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RESUMO 

 

O corpo dessa pesquisa tem por objetivo evidenciar e expor a existência dessa 

"massa"(estudante-trabalhador) que para conseguir atingir seus objetivos 

acadêmicos necessitam custeá-las. 

 Mediante ao mesmo, enfrentam dilemas, problemas ocasionados pela falta de 

tempo para se dedicar à ambos(trabalho e estudo), que por sua vez, cria-se uma 

pré-disposição ao sentimento de não concluir os estudos ou mesmo trancar a sua 

vaga no ensino superior por dificuldades financeiras ou pelo baixo desempenho 

causado pela falta de tempo para administrar as duas tarefas. 

Uma vez que "sem trabalho(serviço) não há como bancar seu próprio ensino  e se 

dedicar ao máximo (até mesmo em horário de serviço), pode causar o seu próprio 

fim (no local de serviço)no trabalho, demissão". 

O ponto principal da pesquisa foi levantar a interferência que o trabalho exerce sobre 

o estudo e vise versa, nesse quesito as questões realmente apontaram uma 

conformidade com as referencias de embasamento do estudo.  

 

Palavra-Chave: Estudante-Trabalhador 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Com as exigências do mercado atual de trabalho, boa parte da população está 

buscando uma formação acadêmica para se qualificar, mas a realidade 

socioeconômica e até mesmo educacional do país coloca um número grande de 

alunos no ensino superior particular.  

Sendo assim, Os que ingressam no ensino superior, muitas vezes se veem na 

obrigação de trabalhar para pagar a mensalidade do seu curso, e diante da nova 

rotina (trabalhar e estudar) o aluno-trabalhador se depara com um dilema “Trabalhar 

ou estudar?”.  

O fato é que, como a maioria trabalha para pagar o ensino superior, o aluno vivencia 

uma rotina cansativa, que em muitos casos torna-se um impedimento para se  

dedicar aos próprios estudos. Isso gera certa dúvida em trabalhar e estudar, pois 

essa dificuldade acaba influenciando negativamente ou o trabalho ou a faculdade. 

Para se focar totalmente no estudo, é necessário tempo para estudar, e isso, pode 

prejudicar seu rendimento no trabalho, ameaçando inclusive sua permanência no 

emprego.  



Essa realidade coloca em cheque as perspectivas do aluno-trabalhador, e para 

saber mais sobre o assunto, o estudo teve por objetivo colocar em evidência a 

realidade desse “aluno-trabalhador”, suas dificuldades em concluir o ensino superior, 

permanecer no emprego e acumular uma dupla jornada.   

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 A origem da condição de estudante-trabalhador é apresentada por Furlani (1998), 

alegando que a necessidade de melhorar o orçamento familiar e pressões do 

consumo, entre outros fatores, impulsiona milhares de crianças e adolescentes dos 

segmentos inferior e médio a ingressar, precocemente, no mercado de trabalho. 

Assim, a tradicional frase “estudar para poder trabalhar” foi alterada para “trabalhar 

para poder estudar”, conforme relata Gonçalves (1987), pois se, em condições 

normais, o estudo deveria preceder ao trabalho, de modo que, somente após 

completada a formação escolar e profissional, o estudante passasse a exercer a 

atividade profissional, a realidade dos fatos, emergente das condições sócio-

econômicas, reúne freqüentemente, na pessoa do trabalhador, a dupla condição de 

empregado e estudante. 

A partir de 1990, as políticas de educação superior no Brasil, enfatizam a 

necessidade de ampliar o acesso dos jovens a esse nível de ensino, posto que um 

grande contingente ainda se encontra excluído das universidades, oferecendo 

cursos de graduação noturnos para atender a essa nova demanda de estudante que 

é trabalhador muitas vezes já engajado no mercado de trabalho e que necessita do 

estudo superior como meio de ascensão socioeconômica (ANDREOLI, 2009). 

Romanelli (1995) destaca que, para o estudante-trabalhador, o curso superior 

representa um investimento de vulto não apenas financeiro, mas pela necessidade 

de conciliar trabalho e estudo, pouco tempo livre, que reduz o lazer e o repouso. O 

autor justifica ainda que tal investimento é considerado compensador, uma vez que 

qualifica a força de trabalho, com possibilidade de melhor remuneração, valorização 

social e realização pessoal. 

Percebe-se que no ensino superior, a realidade do brasileiro, principalmente nos 

grandes centros urbanos, é cada vez maior o número de trabalhadores da classe 

média que procuram escolas superiores noturnas (SPOSITO, 1989), geralmente 

particulares, vinculadas à formação para o mercado, em função dessa necessidade. 

Há, inegavelmente, nessas instituições de 3° grau, universitárias mesmo cobrando 

mensalidades, recebem todos os anos um número cada vez maior desse tipo de 

discente que, muitas vezes, por falta de opção ou não, alguns atrativos, pois, pela 



escola pública (BUFFA, 1979), não tem outra alternativa, mas não desiste de 

prosseguir na escalada educacional. 

