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Ensino técnico cresceu 63% e se diversificou no 
Município de São Paulo

Nº 24 - Março  2016Informes Urbanos 

Tabela 1 - Matrículas por nível de ensino

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica.MEC/ INEP. 

2003 2013 Absoluta Relativa 2003 2013

Brasil 589.383 1.504.033 914.650 155,2% 10,5% 6,7%

Estado 228.594 396.760 168.166 73,6% 27,2% 25,6%

Município 62.166 101.429 39.263 63,2% - -

2003 2013 Absoluta Relativa 2003 2013

Brasil 3.887.022 6.152.405 2.265.383 58,3% 10,1% 11%

Estado 1.050.054 1.643.925 593.871 56,6% 37,4% 41%

Município 392.251 674.787 282.536 72,0% - -
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O ensino técnico é um importante instrumento de 

promoção de desenvolvimento econômico. É, inclusive, um 

dos poucos disponíveis na escala municipal e que podem 

ser utilizados com desdobramentos positivos através da 

qualificação profissional adequada da força de trabalho. 

Com isso, há elevação da produtividade econômica da 

cidade, criando condições para a atração de investimentos 

e conseqüentemente maior arrecadação de tributos. Além 

disso e principalmente, permite ao trabalhador uma 

melhor inserção no mundo do trabalho, com ganho sociais 

evidentes. As políticas públicas de qualificação profissional 

calcadas em bons diagnósticos e executadas a contento 

figuram como uma das vias estratégicas de geração de 

emprego e renda e na inserção altiva através do trabalho de 

parcelas mais frágeis da sociedade. Para a capital, 

especificamente, é importante frisar a reformulação da 

FUNDATEC – Fundação Paulistana de Educação e 

Tecnologia, ligada à administração municipal e que tem 

como objetivo ampliar a oferta de cursos técnicos e de 

cursos de qualificação profissional. 

Utilizando os microdados do Censo Escolar, este Informe 

traz um panorama do ensino técnico no município, 

pontuando suas principais características e comparando-as 

ao Estado e ao Brasil. Os resultados indicam um 

crescimento do ensino técnico, ao mesmo tempo em que 

há uma diversificação de cursos. Concluiu-se também que 

mais da metade das matrículas estão no setor privado e que 

a modalidade subseqüente (onde o aluno já possui no 

mínimo o ensino médio completo) reunia 7 de cada 10 

matrículas. As áreas de saúde, negócios e processos 

industriais, são as que mais possuem matriculados. 

Havia no MSP em 2013, mais de 100 mil matriculados no 

ensino técnico, conforme Tabela 1 ao lado. Em relação a 

2003, houve um acréscimo absoluto de 39 mil matrículas, 

configurando um aumento de 63,2%.  Mesmo denotando 

expressivo aumento, ainda assim ficou aquém daquele 

verificado nas matrículas do Estado e do Brasil. O ensino 

técnico estadual aumentou em 73,6% suas matrículas, 

enquanto o Brasil mais que dobrou, alcançando os 155%. 

É plausível supor, como explicação para as diferentes taxas 

de aumento, que o ensino técnico no município seja mais 

consolidado, dando margem a um crescimento de menor 

intensidade. O Brasil, ao contrário, tem experimentado nos 

últimos anos uma expansão do ensino técnico público para 

regiões antes desassistidas, em especial com a 

inauguração de inúmeros institutos federais de ensino na 

região Nordeste.

Convém realizar uma breve comparação entre o ensino 

técnico e o superior por representarem as duas principais 

estratégias de qualificação profissional. Na capital paulista, 

o técnico avançou menos que o superior, este com um 

crescimento de 72%: foram quase 300 mil novas vagas 

criadas. Essa tendência é inversa no Brasil e no Estado. 

