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Eixo 3: Educação, Trabalho e Juventude.  

 

Resumo: 

Este trabalho apresenta uma pesquisa realizada com acadêmicas do curso de Pedagogia da 
UFS, com o objetivo de investigar o significado da formação universitária e do trabalho para 
jovens acadêmicas que atuam ou não na mesma área de formação, observando o que muda na 
percepção dos sujeitos quando existe, ou não, pontos de aproximação entre a atividade 
profissional e a graduação em Pedagogia. Serão apresentadas análises da relação juventude 
universitária, trabalho e educação a partir de um processo de investigação de cunho 
qualitativo, cujo referencial baseia-se no aporte teórico e na fala dos investigados. As 
experiências dos sujeitos permitem observar o “peso” que assumem nos seus projetos de 
futuro, bem como a importância que os segmentos educação e trabalho ocupam em suas 
vidas.  
 

Palavras-Chave: Juventude universitária, educação, trabalho. 

 

Abstract 

This paper presents a survey of academic course of Pedagogy of UFS in order to investigate 
the meaning of university education and academic work for young people who work or not in 
the same area of training, noting that changes in the perception of the subjects when exists or 
not, points of approach between professional practice and graduate degrees in education. We 
will present analyzes of the relationship young people at university, work and education from 
a process of qualitative research, whose reference is based on theoretical and speech of those 
investigated. The experiences of the subjects allowed us to observe the "weight" to take in 
their future projects, as well as the importance that education and work segments occupy in 
their lives. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se insere no campo dos estudos que analisam a relação entre 

juventude, trabalho e educação e os seus desdobramentos quando se têm como referência 

específica jovens universitárias. Dessa preocupação emergem algumas questões, tais como: 

Qual o significado do trabalho para essas jovens? Como sobrevivem como estudantes e/ou 

trabalhadores simultaneamente? E, sobretudo, quais as perspectivas que nutrem a respeito do 

trabalho e da educação quando se trata de pensar sobre suas implicações sobre o futuro.  

De todo modo a relação juventude, trabalho e educação não é homogênea, ao 

considerarmos que varia de acordo com o perfil socioeconômico e cultural dos sujeitos, 

podendo ainda relativizar-se de acordo com as oportunidades de escolha e interesses desses 

mesmos sujeitos, escapando ao determinismo de classe.  

Ingressando no universo de jovens universitários, a análise de juventude de que se 

aproxima o referente trabalho é uma abordagem que trata a juventude como conceito aberto, 

mas respeita critérios histórico-culturais relacionados às identidades dos sujeitos, ao processo 

de identificação ou não com a área de atuação profissional, ou ainda, o ser jovem dependente 

em certos aspectos da família, cujos projetos estão ou não relacionados à formação.  

O interesse em estudar a relação juventude, trabalho e educação move-se pelo desejo 

de analisar as perspectivas que as jovens universitárias carregam ao apostarem no curso 

superior acreditando nos possíveis retornos que possa gerar. Busca-se enveredar pelos 

caminhos em que juventude, trabalho e educação cruzam-se, e nessa perspectiva, a pesquisa 

realizou um trabalho investigativo com jovens universitárias trabalhadoras do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que constituem um novo perfil de 

acadêmicos cada vez mais presente na universidade.  

Essas se apresentam seja na condição de estagiárias atuando na mesma área em que 

desenvolvem seu curso de graduação, seja como trabalhadoras assalariadas, funcionárias do 

serviço público. A ampliação do número de jovens que vivem a dupla condição de estudante 

universitário e trabalhador vem crescendo no Brasil colocando em causa categorias que se 

excluem mutuamente, quais sejam: jovem trabalhador ou jovem estudante. 



 

3 

 

O recorte metodológico da pesquisa é de natureza qualitativa cujos dados 

apresentam-se descritivamente a partir de entrevistas semi- estruturadas, recurso que 

substancia a apresentação dos resultados (BOGDAN e BIKLEN, 1994). Assim, previamente 

foram formuladas questões tratando de aspectos relacionados à vida dos jovens, ordem 

familiar e suas expectativas no tocante ao curso e ao mercado de trabalho.  

