe-que-vive-do-trabalho a formas cada vez mais predatórias de 

exploração.  

Nossa apresentação do Novotec Integrado não pretende em absoluto legitimar sua 

forma atual, mas sim emitir um sinal de que o ensino médio integrado é tudo, menos isto. 

Desejamos contribuir para que outras instituições educacionais não alcancem o nível de 

devastação que o CPS alcançou ao implementá-lo. O Novotec é apenas uma parte das 

consequências funestas do NEM, se não resistirmos, para o futuro da educação em nosso 

país.  
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APÊNDICE A – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO ETIM 2013 A 2021 

 

Relatório ETIM 

Ano 

Questão relacionada 

Quantidade de 

inscritos 

aprovados % 

2013 Declaração de escolaridade pública APROVADOS APROVADOS 

2013 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 7.587 69,34% 

2013 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 3.355 30,66% 

2013 Total de candidatos inscritos 10.942  

2013 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS APROVADOS 

2013 Nenhuma. 345 3,15% 

2013 1 pessoa. 4.381 40,04% 

2013 2 pessoas. 5.117 46,76% 

2013 3 pessoas. 867 7,92% 

2013 4 pessoas. 186 1,70% 

2013 De 5 a 7 pessoas. 42 0,38% 

2013 Mais de 7 pessoas. 4 0,04% 

2013 Sem resposta   0,00% 

2013 TOTAL 10.942  

2013    

2013 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos, das pessoas 

de sua residência? 

Observação: Valor do salário mínimo (s.m.): R$ 622,00. 

APROVADOS APROVADOS 

2013 Zero. 62 0,57% 

2013 De 1 a 2 s.m. 3.899 35,63% 

2013 De 3 a 5 s.m. 5.182 47,36% 

2013 De 6 a 10 s.m. 1.393 12,73% 

2013 De 11 a 20 s.m. 333 3,04% 

2013 De 21 a 30 s.m. 56 0,51% 

2013 Mais de 30 s.m. 17 0,16% 

2013 Sem resposta   0,00% 

2013 TOTAL 10.942  

2014 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2014 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 10.755 71,32% 

2014 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 4.324 28,68% 

2014 Total de candidatos inscritos 15.079  

2014    

2014 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2014 Nenhuma 473 3,14% 

2014 1 pessoa 5.863 38,88% 

2014 2 pessoas 7.145 47,38% 
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2014 3 pessoas 1.290 8,55% 

2014 4 pessoas 237 1,57% 

2014 De 5 a 7 pessoas 69 0,46% 

2014 Mais de 7 pessoas 2 0,01% 

2014 TOTAL 15.079  

2014    

2014 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos, das pessoas 

de sua residência? 
    

2014 Observação: Valor do salário mínimo (s.m.): R$ 545,00. APROVADOS 

2014 Zero 109 0,72% 

2014 De 1 a 2 s.m. 5.313 35,23% 

2014 De 3 a 5 s.m. 7.106 47,13% 

2014 De 6 a 10 s.m.  1.989 13,19% 

2014 De 11 a 20 s.m. 469 3,11% 

2014 De 21 a 30 s.m. 73 0,48% 

2014 Mais de 30 s.m. 20 0,13% 

2014 TOTAL 15.079  

2015 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2015 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 13.600 80,11% 

2015 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 5.020 19,89% 

2015 Total de candidatos inscritos 18.620  

2015    

2015 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2015 Nenhuma 649 3,49% 

2015 1 pessoa 7.397 39,73% 

2015 2 pessoas 8.740 46,94% 

2015 3 pessoas 1.485 7,98% 

2015 4 pessoas 290 1,56% 

2015 De 5 a 7 pessoas 52 0,28% 

2015 Mais de 7 pessoas 7 0,04% 

2015 TOTAL 18.620  

2015    

2015 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos, das pessoas 

de sua residência? 
    