No que diz respeito à participação do MSP, 6,7% das 

matrículas técnicas do País em 2013 estavam aqui; em 

2003 esse índice era de 10,5%. Em relação ao Estado, uma 

de cada quatro matrículas do ensino técnico eram 

paulistanas, apesar de uma pequena queda (em 2003 a 

participação era de 27,2%). Grosso modo, tais índices são 

proporcionais ao peso econômico do município.

Mas como se distribuem tais matrículas entre o setor 

público e privado ?



Gráfico 1 - Matrículas por tipo de iniciativa 
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Brasil

Estado de São Paulo

Município de São Paulo

Municipal Federal Estadual Privada

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica.MEC/ INEP. 
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O tipo de iniciativa responsável pelos cursos técnicos pode 

indicar o alcance das políticas públicas educacionais, bem 

como o papel desempenhado pelas escolas privadas. E 

talvez, mais do que isso, refletir sobre as possibilidades de 

acesso a esse nível/ tipo de ensino. Um jovem pobre 

conseguirá pagar um curso técnico concorrido? O 

desempregado conseguirá se requalificar adequadamente, 

tendo que equilibrar contas domésticas e a mensalidade de 

um curso? São essas as questões de fundo que motivam a 

análise da iniciativa e da responsabilidade institucional por 

trás do ensino técnico. Como se sabe, é forte a relação entre 

classe de renda familiar e o qualificar-se, em especial 

porque na maior parte das vezes são utilizados recursos 

próprios para o financiamento dos cursos. Aliás, a “falta de 

recursos” figura entre os principais motivos para a não 

qualificação. (SEADE, 2009).

Os resultados indicam que, embora ainda represente a 

maior parte das matrículas, houve uma progressiva queda 

na participação das vagas oferecidas pelo setor privado, 

que respondia por 73,6% das matrículas em 2003 e passou 

a responder a 55,4% em 2013. Já o sistema público estadual 

possuía a segunda maior fatia de alunos: no início da 

década, a esfera estadual detinha 23,5% de participação no 

total de matrículas técnicas, alcançando em 2013, 41,4% 

(Gráfico 1 ao lado). Esse aumento da participação estadual 

foi motivado pela inauguração de 30 escolas técnicas do 

Centro Paula Souza na cidade no período considerado. No 

Brasil, o protagonismo estadual se repete, o que se explica 

possivelmente, pela responsabilidade constitucional dos 

estados em suprir as demandas do nível médio, o que acaba 

refletindo no ensino técnico. Em contrapartida, isso parece 

afetar a participação dos municípios, muito reduzido não 

somente na capital, mas também no Estado e no Brasil; 

como se sabe, a educação básica é de obrigação municipal. 

No que diz respeito à esfera administrativa federal, tanto no 

município quanto no Estado a presença é inexpressiva 

(2,9% e 1,5% do total de matrículas em 2013, 

respectivamente). No Brasil, ao contrário, os cursos 

técnicos federais somavam no início do período 13,5%, 

alcançando em 2013, 16,1% do total de alunos.

Com os dados gerais do ensino técnico em mãos, bem como 

sua distribuição entre público e privado, vale a pena olhar 

em quais modalidades os alunos tem desenvolvido seus 

estudos técnicos.
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Quadro 1 - Matrículas por curso técnico 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica.MEC/ INEP. 

2003 2013
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Atualmente, há 4 tipos de modalidade: 
1) Aquela que há integração entre os currículos do ensino 

médio e do curso técnico; 

2) a modalidade de ensino técnico concomitante ao ensino 

médio, ou seja, com currículos paralelos; 

3) a modalidade subseqüente, onde o aluno já possui no 

mínimo o diploma do ensino médio; e 

4) a EJA - Educação de jovens e adultos de nível médio com 

currículo integrado ao curso técnico.

