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RESUMO: O objetivo da pesquisa é analisar como ocorre a rotina de Alunos empregados no comércio, como
também investigar as dificuldades enfrentadas por estudantes que buscam conciliar sobre carga de trabalho e
qualificação profissional, quais os meios que os fazem desistirem e persistirem com os estudos, com vista
para os limites do individuo durante á rotina. Os dados dessa pesquisa foram obtidos com funcionários das
lojas do comércio do município de Arapiraca - AL. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de campo e
bibliográfica. Os resultados alcançados descrevem o índice baixo de escolaridade dos estudantes
trabalhadores, a necessidade de buscar conhecimento e formação, e o interesse da população Alagoana pela
Educação mesmo, em meio ao trabalho escravo do comércio Arapiraquense.

Palavras-chave: Trabalho. Educação. Qualificação.

RESUMO: El objetivo de la investigación es analizar como ocorre la rutina de alunos empleados em el
comercio, como también investigar las dificultades enfrentadas por estudiantes que buscam conciliar sobre
carga de trabajo y calificación professional, caules los médios que los hacen desistan y persistan com los
estúdios, com vista para los limites del individuo durante à ritina. Los datos de esa investigación fueron
obtenidos com operários de las tendas del comercio del município de Arapiraca – AL. Se trata de uma
investigación cualitativa de campo y bibliográfica. Los resultados alcanzados describen el índice bajo de
escolaridade de los estudiantes trabajadores, la necesidad de buscar conocimiento y formación, y el interés de
la población Alagoana por la Educación aún, em médio al trabajo esclavo del comercio Arapiraquense.

Palavras clave: Trabajo. Educación. Calificación

Introdução

O seguinte tema surgiu a partir do conhecimento da disciplina Trabalho e Educação do 6º período do curso de
Pedagogia, onde foi possível verificar que não existia projeto especifico realizado com pesquisa de campo com
os estudantes trabalhadores do Município de Arapiraca-AL, no qual se abrange as modalidades das
dificuldades encontradas para conciliar a rotina de trabalho de 8hs diárias e estudo.

Arapiraca cresce a cada dia e junto a esse desenvolvimento a cidade necessita de uma mão de obra
qualificada, segundo o IBGE (2008) cerca de 40% dos trabalhadores desta cidade é jovem que ainda estão
terminando o ensino médio e querendo ingressar para o nível superior. Grande são as dificuldades neste país,
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em que o chamado apagão¹ que consiste na falta de mão de obra qualificada para atender as necessidades do
mercado de trabalho na quantidade e na qualidade desejada. O desejo de aperfeiçoa-se para obter uma
remuneração melhor no âmbito do trabalho vem crescendo nestes últimos anos, mesmo sabendo que a
trajetória dos arapiraquenses em relação ao índice de analfabetismo assusta, em meio à busca de
qualificação. Cabe a cada cidadão procurar ter motivação e se assim não fizer daqui alguns anos aqueles que
têm apenas o ensino médio passarão a sentir dificuldades para encontrar emprego no mercado de trabalho.

Em meio a toda essa jornada de trabalho e estudo a motivação de vencer todas as barreiras, onde em
contraponto podemos ressaltar o desestímulo, é uma das principais causas é a sobrecarga de trabalho que é
absurda, causando a desistências dos estudos, começando por estudar a noite, pois, a pessoa que trabalha o
dia todo e estuda no período noturno, chega à sala de aula muitas das vezes desmotivada devido ao cansaço
corriqueiro do dia a dia, tendo também a carga horária do ensino diferenciada, onde aquele que estuda de dia
e não trabalha tem maior vantagem, como disposição e não havendo outras preocupações que contribui
negativamente em seu desempenho escolar.

O instrumento para a coleta de dados foi um questionário elaborado com linguagem clara e acessível,
buscando o maior número de elementos presentes na situação estudada. O conteúdo deste questionário foi
representado com questões atendendo aos processos de “EDUCAÇÃO E TRABALHO”. Para a análise dos dados
coletados, procurar-se-á organizar as informações utilizando estratégias facilitadoras do trabalho, o que
significa dizer que, sobretudo frente às entrevistas, observações e questionários aplicados buscar-se-á fazer a
leitura segundo as temáticas que venham a aflorar daquilo que for dito por trabalhadores frente à visão de
educação, em relação a sua jornada de trabalho.

[1]Apagão: sentido de não ter mão de obra qualificada, ou concluído os estudos.

Educação e Trabalho

Na longa vida humana, em sua incessante luta pela sobrevivência, pela conquista da dignidade, humanidade
e felicidade social, o mundo do trabalho tem sido vital. Sendo uma realização essencialmente humana, foi no
trabalho que os indivíduos, homens e mulheres, distinguiram-se das formas de vida dos animais. (MARX,
1971).

No século XXI, a participação relativa do segmento etário de 15 a 24 anos no total da população
economicamente ativa é de 25%, embora o jovem responda por 50% do desemprego nacional. Ao passo que
a taxa de desemprego aberto dos jovens gira em torno dos 18%, a taxa média nacional esteve em 9,4% do
total da força de trabalho, segundo o IBGE (PNAD) no ano de 2008. Em meio a isto se observa que há uma
forte desigualdade entre jovens ricos e pobres. A presença de jovens de maior renda no trabalho doméstico é
residual.