2015 Observação: Valor do salário mínimo (s.m.): R$ 724,00. APROVADOS 

2015 Zero 194 1,04% 

2015 De 1 a 2 s.m. 7.203 38,68% 

2015 De 3 a 5 s.m. 8.529 45,81% 

2015 De 6 a 10 s.m.  2.161 11,61% 

2015 De 11 a 20 s.m. 449 2,41% 

2015 De 21 a 30 s.m. 65 0,35% 

2015 Mais de 30 s.m. 19 0,10% 

2015 TOTAL 18.620  

2015    
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2015 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 724,00)? 
APROVADOS 

2015 Zero 18.145 97,45% 

2015 De 1 a 2 s.m. 354 1,90% 

2015 De 3 a 5 s.m. 86 0,46% 

2015 De 6 a 10 s.m.  13 0,07% 

2015 De 11 a 20 s.m. 4 0,02% 

2015 De 21 a 30 s.m. 3 0,02% 

2015 Mais de 30 s.m. 15 0,08% 

2015 TOTAL 18.620  

     

2016 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2016 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 14.470 68,98% 

2016 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 6.508 31,02% 

2016 Total de candidatos inscritos 20.978  

2016    

2016 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2016 Nenhuma 711 3,39% 

2016 1 pessoa 8.855 42,21% 

2016 2 pessoas 9.653 46,01% 

2016 3 pessoas 1.451 6,92% 

2016 4 pessoas 251 1,20% 

2016 De 5 a 7 pessoas 53 0,25% 

2016 Mais de 7 pessoas 4 0,02% 

2016 TOTAL 20.978  

2016    

2016 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 788,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2016 Zero 181 0,86% 

2016 Inferior 1 s.m. 717 3,42% 

2016 Entre 1 e 2 s.m. 6.085 29,01% 

2016 Entre 2 e 3 s.m. 5.452 25,99% 

2016 Entre 3 e 5 s.m. 4.867 23,20% 

2016 Entre 5 e 7 s.m. 1.914 9,12% 

2016 Entre 7 e 10 s.m. 1.021 4,87% 

2016 Entre 10 e 15 s.m. 495 2,36% 

2016 Entre 15 e 20 s.m. 155 0,74% 

2016 Entre 20 e 30 s.m. 75 0,36% 

2016 Mais de 30 s.m. 16 0,08% 

2016 TOTAL 20.978  

2016    

2016 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 788,00)? 
APROVADOS 

2016 Zero 20.513 97,78% 

2016 Inferior 1 s.m. 242 1,15% 
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2016 Entre 1 e 2 s.m. 125 0,60% 

2016 Entre 2 e 3 s.m. 45 0,21% 

2016 Entre 3 e 5 s.m. 26 0,12% 

2016 Entre 5 e 7 s.m. 12 0,06% 

2016 Entre 7 e 10 s.m. 4 0,02% 

2016 Entre 10 e 15 s.m. 3 0,01% 

2016 Entre 15 e 20 s.m. 4 0,02% 

2016 Entre 20 e 30 s.m. 1 0,00% 

2016 Mais de 30 s.m. 3 0,01% 

2016 TOTAL 20.978  

     

2017 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2017 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 14.203 67,73% 

2017 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 6.767 32,27% 

2017 Total de candidatos inscritos 20.970  

2017    

2017 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2017 Nenhuma 748 3,57% 

2017 1 pessoa 9.164 43,70% 

2017 2 pessoas 9.458 45,10% 

2017 3 pessoas 1.337 6,38% 

2017 4 pessoas 211 1,01% 

2017 De 5 a 7 pessoas 50 0,24% 

2017 Mais de 7 pessoas 2 0,01% 

2017 TOTAL 20.970  

    

2017 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 880,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2017 Zero 194 0,93% 

2017 Inferior 1 s.m. 791 3,77% 

2017 Entre 1 e 2 s.m. 6.333 30,20% 

2017 Entre 2 e 3 s.m. 5.379 25,65% 

2017 Entre 3 e 5 s.m. 4.933 23,52% 

2017 Entre 5 e 7 s.m. 1.792 8,55% 

2017 Entre 7 e 10 s.m. 893 4,26% 

2017 Entre 10 e 15 s.m. 447 2,13% 

2017 Entre 15 e 20 s.m. 141 0,67% 

2017 Entre 20 e 30 s.m. 56 0,27% 

2017 Mais de 30 s.m. 11 0,05% 

2017 TOTAL 20.970  

    

2017 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 880,00)? 
APROVADOS 

2017 Zero 20.596 98,22% 
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2017 Inferior 1 s.m. 180 0,86% 

2017 Entre 1 e 2 s.m. 107 0,51% 

2017 Entre 2 e 3 s.m. 40 0,19% 

2017 Entre 3 e 5 s.m. 22 0,10% 

2017 Entre 5 e 7 s.m. 9 0,04% 

2017 Entre 7 e 10 s.m. 2 0,01% 

2017 Entre 10 e 15 s.m. 3 0,01% 

2017 Entre 15 e 20 s.m. 6 0,03% 

2017 Entre 20 e 30 s.m. 3 0,01% 

2017 Mais de 30 s.m. 2 0,01% 

2017 TOTAL 20.970  

     

