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RESUMO 
 
 

Até mesmo os olhares menos atentos conseguem perceber que a sociedade em que vivemos 
passou por severas transformações nas últimas décadas, de modo, que a instantaneidade e a 
curta durabilidade das coisas, em meio à velocidade vertiginosa das inovações tecnológicas, 
impelem-nos a buscar e almejar uma perfeição utópica e vazia pela ausência de solidez nos 
discursos e práticas contemporâneas. Zygmund Bauman, sociólogo de larga produção teórica, 
apresenta-nos o conceito de “Modernidade Líquida”, título de uma de suas obras. Este autor 
explica que as relações no mundo atual, em todas as esferas e segmentos sociais – 
informação-conhecimento-educação, política, economia, trabalho-profissão, religião -
religiosidade – já não mais possuem bases sólidas, fato que minimiza as possibilidades de 
realização dos projetos pessoais. As certezas juntamente com as bandeiras de luta e dogmas 
religiosos se “escorrem” em meio aos leitos incertos do mundo do trabalho feito de funções e 
não mais de cargos efetivos e duradouros. Com isso este estudo ganha relevância uma vez 
que o Ensino Médio – sobretudo em escolas públicas – têm fracassado numa dupla 
perspectiva: de um lado, não consegue oferecer cultura geral suficiente para a reflexão crítica 
da realidade e, de outro lado, não têm possibilitado o desenvolvimento de habilidades 
funcionais para o mercado de trabalho. Segundo Bauman (2001) as escolas têm o papel de 
combater a ignorância produzida nessa sociedade líquida. Parece-nos que a nossa escola tem 
falhado nessa missão. A partir dessa reflexão podemos nos perguntar: Para quê serve a escola 
se já não mais é a fonte principal do conhecimento? Por este viés apontamos para nosso 
problema de pesquisa: Qual é a visão dos alunos e ex-alunos de Ensino Médio sobre a escola 
e o sua provável contribuição para a emancipação? Ter uma profissão, atualmente, não 
significa garantir o sucesso e segurança. É necessário ter flexibilidade, habilidade para 
aprender e reaprender e, para tanto, estar aberto às mudanças. A escola tem condições de 
preparar este jovem para um mercado de trabalho com exigências cada vez maiores? A 
pesquisa em andamento tem por objetivo analisar a perspectivas dos alunos e ex-alunos do 
ensino médio da rede pública de São José dos Campos sobre a escola e a sua possível 
contribuição para a emancipação. Para isso, a investigação é do ponto de vista básico com 
abordagem quantitativa e o estudo foi exploratório visando o conhecimento aprofundado sobre 
o problema, construindo uma hipótese e realizando um levantamento bibliográfico de livros, 
monografias e periódicos. A coleta de dados se deu por meio de questionários e entrevistas. O 
público – alvo foi criteriosamente definido como: alunos e ex-alunos recém-formados no Ensino 
Médio, os quais foram aplicados questionários compostos de questões abertas e fechadas, e 
entrevista respectivamente. No universo de 27 questionários já aplicados, dentro dos 50 
propostos no projeto original, os sujeitos escolheram mais de uma alternativa para seguinte 
questão: você acha que a escola contribui para? Assim, 32% responderam que a contribuição 
da escola é para o ingresso no mercado de trabalho, 28% para a aquisição de conhecimento, 
21% para o ingresso no Ensino Superior, 13% para a formação da consciência crítica e 6% 
para outras contribuições. Com isso concluímos que, nas perspectivas dos alunos, a maior 
contribuição do Ensino Médio é para a inserção no mercado de trabalho, afirmando a hipótese 
do estudo de que a escola tem falhado na formação geral dos discentes, preocupando-se 
apenas com a formação técnica. Portanto, discutir a questão da emancipação dos educandos é 
fundamental para que o desenvolvimento intelectual seja valorizado assim como a preparação 
profissional. 