Como expõe Bogdan e Biklen (1994), a intenção de elaborar um roteiro de questões 

não se justifica pelo intuito de corroborar hipóteses, a prerrogativa adotada visa suscitar as 

perspectivas de futuro dos jovens tendo em vista a formação e o mundo do trabalho. 

 

1.1.  JUVENTUDE, UNIVERSIDADE E TRABALHO: O QUE SE PODE INFERIR 
DESSA RELAÇÃO EM QUE PESEM OS PERCURSOS ESCOLARES E AS 
DIFERENTES TRAJETÓRIAS DOS SUJEITOS? 

 
Ao ingressar na universidade cada sujeito carrega consigo a experiência de uma 

história escolar construída sob determinadas influências sejam elas financeiras, sociais ou 

culturais e que, possivelmente, delineiam os percursos e constroem diferentes perfis de 

estudante.  

Nogueira, Romanelli e Catani (2007), atenta para fatores extra-escolares que 

permeiam as trajetórias escolares correlativos às transformações ocorridas no mercado de 

trabalho, cada vez mais exigente. Coerentemente, visando atender às requisições de maior 

escolaridade e qualificação do mercado, a população procura na escola instrução e através 

dela, oportunidade de acesso ao mercado.  

Esse olhar permite considerar como se constroem as diferentes trajetórias acadêmicas 

quando se é ao mesmo tempo trabalhador, de tal modo que a análise de Coulon (2008) reflete 

certas variáveis que conduzem a construção de diferentes perfis de estudante, a saber, pela 

condição social e chances de “viver” o percurso acadêmico.  

Nessa perspectiva, buscamos a partir da consideração das diferentes experimentações 

acadêmicas, perceber estratégias, visões e significados da vida universitária, observando o que 

isso representa para o grupo de investigadas.  

As esperanças nutridas pelo acesso ao nível superior revelam-se importantes forças 

para o acompanhamento do ritmo imposto pela universidade e das exigências que lhe são 

próprias. Quanto maiores às expectativas de futuro em relação à carreira acadêmica, mais 

esforços são empreendidos para a construção de carreiras universitárias de sucesso.  
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As experiências vividas individualmente marcam as distinções na universidade, de 

maneira que, em determinados casos, limita-se à participação nas aulas, em outros, envolve 

outras atividades além das obrigatórias e pode influenciar nas escolhas realizadas.  

 
O SIGNIFICADO DO TRABALHO E DA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA AS 
JOVENS ENTREVISTADAS 
  

A análise da relação entre as jovens universitárias e o mercado de trabalho será apresentada, a 

partir das situações básicas que estabelecem com a natureza do trabalho que desenvolvem 

atualmente, ou seja: aquelas que estudam e trabalham na mesma área em que se 

profissionalizam no curso de Pedagogia e aquelas que trabalham em área distinta daquela 

vinculada a formação em Pedagogia. Num primeiro painel tratamos da relação das três 

estagiárias com o curso; a segunda apresenta a interação de três acadêmicas da área de saúde 

com a graduação em Pedagogia.  

 

1. As Estudantes Estagiárias  

 
1.1. Estudante A  
 

A estudante A vive o seu primeiro contato com o mercado de trabalho e com a área 

profissional. Há pouco menos de um ano atua como estagiária em instituição escolar, como 

auxiliar de uma professora. Isso significa participar de propostas de trabalho, de atividades 

aplicadas em sala de aula, numa carga horária de quatro horas diárias.  

Participa da dinâmica escolar e aprende na lógica de funcionamento daquele 

ambiente, a lidar com as situações próprias do meio e a colocar em exercício o que aprende no 

curso. “O tempo todo eu reflito sobre o que aprendo aqui, como posso colocar em prática 

esse feedback entre universidade e prática”.  

A experiência de estágio extracurricular ou não obrigatório emerge com uma carga 

de valor bastante significativa, pois permite, de acordo com a estudante, refletir sobre as 

propostas do curso de Pedagogia, no campo da experiência. Possibilita, desde já, o agregar de 

elementos formativos que a qualificam como futuro profissional: “Eu acho que vou ser 

melhor profissional por ter passado por um estágio antes de sair de sala de aula”.  

