
OPINIÃO 
Saúde-Trabalho-Ambiente-Direitos Humanos & Movimentos Sindical e Sociais 

24-11-2021 

PAPO-RETO 
Ana Carolina de Oliveira Marques 

[Presid. Assoc. Geógrafos Brasileiros (Goiania). Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno.  
Professora PPGEO/Univ. Estadual de Goiás. Grupo “Espaço, Sujeito e Existências/IESA-UFG] 

 

Cara secundarista... 
Inicio esta carta com um pedido de desculpas pela obsolescência linguística a começar pelo título, uma 
gíria há muito em desuso pelas juventudes. Com licença para cafonices de alguém que paga o preço da 
ausência nas resenhas da faculdade, desejo estabelecer contigo um diálogo franco acerca do novo Ensino 
Médio. Sei de suas dificuldades em conciliar os estudos e o trabalho, o seu sono acumulado, os percalços 
da sua sexualidade, sua angústia em definir caminhos num país cada vez mais deserto de oportunidades. 
Sei também da sua impaciência com textos longos, áudios acima de 30 segundos e sutiãs apertados. 
Prometo não me demorar.  // Você me disse que estuda numa “escola-piloto” do novo Ensino Médio e que 
agora cursa o itinerário formativo “Técnico em Administração”. Certamente te assustou o aumento de 
disciplinas, de 12 para 19 neste primeiro ano, das quais uma parte significativa é “prática” (ou melhor, 
operacional, já que a prática, na concepção freireana, vive prenha de teoria e vice-versa). // 
Para as disciplinas novas, imagino que serão contratados novos professores, certo? Ouvi burburinhos que 
em breve serão lançados editais para contratação de administradores para a sua escola. Não te parece 
estranho, querida secundarista, administradores no lugar de professores? Por melhores que sejam tais 
profissionais, não lhes faltam as teorias, práticas e conhecimentos pedagógicos fundamentais para a 
docência? A menos que você não veja diferença entre escola e empresa, ensinar e gerir, aprender e 
consumir. // Certa vez, por whatsapp, você me disse que o novo Ensino Médio “prepara o jovem para o 
mercado de trabalho” e que isso é positivo. De fato, a preparação para o trabalho é um eixo estruturante 
da processo educativo. Todavia, lhe pergunto: para qual trabalho você será preparada? “Trabalho” é o 
mesmo que “mercado de trabalho”? Se, no mercado de trabalho, lhe resta um posto precário, deformador, 
suscetível a toda sorte de assédio, a instituição educacional deve preparar-lhe para tal? E a Universidade, 
caminho explicitamente vetado no novo Ensino Médio aos que optam por itinerários técnico-
profissionalizantes, não tem relação com o trabalho? Há uma divergência entre Universidade e Trabalho 
ou uma divergência entre formação para o mercado de trabalho e formação teórico-intelectual? //  
É permitido pensar-problematizar-questionar na educação para o mercado de trabalho? Ou o intuito é 
(in)justamente formar um trabalhador dócil, flexível, resiliente, passivo? // Tive acesso à matriz curricular 
do seu curso.  Vi que na 3ª série você não terá aulas dos “componentes curriculares” Biologia, Física, 
Química, Filosofia, Geografia, História, Sociologia. Neste ano, as novas disciplinas terão primazia, entre 
elas o “Projeto de Vida”. Vida individual, atomizada. // Sabia que a Geografia, neste nível de Ensino, 
mobiliza conhecimentos importantes para que você, secundarista, compreenda a divisão social e territorial 
do trabalho que incide diretamente no “mercado” no qual você já está, precariamente inserida? //  
Sabia que a História te auxilia na compreensão dos movimentos da sociedade ao longo do tempo e as 
formas de luta pelas quais conquistamos, entre outros, o direito à Educação? // Sabia que a Biologia, a 
Química, a Filosofia, a Sociologia te ajudariam a entender as tramas do corpo, do pensamento, do trabalho 
e da identidade dos jovens? // Minha cara secundarista, quero neste papo-reto-e-curto, denunciar o desvio 
do Ensino Médio para uma rota que vai ao encontro do atual cenário distópico do trabalho. //  
Um Ensino Médio não mais PONTE à educação superior, mas MURO que impede a classe trabalhadora 
de lutar contra um “viver provisório” (Miguel Arroyo). // Se liga, secundarista! //  
O fantasma de uma educação dual, desigual, elitista – sempre presente na história da sociedade brasileira 
– tira agora a carapuça, sem nenhum pudor. ■ ■ ■ 
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