2018 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2018 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 13.959 62,46% 

2018 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 8.389 37,54% 

2018 Total de candidatos inscritos 22.348  

2018    

2018 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2018 Nenhuma 872 3,90% 

2018 1 pessoa 9.675 43,29% 

2018 2 pessoas 10.115 45,26% 

2018 3 pessoas 1.401 6,27% 

2018 4 pessoas 226 1,01% 

2018 De 5 a 7 pessoas 56 0,25% 

2018 Mais de 7 pessoas 3 0,01% 

2018 TOTAL 22.348  

    

2018 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 937,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2018 Zero 256 1,15% 

2018 Inferior 1 s.m. 952 4,26% 

2018 Entre 1 e 2 s.m. 6.824 30,54% 

2018 Entre 2 e 3 s.m. 5.758 25,77% 

2018 Entre 3 e 5 s.m. 5.002 22,38% 

2018 Entre 5 e 7 s.m. 1.870 8,37% 

2018 Entre 7 e 10 s.m. 957 4,28% 

2018 Entre 10 e 15 s.m. 519 2,32% 

2018 Entre 15 e 20 s.m. 135 0,60% 

2018 Entre 20 e 30 s.m. 63 0,28% 

2018 Mais de 30 s.m. 12 0,05% 

2018 TOTAL 22.348  

2018    

2018 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 937,00)? 
APROVADOS 
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2018 Zero 21.950 98,22% 

2018 Inferior 1 s.m. 202 0,90% 

2018 Entre 1 e 2 s.m. 118 0,53% 

2018 Entre 2 e 3 s.m. 33 0,15% 

2018 Entre 3 e 5 s.m. 23 0,10% 

2018 Entre 5 e 7 s.m. 7 0,03% 

2018 Entre 7 e 10 s.m. 4 0,02% 

2018 Entre 10 e 15 s.m. 6 0,03% 

2018 Entre 15 e 20 s.m. 1 0,00% 

2018 Entre 20 e 30 s.m. 2 0,01% 

2018 Mais de 30 s.m. 2 0,01% 

2018 TOTAL 22.348  

     

2019 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2019 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 14.804 68,30% 

2019 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 6.870 31,70% 

2019 Total de candidatos inscritos 21.674  

2019    

2019 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 954,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2019 Zero 218 1,01% 

2019 Inferior 1 s.m. 878 4,05% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 6.654 30,70% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 5.534 25,53% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 5.024 23,18% 

2019 Entre 5 e 7 s.m. 1.801 8,31% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 880 4,06% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 492 2,27% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 114 0,53% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 58 0,27% 

2019 Mais de 30 s.m. 21 0,10% 

2019 TOTAL 21.674  

2019 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 954,00)? 
APROVADOS 

2019 Zero 21.330 98,41% 

2019 Inferior 1 s.m. 168 0,78% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 95 0,44% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 33 0,15% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 27 0,12% 

2019 Entre 5 e 7 s.m. 7 0,03% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 7 0,03% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 3 0,01% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 1 0,00% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 2 0,01% 

2019 Mais de 30 s.m. 1 0,00% 
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2019 TOTAL 21.674  

2020 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2020 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 12.738 69,51% 

2020 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 5.587 30,49% 

2020 Total de candidatos inscritos 18.325  

2020 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2020 Nenhuma 795 4,34% 

2020 1 pessoa 7.812 42,63% 

2020 2 pessoas 8.334 45,48% 

2020 3 pessoas 1.201 6,55% 

2020 4 pessoas 149 0,81% 

2020 De 5 a 7 pessoas 33 0,18% 

2020 Mais de 7 pessoas 1 0,01% 

2020 TOTAL 18.325  

2020    

2020 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 998,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2020 Zero 177 0,97% 

2020 Inferior 1 s.m. 789 4,31% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 5.620 30,67% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 4.790 26,14% 

2020 Entre 3 e 5 s.m. 4.182 22,82% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 1.457 7,95% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 773 4,22% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 373 2,04% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 93 0,51% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 57 0,31% 

2020 Mais de 30 s.m. 14 0,08% 

2020 TOTAL 18.325  

2020    

2020 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 998,00)? 
APROVADOS 

2020 Zero 18.044 98,47% 

2020 Inferior 1 s.m. 156 0,85% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 78 0,43% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 26 0,14% 