Diz Saviani (2003), que com a apropriação privada da terra, os homens se dividiram em classes: a classe dos
proprietários e a dos não proprietários. Essa divisão vai gerar uma divisão na educação. Essa que antes se
identificava com o próprio processo de trabalho, assume um caráter dual, constituindo-se em educação para
os homens livres pautada nas atividades intelectuais, enquanto que para os serviçais e escravos coube a
educação inerente ao próprio processo de trabalho; desde então, surge à separação entre educação e
trabalho consumada nas formas escravista e feudal.

A relação trabalho-educação reconfigura-se com o surgimento do modo de produção capitalista, e a escola é
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erigida à condição de instrumento por excelência para viabilizar o saber necessário à burguesia em célere
ascensão, em uma sociedade não mais pautada nas relações naturais, mas sim em relações produzidas pelo
próprio homem. Segundo Saviani (2003), a Revolução Industrial provoca a incorporação das funções
intelectuais no processo produtivo e a via para objetivar-se a generalização dessas funções na sociedade foi à
escola, tanto que, os principais países organizaram sistemas nacionais de ensino, buscando generalizar a
escola básica.

Os jovens na sociedade moderna

Problematizar acerca dos jovens na contemporaneidade pressupõe reconhecer que são categorias históricas e
sociais e que esses sujeitos não são entidades genéricas abstratas, mas seres que estabelecem relações
sociais, culturais e políticas. Os estudos referentes à juventude classificam convencionalmente os jovens pela
faixa etária de 15 a 24 anos de idade, tendo por base os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse critério, segundo ABRAMO (2005), tem abrangência por
corresponder “ao arco de tempo em que, de modo geral, ocorre o processo relacionado à transição para a
vida adulta” (p. 45). Os estudiosos são consensuais em considerar que o critério por faixa etária deve ser
utilizado com cuidado.

A expressão juventude é construída histórica e culturalmente, e, especificamente, constitui uma invenção das
sociedades modernas. Perguntar o que é ser jovem implica considerar o tempo e o espaço em que os jovens
estão inseridos na sociedade. A expressão juventude nasceu na sociedade moderna ocidental associada à
ideia de um tempo a mais de preparação para realizar as complexas tarefas de reprodução da sociedade
industrial. Esta preparação deveria ocorrer nas escolas agências especializadas supondo suspensão de
entrada no mundo do trabalho.

A expressão juventude corresponde àquele sujeito livre da obrigação do trabalho e dedicado ao estudo,
refere-se, então, às experiências do jovem burguês (ABRAMO, 2005). Com as transformações das sociedades
contemporâneas, os modos de compreender os jovens alteraram-se substancialmente. SPOSITO e HADDAD
(2003) destacam que a definição de juventude encerra um duplo desafio, tendo em vista que os critérios que
a constituem são históricos e culturais. Nesses termos, a juventude é condição de vida e ao, mesmo tempo,
um tipo de representação social, ou seja, depende do modo como uma sociedade constitui e significa esse
modo de vida.

A preocupação no presente com o tempo futuro diz respeito, também, aos modos
possíveis de inserção na vida adulta, sobretudo na chave de conclusão da
escolaridade. O trabalho aparece como categoria mediadora dos dois tempos:
possibilita para muitos uma experiência mais rica no presente e garante, também, os
mecanismos básicos para a transição, pois, além do projeto de constituição da
própria família, ele entra como fator para a conclusão em bons termos da própria
trajetória escolar, assegurando um futuro (...) (SPOSITO, 2007, p. 35).

Nesse sentido o trabalho subsidie a qualificação para a trajetória escolar, possibilitando um melhor
desempenho no futuro.

Trabalho/Estudo em busca de qualificação

O ensino básico qualificou os trabalhadores a integrar o processo produtivo, já que o mínimo de qualificação
para operar a maquinaria era contemplado no currículo da escola elementar. Quanto às tarefas de
manutenção, reparos, ajustes das máquinas exigiram uma qualificação específica que demandaram também
um preparo específico. Nascem então os cursos profissionais organizados no âmbito das empresas ou do
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sistema de ensino tendo como referência o padrão escolar, mas diretamente pelas necessidades do processo
produtivo, dando origem às escolas de formação geral e às escolas profissionais.

Ambas se equivocaram no processo de desenvolvimento de suas competências definidas e concebidas pela
burguesia, tendo como resultado a proposta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e escolas
de “ciências e humanidades” para os futuros dirigentes. Diante destes fatos traçasse o percurso da educação
no Brasil, quando se diz à educação profissional de nível médio e de sua possível estruturação assentada em
uma perspectiva de escola básica unitária, politécnica, abolindo o dualismo na organização do sistema
educacional que impede a união entre formação intelectual e trabalho produtivo.