A participação e evolução de cada uma dessas 

modalidades no panorama da educação técnica podem 

indicar as estratégias e trajetórias coletivas e individuais 

que se desenrolam na busca da qualificação profissional. O 

ensino médio integrado e o concomitante estão, em geral, 

relacionados àqueles que ainda não entraram no mercado 

de trabalho e que dispõe de tempo, na rotina diária, para se 

dedicarem aos estudos. Por outro lado, o aluno 

matriculado na modalidade subseqüente e na EJA  

possivelmente se trata daquele que já possui alguma 

v i v ê n c i a  n o  m u n d o  d o  t r a b a l h o  
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Gráfico 2 - Matrículas por modalidade de 
ensino técnico

Brasil

Estado de São Paulo

Município de São Paulo

EJA 

Ensino médio integrado

 Concomitante

Subsequente

Fonte: Censo Escolar da Educação Técnica.MEC/ INEP. 

1 - Nos anos de 2007 a 2009, houve oferta de aproximadamente 20 mil matrículas em cursos à distância por parte do Centro Paula Souza em convênio com 

a Fundação Roberto Marinho na modalidade concomitante, no Estado de São Paulo. Tais matrículas, no eixo Gestão e negócios, especificamente nos 

cursos de administração, comércio e secretariado, impactaram os índices de participação. Em 2010, essas matrículas sofreram importante queda, segundo 

informações da Instituição. Importante ressalvar também a inexistência nos censos de 2003 a 2006 de variáveis que identifiquem a modalidade, o que 

impossibilita a construção de uma série temporal ampla. 
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e que empreendeu esforço para voltar aos bancos escolares 

em busca de qualificação mais adequada.

A modalidade subseqüente é a que mais possuía alunos no 
1

MSP  em 2013, com 73,3%, porcentagem maior do que 

aquela presente no Estado (68,8%) e daquela do Brasil 

(53,5%), conforme Gráfico 2 ao lado. No conjunto dos anos, 

entretanto, não foi a maior participação: em 2011, 81% das 

matrículas técnicas paulistanas eram subseqüentes, pico 

que também aparece no Estado e no Brasil. A modalidade 

concomitante, por sua vez, somava 19,4% em 2013. Esses 

patamares seguem mais ou menos àqueles verificados no 

Estado e no Brasil. Já o ensino técnico integrado ao médio 

apresentou crescimento no período, chegando em 7,3% 

das matrículas do município, mesmo assim sendo menor do 

que a taxa do Estado (9,4%) e do Brasil (22,8%).  A 

modalidade de EJA integrada à educação técnica é quase 

inexpressiva no município, talvez em virtude de processos 

já consolidados de escolarização da população. Como já 

adiantado, a preponderância do técnico subseqüente pode 

indicar que a experiência do trabalho tem vindo antes que a 

escolarização nas trajetórias individuais, o que se coaduna 

com o debate acerca da reforma do ensino médio: um dos 

argumentos é que este não prepara o jovem 

adequadamente para o ingresso profissional.

Para avançar na compreensão do ensino técnico paulistano 

é fundamental considerar a distribuição das matrículas nas 

áreas do conhecimento e, portanto das possibilidades de 

inserção. Isso nos permite um olhar panorâmico acima das 

peculiaridades de cada curso. Podem surgir com isso, pistas 

para entender a relação dos cursos com os setores 

econômicos em que atuam, por exemplo: “Ambiente e 

saúde” segue a demanda crescente por serviços ligados ao 

cuidado humano? O eixo “Informação e comunicação” 

segue a pujança do setor de TICs da capital? 

Com isso em mente, optou-se pelo ranqueamento da
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Quadro 2 - Ranking dos cursos técnicos  por matrículas.

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica.MEC/ INEP. 