2020 Entre 3 e 5 s.m. 11 0,06% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 2 0,01% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 2 0,01% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 1 0,01% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2020 Mais de 30 s.m. 5 0,03% 

2020 TOTAL 18.325  
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2021 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2021 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 12.378 84,14% 

2021 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª 

série, em instituição pública 2.333 15,86% 

2021 Total de candidatos inscritos 14.711  

2021    

2021 

10) Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo 

você? 
APROVADOS 

2021 De 1 a 3 pessoas 4.922 33,46% 

2021 De 4 a 6 pessoas 9.475 64,41% 

2021 Mais de 6 pessoas 314 2,13% 

2021 Sem resposta 0 0,000% 

2021 TOTAL 14.711  

2021    

2021 

11) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2021 Nenhuma 716 4,87% 

2021 1 pessoa 6.710 45,61% 

2021 2 pessoas 6.264 42,58% 

2021 3 pessoas 833 5,66% 

2021 4 pessoas 100 0,68% 

2021 De 5 a 7 pessoas 19 0,13% 

2021 Mais de 7 pessoas 69 0,47% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 14.711  

2021 

12) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 

1.045,00), das pessoas de sua residência? 
APROVADOS 

2021 Zero 313 2,13% 

2021 Inferior 1 s.m. 2 0,01% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 2.659 18,07% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 4.418 30,03% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 3.287 22,34% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 2.885 19,61% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 429 2,92% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 302 2,05% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 135 0,92% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 154 1,05% 

2021 Mais de 30 s.m. 124 0,84% 

2021 Sem resposta 3 0,02% 

2021 TOTAL 14.711  

2021 13) Qual a sua participação na vida econômica da família? APROVADOS 

2021 

Não trabalho e meus gastos são financiados por minha família ou 

outras pessoas  14.504 98,59% 

2021 Trabalho para custear meus estudos  47 0,32% 

2021 Trabalho para custear os meus estudos e recebo ajuda da família  57 0,39% 
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2021 

Trabalho para minha própria manutenção e para auxiliar no 

orçamento familiar ou de outras pessoas 92 0,63% 

2021 Trabalho e sou responsável pelo sustento de minha família  11 0,07% 

2021 TOTAL 14.711  

2021 

22) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 1.045,00)? 
APROVADOS 

2021 Zero 13.856 94,19% 

2021 Inferior 1 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 375 2,55% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 201 1,37% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 99 0,67% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 27 0,18% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 7 0,05% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 46 0,31% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 9 0,06% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 29 0,20% 

2021 Mais de 30 s.m. 47 0,32% 

2021 Sem resposta 15 0,10% 

2021 TOTAL 14.711  
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APÊNDICE B – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO MTEC E NOVOTEC 2018 A 

2021 

 

Relatório Mtec 

Ano 

Questão relacionada 

Quantidade 

de inscritos 

aprovados % 

2018 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2018 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 877 65,89% 

2018 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 454 34,11% 

2018 Total de candidatos inscritos 1.331  

2018    

2018 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2018 Nenhuma 44 3,31% 

2018 1 pessoa 601 45,15% 

2018 2 pessoas 577 43,35% 

2018 3 pessoas 83 6,24% 

2018 4 pessoas 19 1,43% 

2018 De 5 a 7 pessoas 6 0,45% 

2018 Mais de 7 pessoas 1 0,08% 

2018 TOTAL 1.331  

2018    

2018 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 937,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2018 Zero 18 1,35% 

2018 Inferior 1 s.m. 73 5,48% 

2018 Entre 1 e 2 s.m. 449 33,73% 

2018 Entre 2 e 3 s.m. 377 28,32% 

2018 Entre 3 e 5 s.m. 264 19,83% 

2018 Entre 5 e 7 s.m. 80 6,01% 

2018 Entre 7 e 10 s.m. 34 2,55% 

2018 Entre 10 e 15 s.m. 26 1,95% 

2018 Entre 15 e 20 s.m. 8 0,60% 

2018 Entre 20 e 30 s.m. 2 0,15% 

2018 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2018 TOTAL 1.331  

     

2019 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2019 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 2.512 69,87% 

2019 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 1.083 30,13% 

2019 Total de candidatos inscritos 3.595  

    

2019 9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade APROVADOS 
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remunerada? 