O modo de produção capitalista tem em sua essência sua nova forma de exploração do homem pelo homem:
do trabalhador, a burguesia compra apenas a sua força de trabalho. O capital de hoje tem apenas uma
utilidade: comprar mais força de trabalho para aumentar a mais-valia e assim, acumular mais capital num
movimento que se repete incessantemente. Assim, o modo de produção capitalista lança a humanidade em
um período de desenvolvimento das forças produtivas inédito em toda a história.

Mésários (2008), afirma que a educação como transcendência positiva da autoalienação do trabalho
mostra-nos que vivemos em condições de uma desumanidade alienação e de uma subversão fetichista do real
estado de coisas dentro da consciência porque o capital não pode exercer suas funções sociais metabólicas de
ampla reprodução de nenhum outro modo.

Segundo Marx pelo próprio trabalho, é possível superar a alienação com uma reestruturação radical das
nossas condições de existência há muito estabelecido e, por conseguinte, de “toda a nossa maneira de ser”.
Portanto não há motivo para esperar a chegada de um “período favorável”, num futuro indefinido. Um avanço
pelas sendas de uma abordagem à educação e à aprendizagem qualitativamente diferente pode e deve
começar “aqui e agora”, tal como indicado antes, se quisermos efetivar as mudanças necessárias no momento
oportuno.

Estudantes trabalhadores do comércio do município de Arapiraca – AL

Durante as entrevistas percebe-se que algumas perguntas foram contribuindo e abrindo caminhos para o
entendimento do estudo, cujos questionários utilizados com funcionários das lojas foram a respeito da
responsabilidade de se manter no trabalho e buscar meios de qualificação e o que dificulta ao trabalhador de
seguir com seus estudos, junto a isto, se obteve que dez dos entrevistados confirmavam que a carga horária
de 8 horas por dia o deixavam extremamente cansados e sem ânimos para estudar. Oito opinam que faz hora
extra para aumentar a renda e acabam que deixando o estudo de lado. Percebe-se que sete dos entrevistados
Visam o estudo como melhoria do padrão de vida.

Dos funcionários entrevistados 20 haviam concluído o ensino médio, 3 pessoas concluíram o ensino superior,
4 estava concluindo o nível superior e 5 não haviam terminado o ensino fundamental.

Permanecer no trabalho é crucial para o cumprimento de suas tarefas e despenho de qualificação; envolve
investimento, e em meio a tudo isso se precisa de tempo para estudar, recursos e disponibilidade. As
dificuldades são muitas encontradas, e diante disto, viso à mão de obra desqualificada que coloca a força de
trabalho como forma de exploração.

Considerações Finais

A presente investigação acerca de como ocorre à rotina de trabalho de estudantes trabalhadores no comércio
do Município de Arapiraca-AL, teve como finalidade além de investigar as dificuldades enfrentadas por
estudantes trabalhadores que buscam conciliar sobre carga de trabalho e qualificação, como também os
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limites do trabalhador em meio á rotina trabalho/estudo. Frente ao que foi abordado, pode-se perceber que,
não é fácil para o estudante que trabalha numa rotina diária de oito horas de trabalho conciliar de maneira
satisfatória e prazerosa com seus estudos.

Porém, para obter qualificação e futuramente estar de fato na área a qual deseja atuar, os jovens
trabalhadores do comércio de Arapiraca-AL, buscam priorizar seus estudos, tentando adapta-lo com sua
rotina diária. Desta forma, os jovens que almejam por uma qualificação e não desistem de seu trabalho são
modelos de superação e persistência diante de uma sociedade onde poucos de fato, se esforçam para obter
uma digna vida profissional.

Diariamente encontramos com pessoas que estudam à noite. São jovens que não têm o privilégio de estudar
durante o dia, pois trabalham das 7 às 18hs. Vão para a casa às pressas, tomam banho, comem alguma coisa
para pegar a condução, ou se desloca de moto ou carro próprio e chega à escola ou na faculdade. Estudam
até as 22hs, chegam em casa por volta da meia-noite, comem alguma coisa, se deitam meia-noite e meia
para levantar às 6h e sair correndo ao serviço.
Sono é como comida, uma das primeiras necessidades do homem. Quem dorme menos que o normal percebe
que as funções do cérebro diminuem, o corpo funciona com menos empenho, afeta a memória, a capacidade
de concentração, a velocidade de reação, além de afetar as condições físicas e emocionais. Em 30% dos
acidentes no trânsito, o sono é fator crucial. A importância do sono é subestimada, mas tem a ver com muitas
doenças e influencia todas as facetas da vida especialmente o desenvolvimento físico e psicológico. No caso
da falta dele, o momento de levantar vira o pior momento do dia, gerando cansaço, falta de vontade de
comer e má alimentação. Assim o ciclo se fecha dormir pouco e comer mal.

Por outro lado, uma vida onde se concilia trabalho e estudo tem grandes vantagens para os jovens. Estes
conseguem entender a prática e a teoria e se tornar pessoas equilibradas, pois entendem a prática e a teoria
e se tornam pessoas equilibradas, pois entendem os dois lados, têm a teoria na cabeça e nas mãos. No
processo de produção, são bem melhores do que os que só conhecem a prática e melhores que aqueles que
só conhecem a teoria. Além disso, em qualquer faceta da vida são dinâmicos e multifuncionais.
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