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1. RESUMO  

O presente artigo tem como objetivo a pesquisa, análise e a discussão do 

desempenho acadêmico dos alunos em algumas Universidades da Baixada Santista, 

determinados alunos, que dividem seu tempo diário com seus estudos e suas 

responsabilidades profissionais. Discutiremos a importância do trabalho e dos estudos 

na vida de um estudante que deseja obter um progresso em sua vida e quais são os 

fatores mais comuns que podem afetar o desempenho do aluno que concilia seus 

estudos com o seu trabalho. E por fim, serão apresentadas formas, 

técnicas/habilidades, que podem colaborar com o progresso do seu desempenho 

acadêmico de forma eficaz e eficiente. O método de pesquisa é a junção de dados 

qualitativos e quantitativos que expressam o desempenho do aluno.  

  

2. INTRODUÇÃO   

Atualmente um dos grandes sonhos da maioria dos jovens e até mesmo de 

pessoas com idades mais avançadas é conseguir uma oportunidade de ingressar ao 

Ensino Superior. E com muita dedicação, conseguem entrar em uma Universidade, 

muitos entram com um objetivo específico, certo de qual área quer se profissionalizar 

e seguir carreira, e outros ainda estão em dúvidas tentando encontrar suas melhores 

vocações. A maioria destes alunos, quando iniciam sua jornada universitária, 

começam com muita empolgação, expectativas, autoestima e etc., mas acabam se 

surpreendendo muitas vezes, com o nível de dedicação que o ensino superior requer 

do aluno. Tal nível de dedicação aumenta pelo menos duas vezes quando se trata 

daquele aluno, que divide seu tempo entre estudos e trabalho. Ou seja, que além de 

estudar, possuem responsabilidades profissionais. Mas Será que o desempenho de 

quem divide o seu tempo com trabalho e estudos seria inferior se comparado com 

aqueles que apenas estudam? O que poderia ser feito por esses alunos, para melhorar 

seu desempenho? Esse é o objetivo deste artigo; pesquisar, analisar, discutir tal 

assunto e apresentar novas maneiras para os alunos, que podem estar passando por 

algum dos problemas abordados, utilizar em seu cotidiano, para progredir em seu 

desempenho.  

  



3. OBJETIVOS  

 O principal objetivo do artigo é pesquisar e discutir sobre o grande desafio do aluno 

que divide seu tempo diário entre estudos e trabalho e, consequentemente, propor 

técnicas/hábitos que podem auxiliar no progresso do seu desempenho acadêmico.  

  

4. METODOLOGIA  

 Foram realizadas pesquisas quantitativas, que representam o desempenho 

acadêmico semestral dos alunos que colaboraram e de pesquisas qualitativas, que 

expressaram os fatores comuns, internos e externos que afetam os seus 

desempenhos. A partir desta junção de dados, foram realizadas análises com o intuito 

de apresentar sugestões aos alunos que podem estar em dificuldades.  

Algumas questões foram levantadas sobre o assunto, tais como:  

Qual importância dos seus estudos?  

 É através dos estudos que adquirimos conhecimento, cultura e consequentemente 

temos a capacidade de traçar nossos planos para a nossa vida.  

Qual a importância do trabalho?  

 A importância do trabalho vai além do fato de que, o homem necessita de um trabalho 

para sustentar sua família ou a si próprio. O homem enxerga o trabalho como uma 

oportunidade de se promover, realizar seus planos pessoais e se sentir útil à uma 

causa maior, isso gera grande motivação para o ser humano.  

Qual a importância do trabalho na vida do estudante?  