2019 Nenhuma 207 5,76% 

2019 1 pessoa 1.705 47,43% 

2019 2 pessoas 1.406 39,11% 

2019 3 pessoas 225 6,26% 

2019 4 pessoas 37 1,03% 

2019 De 5 a 7 pessoas 13 0,36% 

2019 Mais de 7 pessoas 2 0,06% 

2019 TOTAL 3.595  

    

2019 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 954,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2019 Zero 82 2,28% 

2019 Inferior 1 s.m. 250 6,95% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 1.273 35,41% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 836 23,25% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 755 21,00% 

2019 Entre 5 e 7 s.m. 225 6,26% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 95 2,64% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 60 1,67% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 13 0,36% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 4 0,11% 

2019 Mais de 30 s.m. 2 0,06% 

2019 TOTAL 3.595  

    

2019 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em salários 

mínimos (R$ 954,00)? 
APROVADOS 

2019 Zero 3.502 97,41% 

2019 Inferior 1 s.m. 36 1,00% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 33 0,92% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 8 0,22% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 7 0,19% 

2019 Entre 5 e 7 s.m. 2 0,06% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 4 0,11% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 1 0,03% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 2 0,06% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2019 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2019 TOTAL 3.595  

     

2020 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2020 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 9.755 69,80% 

2020 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 4.220 30,20% 

2020 Total de candidatos inscritos 13.975  
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2020 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2020 Nenhuma 662 4,74% 

2020 1 pessoa 6.168 44,14% 

2020 2 pessoas 6.033 43,17% 

2020 3 pessoas 929 6,65% 

2020 4 pessoas 153 1,09% 

2020 De 5 a 7 pessoas 26 0,19% 

2020 Mais de 7 pessoas 4 0,03% 

2020 TOTAL 13.975  

    

2020 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 998,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2020 Zero 175 1,25% 

2020 Inferior 1 s.m. 788 5,64% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 4.703 33,65% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 3.672 26,28% 

2020 Entre 3 e 5 s.m. 2.942 21,05% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 974 6,97% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 434 3,11% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 204 1,46% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 54 0,39% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 19 0,14% 

2020 Mais de 30 s.m. 10 0,07% 

2020 TOTAL 13.975  

    

2020 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em salários 

mínimos (R$ 998,00)? 
APROVADOS 

2020 Zero 13.608 97,37% 

2020 Inferior 1 s.m. 201 1,44% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 117 0,84% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 27 0,19% 

2020 Entre 3 e 5 s.m. 12 0,09% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 5 0,04% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 3 0,02% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 1 0,01% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2020 Mais de 30 s.m. 1 0,01% 

2020 TOTAL 13.975  

     

2021 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2021 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 12.586 76,28% 

2021 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 3.914 23,72% 

2021 Total de candidatos inscritos 16.500  
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2021 10) Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo você? APROVADOS 

2021 De 1 a 3 pessoas 5.733 34,75% 

2021 De 4 a 6 pessoas 10.352 62,74% 

2021 Mais de 6 pessoas 415 2,52% 

2021 Sem resposta 0 0,000% 

2021 TOTAL 16.500  

    

2021 

11) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2021 Nenhuma 825 5,00% 

2021 1 pessoa 7.762 47,04% 

2021 2 pessoas 6.685 40,52% 

2021 3 pessoas 974 5,90% 

2021 4 pessoas 147 0,89% 

2021 De 5 a 7 pessoas 29 0,18% 

2021 Mais de 7 pessoas 78 0,47% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 16.500  

    

2021 

12) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 1.045,00), 

das pessoas de sua residência? 
APROVADOS 

2021 Zero 454 2,75% 

2021 Inferior 1 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 3.148 19,08% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 4.885 29,61% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 3.460 20,97% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 3.123 18,93% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 484 2,93% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 365 2,21% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 162 0,98% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 222 1,35% 

2021 Mais de 30 s.m. 194 1,18% 

2021 Sem resposta 3 0,02% 

2021 TOTAL 16.500  

    

2021 13) Qual a sua participação na vida econômica da família? APROVADOS 

2021 

Não trabalho e meus gastos são financiados por minha família ou 

outras pessoas  16.157 97,92% 

2021 Trabalho para custear meus estudos  77 0,47% 

2021 Trabalho para custear os meus estudos e recebo ajuda da família  87 0,53% 

2021 

Trabalho para minha própria manutenção e para auxiliar no 

orçamento familiar ou de outras pessoas 141 0,85% 

2021 Trabalho e sou responsável pelo sustento de minha família  38 0,23% 

2021 TOTAL 16.500  

    

2021 22) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em salários APROVADOS 
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mínimos (R$ 1.045,00)? 