A grade curricular de Pedagogia oferta aos matriculados no curso, quatro estágios de 

cunho obrigatório. Como está no 7º período e tem acompanhamento regular das disciplinas, vive a 

experiência do estágio III e percebe que a vivência do estágio extracurricular reflete no estágio 

obrigatório (curricular).  
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O estágio mais que trabalho é elemento formativo, já que desenvolve 
atividades ligadas ao desenvolvimento profissional: O ideal é que a gente 
estudasse e se a universidade pudesse unir mais teoria e prática dentro do 
curso seria fantástico porque acaba que fica muito dissociado (...) você 
fazer quatro estágios no final do curso. Acho que o estágio deveria ser 
desde que a gente entra. Mesmo que não fosse em sala de aula. Mas, 
tivesse contato com a escola (ESTUDANTE A).  
 

Destaca-se o seu envolvimento com atividades acadêmicas além das obrigatórias. Foi 

bolsista por um ano no PIBIC (Programa de Bolsas de Iniciação Científica) o que permitiu os 

primeiros contatos com o universo da pesquisa, e os primeiros passos no seu processo de 

formação como pesquisadora.  

Desde o início de semestre, após passar por processo seletivo, exerce a função de 

monitora de uma das turmas de História nos Anos Iniciais, atividade a qual deve dedicar doze 

horas semanais, incluindo o atendimento aos estudantes (para esclarecimento de eventuais 

dúvidas sobre conteúdos) e o acompanhamento das aulas (assiste à disciplina como se 

estivesse matriculada).  

É uma marca forte em sua fala o desejo de avançar nos estudos e seguir carreira na 

educação. Sabe que o investimento em formação desde a graduação configura-se como 

importante passo na construção de um alicerce profissional. A saber, a combinação dos 

elementos: A experiência PIBIC, a monitoria, o estágio, as sete disciplinas em que está 

matriculada, conspiram positivamente ao redor de um universo: a formação.  

As análises de Coulon (2008) permitem melhor compreender as atitudes e 

posicionamentos da jovem frente ao curso de Pedagogia. A sua disposição na graduação 

permite entender a sua atuação como “estudante profissional”, alguém que assume o curso 

como um ofício e que nele investe tendo em vista a construção de uma carreira universitária 

que não se finaliza na graduação.  

Importante destacar o uso de um discurso bem próximo a fala dos docentes na 

Academia ao definir o que é ser um bom profissional: “Um bom profissional é aquele que 

reflete sobre a sua prática... No caso do professor é refletir sobre a sua prática, o que está 

fazendo errado, se auto-avaliar”. Aspectos que procura considerar, tendo em vista, as 

experiências proporcionadas na universidade e que permitem essa análise, atuando como 

estagiária.   

Estudar e trabalhar não despontam como um “peso” para a estudante, ecoam como 

atividades que precisam ser bem administradas e que exigem a otimização do tempo. 

Significa comprometer boa parte desse tempo dedicando-se à formação e resulta como 
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importante aposta para qualificar-se. “Eu consigo fazer as coisas sem atrasar. Tudo 

divididinho... Então, é aproveitar bem o tempo. Todo tempo é importante.”  

Em que pesem outros fatores, a título de exemplo, a independência financeira gerada 

pela condição de estagiária. Tal elemento também parece assumir o seu grau de importância, 

uma vez que, possibilita menor relação de submissão ao ambiente familiar. Assim é que, 

mesmo com a possibilidade de sua genitora financiar a permanência na universidade, o 

trabalho é uma escolha calculada, baseada nos possíveis ganhos de experiência profissional e 

independência.  

Ao mesmo tempo, analisando o mercado, considera a importância de continuar o 

processo de formação, pois conjectura que o nível superior não é um diferencial na vida 

produtiva e que o mundo contemporâneo exige a busca por qualificação processual e 

permanente.  

Nesse caso, o curso funciona como veículo que proporciona o atendimento às 

demandas do mercado e simultaneamente, favorece a formação do sujeito. “A pessoa tem que 

se sentir estimulada a querer se qualificar cada vez mais”. Visto desse modo, as experiências 

proporcionadas pelo ambiente universitário e o próprio campo de atuação (estágio) são 

elementos formadores.  

1.2. Estudante B  
 

A estudante B iniciou a experiência como estagiária no terceiro período do curso de 

pedagogia. A sua condição oficial era de estagiária, entretanto, assumia na prática a efetiva 

condição de professora titular de uma classe. Isso, numa fase que representa o período em que os 

estudantes começam a descobrir o curso, a familiarizar-se com a instituição e com disciplinas 

mais específicas da formação.  