2 - Frente a uma profusão de denominações de cursos técnicos, o MEC organizou em 2007 um esforço conjunto dos diversos atores sociais envolvidos no 

sistema de ensino técnico para a construção do CNCT – Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que sistematizou e padronizou as denominações, 

agregando-as ainda nos Eixos Tecnológicos. Informações detalhadas de cada curso e eixo estão disponíveis no site:  .http://pronatec.mec.gov.br/cnct/
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2 
participação de cada eixo tecnológico no total de 

matrículas dos anos selecionados, conforme Quadro 2 

abaixo:

Os 4 primeiros lugares sempre pertencem aos mesmos 

eixos em qualquer recorte geográfico (mesmo com 

algumas variações entre eles). Grosso modo, a primazia do 

setor de serviços no atual estágio da economia brasileira, e 

que reverbera inevitavelmente no Estado e no MSP,  parece 

ser a explicação para esses eixos que possuem número 

expressivo de matrículas. Uma leve exceção são os cursos 

relativos a “Controles e processos industriais”: este 

congrega cursos do universo da indústria, atuando nas 

atividades-meio do circuito produtivo. Há também a 

influência de cursos técnicos de demanda relativamente 

estável, quando para o exercício da ocupação são exigidos 

o diploma e o registro num conselho de classe. São 

exemplos o técnico em enfermagem, em radiologia,

http://pronatec.mec.gov.br/cnct/


Tabela 2 - Matrículas por curso técnico – Município de São Paulo

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica.MEC/ INEP. 

 

N.abs. Part. (%) N.abs. Part. (%) Absoluta a.a. (%)

1º Enfermagem 12.697 20,4 11.681 11,5 -1.016 -0,8

2º Administração 3.826 6,2 11.627 11,5 7.801 11,8

3º Informática 7.031 11,3 7.414 7,3 383 0,5

4º Segurança do Trabalho 561 0,9 6.002 5,9 5.441 26,7

5º Eletrônica 4.219 6,8 3.999 3,9 -220 -0,5

6º Logística 281 0,5 3.933 3,9 3.652 30,2

7º Contabilidade 4.288 6,9 3.577 3,5 -711 -1,8

8º Radiologia 2.033 3,3 3.543 3,5 1.510 5,7

9º Edificações 866 1,4 2.810 2,8 1.944 12,5

10º Nutrição e Dietética 1.087 1,7 2.656 2,6 1.569 9,3

11º Estética 407 0,7 2.276 2,2 1.869 18,8

12º Design de Interiores 1.708 2,7 2.149 2,1 441 2,3

13º Eletrotécnica 859 1,4 2.136 2,1 1.277 9,5

14º Mecânica 1.538 2,5 2.073 2,0 535 3,0

15º Mecatrônica 973 1,6 1.940 1,9 967 7,1

16º Arte Dramática 2.282 3,7 1.922 1,9 -360 -1,7

17º Farmácia 121 0,2 1.817 1,8 1.696 31,1

18º Química 1.142 1,8 1.745 1,7 603 4,3

19º Comunicação Visual 0 0,0 1.484 1,5 1.484 -

20º Eletroeletrônica 259 0,4 1.212 1,2 953 16,7

21º Outros - Eixo controle e process indl 567 0,9 1.060 1,0 493 6,5

22º Automação Industrial 374 0,6 995 1,0 621 10,3

23º Secretariado 1.514 2,4 948 0,9 -566 -4,6

24º Meio Ambiente 38 0,1 928 0,9 890 37,7

25º Serviços Jurídicos 0 0,0 894 0,9 894 -

26º Análises Clínicas 624 1,0 862 0,8 238 3,3

Subtotal (cursos selecionados) 49.295 79,3 81.683 80,5 32.388 5,2

Restante dos cursos 12.871 20,7 19.746 19,5 6.875 4,4

Total 62.166 100,0 101.429 100,0 39.263 5,0

Variação
Curso técnico

2003 2013

Informes Urbanos - 6

em farmácia e em nutrição e dietética (obrigatório para os 

profissionais da base ocupacional da área de saúde) e 

constantes no eixo “Ambiente e saúde”; o técnico em 

contabilidade, presente no eixo “Gestão e negócios” e 

ainda o técnico em química, presente em “Controle e 

processos industriais”. O caráter compulsório da formação 

técnica e registro de classe parece influenciar também o 

posicionamento do eixo “Segurança”; é nele que se 

encontra o “técnico em segurança do trabalho”.