2021 Zero 15.415 93,42% 

2021 Inferior 1 s.m. 1 0,01% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 507 3,07% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 226 1,37% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 122 0,74% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 21 0,13% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 10 0,06% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 59 0,36% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 20 0,12% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 37 0,22% 

2021 Mais de 30 s.m. 65 0,39% 

2021 Sem resposta 17 0,10% 

2021 TOTAL 16.500  
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APÊNDICE C – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO MQTEC E NOVOTEC 

MQTEC 2018 A 2021 

 

Relatório Mqtec 

Ano 

Questão relacionada 

Quantidade de 

inscritos 

aprovados % 

2018 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2018 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 229 72,70% 

2018 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 86 27,30% 

2018 Total de candidatos inscritos 315  

2018    

2018 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2018 Nenhuma 13 4,13% 

2018 1 pessoa 120 38,10% 

2018 2 pessoas 157 49,84% 

2018 3 pessoas 21 6,67% 

2018 4 pessoas 3 0,95% 

2018 De 5 a 7 pessoas 0 0,00% 

2018 Mais de 7 pessoas 1 0,32% 

2018 TOTAL 315  

2018    

2018 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 937,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2018 Zero 4 1,27% 

2018 Inferior 1 s.m. 18 5,71% 

2018 Entre 1 e 2 s.m. 113 35,87% 

2018 Entre 2 e 3 s.m. 97 30,79% 

2018 Entre 3 e 5 s.m. 53 16,83% 

2018 Entre 5 e 7 s.m. 18 5,71% 

2018 Entre 7 e 10 s.m. 7 2,22% 

2018 Entre 10 e 15 s.m. 2 0,63% 

2018 Entre 15 e 20 s.m. 3 0,95% 

2018 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2018 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2018 TOTAL 315  

2018    

2018 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 937,00)? 
APROVADOS 

2018 Zero 296 93,97% 

2018 Inferior 1 s.m. 7 2,22% 

2018 Entre 1 e 2 s.m. 8 2,54% 

2018 Entre 2 e 3 s.m. 1 0,32% 

2018 Entre 3 e 5 s.m. 1 0,32% 

2018 Entre 5 e 7 s.m. 0 0,00% 
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2018 Entre 7 e 10 s.m. 2 0,63% 

2018 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2018 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2018 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2018 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2018 TOTAL 315  

     

2019 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2019 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 182 78,79% 

2019 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 49 21,21% 

2019 Total de candidatos inscritos 231  

2019    

2019 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2019 Nenhuma 16 6,93% 

2019 1 pessoa 107 46,32% 

2019 2 pessoas 92 39,83% 

2019 3 pessoas 13 5,63% 

2019 4 pessoas 3 1,30% 

2019 De 5 a 7 pessoas 0 0,00% 

2019 Mais de 7 pessoas 0 0,00% 

2019 TOTAL 231  

2019    

2019 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 954,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2019 Zero 6 2,60% 

2019 Inferior 1 s.m. 19 8,23% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 92 39,83% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 51 22,08% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 41 17,75% 

2019 Entre 5 e 7 s.m. 14 6,06% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 7 3,03% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 1 0,43% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2019 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2019 TOTAL 231  

2019    

2019 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 954,00)? 
APROVADOS 

2019 Zero 225 97,40% 

2019 Inferior 1 s.m. 1 0,43% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 3 1,30% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 1 0,43% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 0 0,00% 
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2019 Entre 5 e 7 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 1 0,43% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2019 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2019 TOTAL 231  

     

2020 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2020 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 150 81,52% 

2020 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 34 18,48% 

2020 Total de candidatos inscritos 184  

2020    

2020 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2020 Nenhuma 14 7,61% 

2020 1 pessoa 67 36,41% 

2020 2 pessoas 86 46,74% 

2020 3 pessoas 15 8,15% 

2020 4 pessoas 1 0,54% 

2020 De 5 a 7 pessoas 0 0,00% 

2020 Mais de 7 pessoas 1 0,54% 

2020 TOTAL 184  

2020    

2020 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 998,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2020 Zero 3 1,63% 

2020 Inferior 1 s.m. 13 7,07% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 61 33,15% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 50 27,17% 

2020 Entre 3 e 5 s.m. 46 25,00% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 4 2,17% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 7 3,80% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2020 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2020 TOTAL 184  

2020     

2020 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 998,00)? 
APROVADOS 

2020 Zero 178 96,74% 

2020 Inferior 1 s.m. 4 2,17% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 2 1,09% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 0 0,00% 
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2020 Entre 3 e 5 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2020 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2020 TOTAL 184  