  

5. DESENVOLVIMENTO  

  

O GRANDE DESAFIO: CONCILIAR OS ESTUDOS E O TRABALHO  

 Através de alguns Programas de Inclusão educacional superior como o 

Financiamento Estudantil (FIES) e Programa Universidade para todos (ProUni) 

pessoas de rendas mais baixas puderam ingressar no nível superior, porém, para 

manter-se estudando, estes universitários precisam recorrer a um emprego (se antes 

já não o possuíam) para arcar com custos como transporte, alimentação e materiais 

didáticos. Para muitos esta é uma tarefa altamente complexa, e por este motivo muitos 

terminam por ter baixo desempenho acadêmico, ou em casos mais acentuados, 

acabam trancando a matrícula. Com os dados quantitativos, que os próprios alunos 



nos forneceram, onde expressam a média semestral destes alunos e em diferentes 

Universidades da Baixada Santista; foi desenvolvida uma comparação de 

desempenho entre os alunos que trabalham e estudam com aqueles que possuem 

seu tempo livre para os estudos. Segue a baixo o gráfico e a tabela:  

  

Figura 1-Gráfico de Comparação das Médias  

 

  

Figura 2- Tabela Apresentando as Médias Finais   

  

Alunos  Médias Finais  

Alunos que trabalham  6,73  

Alunos que não trabalham  6.9  

  

  

 Ao observar os dados apresentados, é possível analisar que, a média geral dos 

estudantes-trabalhadores possuem uma certa inferioridade se comparada à média 

dos alunos que apenas estudam. Isto nos leva à investigação, dos fatores internos e 

externos que afetam a nota destes estudantes. Com isso, realizamos um pequeno 

questionário, que foi aplicado aos alunos para identificar tais influências mais comuns, 

causadas pela divisão entre trabalho e seus estudos, que interferem em seu 

desempenho. Segue o questionário aplicado a seguir:  

Questionários:  

1) Quantas horas você possui focada apenas para os estudos?  

A) Menos que trinta minutos  

B) Até 1 hora  
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C) Até 2 horas  

D) 3 horas ou mais  

  

2) Você costuma estudar/revisar os conteúdos acadêmicos durante a semana?  

A) Sim, com muita frequência  

B) Sim, porém com baixa frequência  

C) Não costumo revisar os conteúdos  

  

  

3) Você possui um tempo especial para distrair a sua mente? Sim (  

) Não (  )  

  

6. RESULTADOS  

 Como já foi abordado, os dados numéricos expressados pelo gráfico e a tabela 

mostram, que de fato, os alunos que trabalham possuem uma inferioridade em seu 

desempenho. E através do questionário aplicado aos alunos, informações úteis foram 

investigadas, que podem explicar este desempenho negativo. Bem como:  

Mas ainda que boa parte das pessoas considere conciliar os estudos uma missão 

extremamente difícil, nós desenvolvemos uma pesquisa para comprovar que com 

algumas estratégias de organizações e disciplinas, aliada a vontade de vencer é 

possível conciliar trabalho com estudos e ser um aluno acima da média.  

 Montar Cronogramas Semanais: Um material significativo, racional, é retido muito 

mais facilmente do que um material desprovido de sentido. Uma melodia é mais fácil 

de reter do que uma sucessão qualquer de sons, uma figura regula mais do que um 

amontoado de linhas”   

A medida em que as informações são apresentadas ao aluno este pode encarregarse 

de montar um cronograma de afazeres naquela semana. Pode contar com o auxílio 

de uma agenda, a qual poderá recordá-lo que têm uma reunião com o líder no trabalho 

marcada para a próxima quinta-feira, as 13h, e que tem uma Palestra sobre Cidadania 

na Universidade na próxima quinta-feira às 19h. Isto irá contribuir para organização 

diária, o que evitará a perda de prazos, que além de ser prejudicial na vida profissional, 

implica em baixo rendimento na rotina acadêmica.    