 

3. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no período de maio a junho de 2014, constando de uma 

pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo desenvolvida na disciplina de 

Metodologia Científica Aplicada a Educação Física da da UNIFAC (Faculdades 

Integradas de Botucatu) e desenvolvida por alunos do 1º semestre do Curso de 

Educação Física. 

Em primeiro lugar foram pesquisados os aspectos relacionados a rotina do aluno 

que estuda e trabalha, aqui chamando de aluno-trabalhador, suas inter-relações e a  

codependência para aqueles que necessitam de uma qualificação profissional, mas 

ao mesmo tempo precisam garantir seu sustento.   

A pesquisa de campo utilizou-se de um questionário com questões abertas e 

fechadas, visando compreender basicamente como os alunos do curso de Educação 

Física , Pedagogia e Recursos Humanos têm administrado a rotina de trabalhar e 

estudar. O questionário semi-estruturado articulou perguntas fechadas, que 

pressupõem perguntas previamente formuladas, para quantificar as principais 

varáveis envolvidas na rotina do aluno-trabalhador.  

As questões propostas foram elaboradas com base em nos interesses dos autores 

da pesquisa, sobre as variáveis de maior relevância na rotina da população 

entrevistada.  

A população deste estudo se constituiu de 56 alunos dos diferentes semestres dos 

Cursos de Educação Física e Pedagogia e Recursos Humanos. 

Para identificar as representações sociais envolvidas na população de amostragem, 

optou-se pela linha de pesquisa quantitativa. A escolha deste método foi motivada 

pela compreensão de que a pesquisa quantitativa, permite a possibilidade de 

traduzir em números as variáveis analisadas, para que as mesmas sejam de fácil 

interpretação.  

Após a aplicação do questionário, os dados constituíram um banco de dados no 

programa Excel. Calculou-se a porcentagem das respostas às questões dos alunos. 

Os dados mais expressivos passaram a constituir objeto da atenção nesta pesquisa. 



Com base no questionário quantitativo, a pesquisa visou extrair as dificuldades que 

o estudante-trabalhador enfrenta nessa jornada e expor as mesmas para uma 

analise e comparação em relação aos alunos que não se enquadram na rotina de 

dupla jornada (trabalhar e estudar).  

4. DESENVOLVIMENTO 

O estudo partiu de um primeiro contato com a população entrevistada objetivando 

mostrar os interesses dos autores quanto a pesquisa realizada, os questionários 

foram aplicados em diferentes cursos para ter uma visão mais ampla sobre o aluno 

trabalhador.  

Ao relacionar as questões que seriam aplicadas, uma em relação ao tempo que se 

decorreu do fim do ensino médio para o início do curso de graduação foi incorporada 

a título de dimensionar o perfil da população de amostragem, já que para aqueles 

que estão a mais de cinco anos afastado da educação formal a dificuldade de 

adaptação nova rotina estudar-trabalhar tende a ser maior.  

Do total entrevistado, vinte e quatro dos cinquenta e seis alunos terminaram o 

ensino médio a mais de cinco anos e apresentam dificuldades para se adaptar a 

essa nova rotina de dupla jornada (trabalhar e estudar), confirmando a ideia inicial, 

em comparação com os alunos que terminaram os estudos recentemente e 

ingressaram no curso superior, os que terminaram o ensino médio a mais de 5 anos 

apresentam muita dificuldade para se adaptar à a rotina de estudo, pois foi unânime 

a concordância em questão aberta que para essa “categoria” ficar todo esse tempo 

parado(a) fez com que perdêssemos o ritmo de estudar, e para voltar à esse ritmo, 

demora um bom tempo.  

 

 Outra questão aplicada faz referência ao emprego formal, isto é, aquele com 

carteira assinada, já que aos que possuem emprego formal a tendência é ter maior 

preocupação em perder sua estabilidade.  

43%

57%

Concluíram a
mais de 5 anos

 Concluíram a
menos de 5
anos



Da população analisada vinte e três possuem carteira assinada e trabalham nos 

setores secundário e terciário da economia. Os mesmos dedicam-se ao estudo com 

muito esforço, e admitem que essa tarefa de dupla jornada acaba refletindo de forma 

negativa, pois o cansaço físico afeta o desempenho escolar, principalmente do meio  

da semana para frente, quando o cansaço se acumula.  

 

A forma como o aluno quita suas mensalidades foi inserida no questionário a fim de 

ter uma visão ampla sobre a situação socioeconômica do aluno, e perceber se existe 

ou não ajuda de terceiros, o que garante maior segurança na quitação de seus 

débitos.  