     

2021 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2021 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 98 90,74% 

2021 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 10 9,26% 

2021 Total de candidatos inscritos 108  

2021    

2021 10) Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo você? APROVADOS 

2021 De 1 a 3 pessoas 48 44,44% 

2021 De 4 a 6 pessoas 58 53,70% 

2021 Mais de 6 pessoas 2 1,85% 

2021 Sem resposta 0 0,000% 

2021 TOTAL 108  

2021    

2021 

11) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2021 Nenhuma 6 5,56% 

2021 1 pessoa 36 33,33% 

2021 2 pessoas 56 51,85% 

2021 3 pessoas 8 7,41% 

2021 4 pessoas 1 0,93% 

2021 De 5 a 7 pessoas 0 0,00% 

2021 Mais de 7 pessoas 1 0,93% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 108  

2021    

2021 

12) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 

1.045,00), das pessoas de sua residência? 
APROVADOS 

2021 Zero 5 4,63% 

2021 Inferior 1 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 21 19,44% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 37 34,26% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 24 22,22% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 17 15,74% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 1 0,93% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 1 0,93% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 1 0,93% 
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2021 Mais de 30 s.m. 1 0,93% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 108  

2021    

2021 13) Qual a sua participação na vida econômica da família? APROVADOS 

2021 

Não trabalho e meus gastos são financiados por minha família ou 

outras pessoas  103 95,37% 

2021 Trabalho para custear meus estudos  1 0,93% 

2021 Trabalho para custear os meus estudos e recebo ajuda da família  0 0,00% 

2021 

Trabalho para minha própria manutenção e para auxiliar no 

orçamento familiar ou de outras pessoas 3 2,78% 

2021 Trabalho e sou responsável pelo sustento de minha família  1 0,93% 

2021 TOTAL 108  

2021    

2021 

22) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em 

salários mínimos (R$ 1.045,00)? 
APROVADOS 

2021 Zero 98 90,74% 

2021 Inferior 1 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 6 5,56% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 4 3,70% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2021 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 108  
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APÊNDICE D – RELATÓRIO SOCIOECONÔMICO MTEC AMS E NOVOTEC 

AMS 2019 A 2021 

 

Relatório Mqtec 

Ano 

Questão relacionada 

Quantidade de 

inscritos 

aprovados % 

2019 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2019 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 63 52,50% 

2019 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 57 47,50% 

2019 Total de candidatos inscritos 120   

2019       

2019 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2019 Nenhuma 5 4,17% 

2019 1 pessoa 54 45,00% 

2019 2 pessoas 54 45,00% 

2019 3 pessoas 6 5,00% 

2019 4 pessoas 1 0,83% 

2019 De 5 a 7 pessoas 0 0,00% 

2019 Mais de 7 pessoas 0 0,00% 

2019 TOTAL 120   

2019       

2019 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 954,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2019 Zero 1 0,83% 

2019 Inferior 1 s.m. 6 5,00% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 27 22,50% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 18 15,00% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 34 28,33% 

2019 Entre 5 e 7 s.m. 16 13,33% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 12 10,00% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 4 3,33% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 1 0,83% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 1 0,83% 

2019 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2019 TOTAL 120   

2019       

2019 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em salários 

mínimos (R$ 954,00)? 
APROVADOS 

2019 Zero 116 96,67% 

2019 Inferior 1 s.m. 2 1,67% 

2019 Entre 1 e 2 s.m. 1 0,83% 

2019 Entre 2 e 3 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 3 e 5 s.m. 0 0,00% 
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2019 Entre 5 e 7 s.m. 1 0,83% 

2019 Entre 7 e 10 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2019 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2019 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2019 TOTAL 120   

        

2020 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2020 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 701 67,73% 

2020 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 334 32,27% 

2020 Total de candidatos inscritos 1.035   

2020       

2020 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2020 Nenhuma 42 4,06% 

2020 1 pessoa 463 44,73% 

2020 2 pessoas 455 43,96% 

2020 3 pessoas 64 6,18% 

2020 4 pessoas 11 1,06% 

2020 De 5 a 7 pessoas 0 0,00% 

2020 Mais de 7 pessoas 0 0,00% 

2020 TOTAL 1.035   

2020       

2020 

10) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 954,00), 

das pessoas de sua residência?  
APROVADOS 

2020 Zero 13 1,26% 

2020 Inferior 1 s.m. 64 6,18% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 343 33,14% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 274 26,47% 