Por fim, interessa debruçar sobre os cursos técnicos em si. 

Feito isso, descobre-se que tanto em 2003 quanto em 2013, 

quatro cursos técnicos despontam como os grandes 

mobilizadores da educação técnica,  seja no Brasil,  no ESP 

ou no MSP: Enfermagem, Administração, Informática e 

Segurança do trabalho. Este último ganhando força nos 

últimos anos, provavelmente em função de maior 

fiscalização e a importância crescente que a sociedade tem 

dado a atividade de segurança do trabalho.

Para o MSP, analisando a Tabela 2 abaixo, é perceptível o 

aumento generalizado nos 21 dos 26 cursos que 

congregavam 80,5% das matrículas. Ao mesmo tempo, 

nota-se nas participações relativas uma mudança 

importante na oferta de vagas de ensino técnico no 

município. Em consonância com a complexificação e 

crescimento da economia na última década, há uma 

diversificação da formação.



Total
 Jovem 15 a 

29 anos 
De 15 a 29

anos
30 a 39

anos
Total ocupados 

Centro 12,1 3,9 4,0 17,4 16,6 17,1

Leste 1 25,2 14,1 13,3 12,7 11,6 12,5

Leste 2 10,3 21,0 22,1 5,3 4,8 5,0

Leste 35,5 35,1 35,5 18,1 16,5 17,5

Oeste 13,9 9,2 8,3 28,0 29,3 28,1

Norte 1 7,2 8,0 7,7 6,3 6,2 6,4

Norte 2 4,6 11,6 11,8 4,6 4,5 4,7

Norte 11,9 19,6 19,5 10,9 10,7 11,1

Sul 1 13,0 9,2 8,5 12,3 13,3 13,1

Sul 2 13,6 23,0 24,2 13,3 13,6 13,1

Sul 26,6 32,2 32,7 25,7 26,8 26,3

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Região Matrículas 
(1)

População residente(2) Ocupados segundo local de trabalho(3)

Tabela 3 - Percentual de matrículas, população residente e ocupados, segundo região.
Município de São Paulo, 2013

Fonte: (1) Censo Escolar da Educação Básica;
             (2) Projeções populacionais por faixa etária e gênero;
             (3) Relação Anual de Informações Sociais.

MEC/ INEP. 
SMDU/ Deinfo. 
MTE / RAIS. 
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Dois cursos que representavam quase um terço das 

matrículas técnicas no município em 2003, Enfermagem e 

Informática, experimentaram uma queda importante na 

sua participação. O primeiro, que dispunha de 20,4% das 

matrículas em 2003, passou para 11,5% do total em 2013; o 

segundo, que detinha 11,3% passou para 7,3%.  Também 

caem os tradicionais cursos técnicos de Eletrônica (de 6,8% 

para 3,9%) e Contabilidade (de 6,9% para 3,5%). Entre os 

cursos que colecionaram aumento, destacam-se: 

Administração, que pulou de 6,2% para 11,5% de 

participação, num acréscimo absoluto de 7.800 vagas; 

Segurança do trabalho, que passou de 0,9% para 5,9% no 

cômputo geral, ganhando 5.400 vagas; Logística, que 

alcançou 3,9% de participação frente aos 0,5% anteriores, 

fruto de 3.600 novas vagas; Edificações, em cujo curso 

foram abertas 1.900 vagas (passando de 1,4 para 2,8 pontos 

percentuais) e Estética, que teve um aumento absoluto de 

quase 1.900 vagas, com a participação de 0,7% para 2,2%. 

Embora possuam menos de 2,0% de participação no total 

de matrículas técnicas, o curso de Farmácia e de 

Comunicação visual obtiveram um aumento absoluto 

muito significativo: o primeiro saltou de 120 vagas no 

começo da década para 1.800 em 2013; o segundo, onde 

não constavam matrículas em 2003, agora detém quase 

1.500.