• Otimizar o tempo disponível: Um dos grandes desafios da sociedade 

moderna consiste em saber utilizar seu tempo de forma útil e proveitosa. No tocante 

aos estudos para maximizar a aprendizagem nos períodos ociosos do dia, como por 

exemplo o trajeto dentro do transporte coletivo, que que faz parte da rotina de boa 

parte dos estudantes, os mesmos podem utilizar este tempo para maximizar a 

aprendizagem das informações obtidas em sala de aula. Esta tarefa pode ser 

realizada através de livros, bem como, com um Smartphone conectado à internet, o 

que possibilita revisão dos conteúdos online, e também assistir vídeo aulas. Os 

smartphones nestes momentos servem como um poderoso aliado na busca do 

conhecimento. Esta mesma estratégia pode ser utilizada em filas de banco, ou 

qualquer outro intervalo de tempo do dia-a-dia, como durante o banho, ou enquanto 

toma o café da manhã antes de sair de casa.   

• Estudar antes do início das semanas Avaliativas: O período que antecede 

as semanas de provas, entregas de trabalhos e apresentação de seminários, vem 

acompanhado de bastante tensão por parte dos alunos. Correr contra o tempo para 

colocar o conteúdo atrasado em dia faz parte da rotina de diversos estudantes, isto 

dá-se pela falta de disciplina em estudar regularmente. O pânico por não ter absorvido 

o suficiente no decorrer do semestre, aliado ao medo de reprovar em alguma matéria 

faz com que o desespero leve o aluno a estudar tudo de uma só vez, o que pode ser 

extremamente prejudicial ao aprendizado, pois faz com que o aluno tenha menos 

horas de sono, prejudique sua alimentação e por estar ansioso não consiga assimilar 

de forma vantajosa o conteúdo. O conselho é que ele esteja constantemente 

atualizado sobre tudo o que é passado em sala de aula, estudando com antecedência, 

elaborando os trabalhos pedagógicos assim que os professores passarem as 

orientações necessárias, para ampliar sua linha de raciocínio e domínio do assunto, 

o que acarretará em um bom desempenho na hora das avaliações.  

• Separe Um Momento Para Relaxar: A rotina agitada dos universitários 

corrobora pra que o stress interfira no aprendizado e absorção do conteúdo. Nosso 

corpo precisa de descanso e nossa mente também. Reservar um final de semana 

para um churrasco em família, ou uma partida de vôlei com os amigos na praia pode 

proporcionar momentos de descontração e reposição de energias. O Ideal é que ao 

menos uma vez na semana este intervalo ocorra, ouvir músicas e praticar exercícios 



físicos também são ótimas sugestões para quem precisa ausentar-se 

momentaneamente de um cenário de pressão constante.   

      “A atenção firmemente focada se cansa – muito parecido com o que ocorre com 

um músculo que trabalha demais – quando a forçamos ao ponto da exaustão 

cognitiva. Os sinais de fadiga mental, como uma queda na efetividade e um aumento 

na distração e da irritabilidade, significam que o esforço necessário para manter o foco 

esgotou a glicose que alimenta a energia neural. O antídoto para a fadiga da atenção 

é o mesmo para a fadiga física: descansar” (Goleman, 2016).  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o presente artigo cientifico conseguimos desenvolver algumas habilidades 

que contribuíram efetivamente para o nosso desenvolvimento acadêmico, bem como, 

profissional. Através de buscas de informações em sites de pesquisa pudemos 

observar o quanto a internet pode ser útil para o levantamento de dados e coleta de 

informações, aprendendo com os conteúdos e encontrando fontes para pautar bossa 

tese. Ao pesquisar em livros acadêmicos usufruímos da experiência de aprender com 

mestres da psicologia, por exemplo, fatores que podem influenciar o aprendizado, e a 

necessidade do descanso durante longos períodos de tarefas e atividades 

consecutivas.   

Além de todo o processo da construção teórica, conseguimos entrevistar 27 

universitários e conhecemos um pouco de suas rotinas, o que nos fez comparar com 

a nossa e comprovar que com mais empenho e dedicação o estudante que concilia o 

seu trabalho com os estudos pode obter melhores desempenhos, através de algumas 

formas de administrar melhor suas prioridades do cotidiano, estar técnicas serão 

repassadas a estes alunos para a obtenção de melhores resultados.  
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