2020 Entre 3 e 5 s.m. 212 20,48% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 71 6,86% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 35 3,38% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 16 1,55% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 5 0,48% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 1 0,10% 

2020 Mais de 30 s.m. 1 0,10% 

2020 TOTAL 1.035   

2020       

2020 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em salários 

mínimos (R$ 954,00)? 
APROVADOS 

2020 Zero 1.004 97,00% 

2020 Inferior 1 s.m. 18 1,74% 

2020 Entre 1 e 2 s.m. 9 0,87% 

2020 Entre 2 e 3 s.m. 2 0,19% 
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2020 Entre 3 e 5 s.m. 1 0,10% 

2020 Entre 5 e 7 s.m. 1 0,10% 

2020 Entre 7 e 10 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 10 e 15 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 15 e 20 s.m. 0 0,00% 

2020 Entre 20 e 30 s.m. 0 0,00% 

2020 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2020 TOTAL 1.035   

        

2021 Declaração de escolaridade pública APROVADOS 

2021 

Cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, em 

instituição pública 679 73,01% 

2021 

Não cursaram integralmente o ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, 

em instituição pública 251 26,99% 

2021 Total de candidatos inscritos 930   

2021       

2021 10) Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo você? APROVADOS 

2021 De 1 a 3 pessoas 341 36,67% 

2021 De 4 a 6 pessoas 575 61,83% 

2021 Mais de 6 pessoas 13 1,40% 

2021 Sem resposta 1 0,11% 

2021 TOTAL 930   

2021       

2021 

11) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade 

remunerada? 
APROVADOS 

2021 Nenhuma 43 4,62% 

2021 1 pessoa 425 45,70% 

2021 2 pessoas 401 43,12% 

2021 3 pessoas 51 5,48% 

2021 4 pessoas 5 0,54% 

2021 De 5 a 7 pessoas 0 0,00% 

2021 Mais de 7 pessoas 5 0,54% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 930   

2021       

2021 

12) Qual é a soma da renda, em salários mínimos (R$ 1.045,00), 

das pessoas de sua residência? 
APROVADOS 

2021 Zero 24 2,58% 

2021 Inferior 1 s.m. 18 1,94% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 411 44,19% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 195 20,97% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 98 10,54% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 79 8,49% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 52 5,59% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 20 2,15% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 14 1,51% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 7 0,75% 
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2021 Mais de 30 s.m. 12 1,29% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 930   

2021       

2021 13) Qual a sua participação na vida econômica da família? APROVADOS 

2021 

Não trabalho e meus gastos são financiados por minha família ou 

outras pessoas  900 96,77% 

2021 Trabalho para custear meus estudos  5 0,54% 

2021 Trabalho para custear os meus estudos e recebo ajuda da família  5 0,54% 

2021 

Trabalho para minha própria manutenção e para auxiliar no 

orçamento familiar ou de outras pessoas 11 1,18% 

2021 Trabalho e sou responsável pelo sustento de minha família  9 0,97% 

2021 TOTAL 930   

2021       

2021 

22) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em salários 

mínimos (R$ 1.045,00)? 
APROVADOS 

2021 Zero 805 86,56% 

2021 Inferior 1 s.m. 52 5,59% 

2021 Entre 1 e 2 s.m. 55 5,91% 

2021 Entre 2 e 3 s.m. 4 0,43% 

2021 Entre 3 e 5 s.m. 2 0,22% 

2021 Entre 5 e 7 s.m. 0 0,00% 

2021 Entre 7 e 10 s.m. 4 0,43% 

2021 Entre 10 e 15 s.m. 2 0,22% 

2021 Entre 15 e 20 s.m. 3 0,32% 

2021 Entre 20 e 30 s.m. 3 0,32% 

2021 Mais de 30 s.m. 0 0,00% 

2021 Sem resposta 0 0,00% 

2021 TOTAL 930   
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ANEXO A – EDITAL DE LICITAÇÃO PARA NOVOTEC EXPRESSO 
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ANEXO B – ATA DE SESSÃO PARA LICITAÇÃO NOVOTEC EXPRESSO 

 

 

  



226 

 

ANEXO C – MEMORANDO CIRCULAR Nº 077/2020 CETEC 
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ANEXO D – MEMORANDO CIRCULAR Nº 077/2020 CETEC PÁGINA 2 
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ANEXO E – MEMORANDO CIRCULAR Nº 006/2020 CETEC - ASCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