Interessante notar, na comparação com o Estado e o Brasil, 

a existência de 7 cursos característicos do município, os 

quais possuem um volume considerável de matrículas: 

Design de Interiores, Arte dramática, Comunicação visual, 

Secretariado, Serviços jurídicos e Análises clínicas. Os 3 

primeiros cursos certamente guardam relação com o 

caráter de pólo cultural da capital paulista, assim como os 

demais estão ancorados no pujante setor de serviços.

Numa cidade com grandes distâncias e tempo de 

deslocamento como São Paulo, é fundamental buscar 

equilíbrio entre o local de moradia e o de trabalho. No 

entanto, e principalmente para os jovens, a oferta 

equilibrada da tríade moradia, emprego e locais de estudo/ 

qualificação é algo que não pode deixar de ser considerado 

na equação da mobilidade urbana. 

A Tabela 3 abaixo mostra a localização da oferta das 

matrículas (a partir do georreferenciamento das escolas), a 

população jovem residente, e os ocupados pelo local da 

empresa. A consideração das três variáveis é relevante, 

pois oferece, juntamente com outros diagnósticos do perfil 

produtivo e populacional de cada região, subsídios para 

ações integradas de desenvolvimento econômico e 

qualificação profissional.

Dessa maneira, o centro da capital possui porcentagem 

maior de matrículas do que o público alvo ali residente (a 

princípio, jovens de 15 a 29 anos) embora tenha 

considerável número de ocupados. A região Leste, por sua 

vez, é a campeã no número de matriculados técnicos, 

proporção que obedece a população jovem. Por outro 

lado, como já sabido, possui um importante déficit de 
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Mapa 1 - Matrículas por distritos, 2013

Segurança
Outros eixos 

(1)

Centro 12,4 8,7 8,4 7,7 18,2 10,4 27,8

Leste 1 14,2 32,1 31,5 28,9 19,2 14,5 42,3

Leste 2 21,3 3,3 8,4 9,8 1,7 11,7 1,5

Norte 1 6,1 4,5 10,0 7,0 11,5 2,7 7,8

Norte 2 1,9 6,6 7,3 7,2 2,0 5,8 1,4

Oeste 11,8 11,2 11,1 16,6 31,5 16,8 8,4

Sul 1 19,0 20,8 4,9 3,8 11,9 15,3 9,7

Sul 2 13,3 12,9 18,3 19,1 4,1 22,6 1,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Eixos tecnológicos

Região

Tabela 4 -  Percentual de matrículas por eixo tecnológico, segundo região - Município de São Paulo, 2013

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica;
(1) A categoria ‘Outros eixos’ inclui: desenvolvimento educacional e social; infraestrutura; militar;  produção alimentícia; produção industrial; 
recursos naturais; turismo, hospitalidade e lazer.

MEC/ INEP. 
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Fonte: Censo Escolar da Educação Básica.MEC/ INEP. 

Ambiente e 
saúde

Controle e 
processos 
industriais

Gestão e
negócios

Informação e 
comunicação

Produção 
cultural e 
design

Distrito
Região

Número de matrÍculas

Até 100
De 101 a 300
De 301 a 500
De 501 a 1.000
De 1.001 a 3.000
De 3.000 a 5.500
Sem dado

3.000 1.500 750

Escolas técnicas

$Estadual

$Municipal

$Federal

$$Privada

Número de matrículas

$$$

postos de trabalho: mesmo que haja mão de obra se 

qualificando perto da residência, ainda assim o trabalhador 

precisa se deslocar ao centro e particularmente à região 

Oeste para conseguir um emprego. A região Oeste oferece 

mais cursos técnicos do que a proporção de jovens, 

possivelmente em virtude da grande concentração de 

empregos, nisso se conectando com a região central. Pode 

haver alguma tendência nessas regiões, a ser aprofundada, 

de setores específicos onde trabalho e escola técnica 

possuem uma organicidade maior que os outros. A região 

Norte possui matrículas técnicas aquém da população 

jovem, indicando haver espaço para ampliação do ensino 

técnico na região, algo que poderia ser utilizado para 

aumentar a proporção de empregos, mesmo caso da região 

Sul, embora esta última já detenha parcela importante dos 

ocupados do município.