Da população analisada, trinta pagam a mensalidade do curso sem ajuda de 

terceiros, e ao aplicar questões abertas, foi constatado que os mesmos, também 

comprometem parte de sua renda para cumprir com as obrigações financeiras 

domésticas (água, luz, aluguel e mantimentos). 

 

Sobre o tempo de estudo, vinte e sete afirmaram que não tem tempo necessário 

para se dedicar aos estudos, e a falta de tempo tem como principal motivo a 

dedicação ao trabalho, pois se o mesmo não ocorrer, cria-se a possibilidade de uma 

demissão, e isso não seria vantajoso, uma vez que, dependem desse trabalho para 

manter suas necessidades financeiras e seus respectivos estudos, tornando-os 

submissos. 

41%59%
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Não Possuem
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Assinada

46%54%

Sem Ajuda de
Terceiros

Com Sem
Ajuda de
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ao se dedicar inteiramente ao serviço faz com que quase não sobre tempo para 

estudar, gerando certa desmotivação, o fato é que para um bom desempenho nos 

estudos, é necessário estudar. Mas os alunos se questionam como conseguir esse 

desempenho trabalhando. Esse se torna um assunto delicado, é um dos principais 

motivos de desistência em vários cursos superiores. 

 

No sentido contrário dessa interferência vemos que trinta alunos afirmam que os 

estudos acabam prejudicando no trabalho, pois se o aluno deixar de cumprir suas 

obrigações no trabalho para se dedicar aos estudos, acaba comprometendo sua 

própria fonte de renda e corre o risco de ser demitido. Isso gera uma reação em 

cadeia, pois a mesma renda que é utilizada para pagamento de contas é a que 

custear as parcelas do seu curso superior. 

Para confirmar essa interferência os alunos foram questionados sobre a 

possibilidade de não precisarem trabalhar e o desdobramento dessa realidade 

fictícia sobre seus estudos.  

48%52%
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Quarenta e cinco concordam que se não tivessem a necessidade de trabalhar, seu 

rendimento escolar seria melhor, pois teriam tempo de sobra para se dedicar 

inteiramente aos estudos. Todo o tempo seria dedicado não só aos estudos 

individuais, mas também para estudos em grupos, fazer visitas em bibliotecas e tudo 

que possa agregar valor em seu conhecimento e na sua formação acadêmica.  

 

Sobre a insegurança própria da vida do aluno-trabalhador, já apontada nesse estudo 

verificou-se que ela é uma verdade sobre a população estudada, já que vinte e cinco 

alunos afirmam ter dúvidas se irão conseguir terminar seu curso, por influência da 

rotina de estudo e trabalho, pois a falta de tempo e o cansaço acabam tirando o foco 

do ato de estudar, e fica difícil se manter atualizado com os assuntos passados na 

aula. 
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N°                                                                                                                              QUESTÕES SIM NÃO 

 Direcionadas em Estudantes da UNIFAC (Faculdades Integradas de 

Botucatu) 

  

01 Você concluiu seus  estudos(ensino médio) a mais de 5 anos?   24 32 

02 Você trabalha registrado em carteira ( em empresa, comércio  etc.)?    23 33 

03 Você paga a sua faculdade com  a sua própria renda( sem ajuda de 

terceiros, pais etc.)?   

30 26 

04 Você tem tempo suficiente para estudar 27 29 

05 Seu trabalho (serviço) interfere negativamente no seu estudo? 40 16 

06 O estudo atrapalha o seu trabalho (serviço)?   30 26 

07 Se não tivesse a necessidade de trabalhar, seu rendimento escolar 

(faculdade) seria melhor?    

45 11 

08 Você tem dúvidas se irá conseguir terminar seu curso (faculdade), por 

influência da rotina de estudo e trabalho. 

25 31 

 

Conclusão. 

O método utilizado para levantar dados referente ao tema, se mostrou eficiente pelo  

nos grupos(respostas). Os alunos sentem sim dificuldade em conciliar as duplas 

jornadas.  

Com o resultado acima, fica evidenciado a dificuldade existente na rotina dos  a              

alunos que trabalham para manter seus estudos. 

 Fica claro a existência dessa problemática que interfere diretamente essa               

classe de “Aluno(s)-Trabalhador(es) que dependem do seu trabalho(serviço) para 

manter seus estudos. 

Se aplicar (estudar) com os mesmos e também não se prejudicar com o serviço, pois 

a fonte de renda é extremamente necessária e indispensável. 

 A dupla jornada (trabalho e estudo) acaba criando um lado negativo que é falta de 

tempo para de se dedicar ou para o estudo ou para o trabalho (serviço).   

 A pior consequência dessa “dificuldade” é o pensamento que se cria em desistência 

do curso superior, pois a rotina cansativa e estressante acaba deixando os  

“Estudante(s)-Trabalhador(es) sem possibilidade de manter o foco ou dificultando as 

as metas para alcançar seus objetivos, a desistência é inevitável.        
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