No Mapa 1 ao lado, verifica-se que as matrículas técnicas no 

MSP estão concentradas nos vetores que compreendem as 

margens dos rios Tamanduateí e Tietê, espaços 

tradicionalmente ocupados pela indústria e que vêm 

passando por intensas transformações. Possivelmente, 

trata-se do território onde houve o avanço e consolidação 

do ensino técnico no município, lastreado pelas atividades 

econômicas ali presentes. Alguns distritos se destacam 

como Santana, Penha, Ipiranga e Santo Amaro. Por outro 

lado, há também distritos sem matrículas técnicas, 

presentes nas bordas do município.

Se consideradas as matrículas de cada eixo, distribuídas 

pelas regiões, nota-se que Leste 2 e Sul 1 detém 21,3% e 

19% do eixo “Ambiente e saúde” respectivamente. 

“Controle e processos industriais” tem parte importante de 

matrículas na Leste 1 (32,1%) e Sul 1 (20,8%), explicada 

pela maior concentração industrial da região. Os eixos 

“Gestão e negócios” e “Informação e comunicação” são 

protagonistas na Leste 1, Sul 2 e Oeste, regiões marcadas 

pelos serviços às empresas. Chama a atenção também que 

quase um terço das matrículas na área da Cultura estejam 

na zona oeste de São Paulo e que a Sul 2 detenha 22,6% do 

eixo “Segurança”.
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Gráfico 3 - Distribuição interna das matrículas nas regiões, por eixo tecnólogico, 2013 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica;MEC/ INEP. 
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As oportunidades de qualificação diferem em cada região, 

das quais alguns aspectos devem ser destacados. Nas 

regiões Centro, Leste 1, Oeste e Sul 2, há equilíbrio nas 

ofertas de cada eixo. Por outro lado,  Leste 2 tem uma 

concentração de matrículas na área da saúde, algo que se 

repete, embora com menos intensidade na Sul 1. Com a 

mesma tendência, Norte 1 e 2 tem maior oferta no eixo 

“Gestão e negócios”. Imagina-se que a diversificação nessas 

áreas poderá ser interessante no sentido de oferecer uma 

gama mais variada de oportunidades ocupacionais. É 

fundamental destacar também a presença do eixo 

“Produção cultural” na região central do município e 

também a oferta de matrículas ligadas ao “Controle de 

processos industriais” nas regiões Sul 1, Norte 2 e Leste 1. 

A literatura internacional tem destacado o crescente papel 

das cidades e das metrópoles na promoção de políticas de 

desenvolvimento econômico. Em que pese a limitação dos 

municípios no uso de instrumentos mais estruturantes, os 

quais estão vinculados à administração federal como 

política tributária, fiscal e monetária – entre outras, os 

caminhos trilhados pela economia afetam o dia a dia do 

cidadão e, de maneira inevitável, a vida nas cidades. O 

protagonismo dos municípios se coloca, portanto, pela 

proximidade de todos os temas que afetam a 

municipalidade e à presença mais cotidiana das prefeituras 

na vida das pessoas. Reconhecendo o papel estratégico do 

ensino técnico, esse estudo procurou, sobretudo, construir 

e analisar uma base de dados relativa ao município, qual 

seja o Censo Escolar, agora devidamente georreferenciado 

a partir das escolas. Produzir um acervo e destacar as 

características mais gerais da oferta de vagas é uma 

primeira contribuição no sentido de informar tanto o setor 

público como o privado das tendências do ensino técnico 

no município de São Paulo, com vistas à tomada de decisão 

no recorrente esforço de ganhos econômicos e sociais.
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