Nesse caso em particular, o primeiro contato com o exercício da profissão, isto é, o 

estágio parece apontar como condição que está à frente do tempo universitário, já que uma 

experiência como essa, não é da competência de sujeitos principiantes na graduação, a julgar pelo 

comentário da jovem:  

Eu queria desistir do curso (...). Eu caí de pára-quedas numa sala de aula 
de terceiro ano, como professora. Veio a diretora e disse: - pronto, 
comece! (rsrs). Fui para a sala assim (...). Nos dois primeiros meses eu 
pensei em desistir, não queria mais ser professora. Queria sair do estágio, 
queria sair da UFS. Não queria mais saber de nada (ESTUDANTE B).  
 

Porém, a vivência de tal condição não é foco de análise da própria estudante, a sua 

atenção está direcionada para a insatisfação que aquela experiência suscitava: ter que atender as 

expectativas da instituição de trabalho e de saber lidar com a nova situação de “professora” em 
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concordância com aprendizagens decorrentes da (pouca) vivência no curso. O fato de inserir-se 

numa escola atuando como profissional foge de suas apreciações:  

Também escola particular tem muita exigência. A diretora em cima 
também querendo que eu fizesse coisas que eu não queria. E que eu não 
estava aprendendo aqui. Tipo assim: aqui eu estava aprendendo que a 
tabuada na é legal (...). Todo dia tinha que: duas vezes duas, duas vezes 
quatro (ESTUDANTE B).  
 

A sua preocupação está dirigida para a possibilidade de seguir as instruções vistas nas 

disciplinas e aplicar as propostas de ensino sugeridas pelo curso. As distinções são perceptíveis, 

na atual fase do curso. A sua efetiva condição de estagiária, agora no sétimo período, indica as 

diferenças. Além de encontrar-se num estágio avançado da graduação, no penúltimo semestre do 

curso, as condições de trabalho são outras dado que as exigências a cumprir parecem estabelecer 

correspondência com a condição de estudante em processo de formação.  

Nessa segunda experiência de estágio além de o período curricular apresentar maior 

conformidade com a função, a sua condição é de estagiária que auxilia um profissional. Condição 

que insurge na concepção da estudante, como importante vivência e componente que contribui 

positivamente em sua vida acadêmica. Vejamos o que ela nos relata:  

Porque assim, o nosso curso não oferece muita prática. É só teoria, teoria, 
teoria. Até nos estágios você passa pouco tempo (...). Com o estágio que 
você tem aqui não dá. E se você estagiar em locais que você vai colocar a 
prática ali (...) tentar conciliar a teoria à prática. Eu acho que é bem 
melhor (...). Eu acho que deveria ter um equilíbrio entre teoria e prática. 
Eu acho que se isso formaria melhores professores (ESTUDANTE B).  
 

A estudante que estagia parece preocupada em fazer valer na prática os conteúdos vistos 

durante o curso de pedagogia. Para ela, não fazer uso do que se aprende na Academia (sentido 

conteudista) não tem sentido, além disso, na experiência de estágio admite testar o que se estuda 

na universidade. Outro fator que contribui para a valorização do estágio extracurricular é a 

possibilidade de autofinanciamento, aos menos na Academia. Permite liberar os pais de eventuais 

gastos com alimentação, vestuário, xérox, transporte. “Eu acho meio chato ficar pedindo porque 

eles assim não entendem que tem xérox todos os dias. É chato!”.  

Como apontam Cardoso e Sampaio (1995) e Abramo (2005), a busca por autonomia e 

acesso a bens de consumo são componentes atrativos para a juventude. O que acontece com a 

estudante B, pois mesmo contando com a colaboração dos pais como financiadores do percurso 

acadêmico, deseja realizar o estágio remunerado que funciona como via dupla, pois ao mesmo 

tempo que contribui para a formação, como analisa a acadêmica, possibilita certa independência 

financeira familiar.  

É importante destacar que o trabalho está em primeiro plano em casos que atividades 

acadêmicas chocam-se com os horários do estágio. “Acontece assim: Quando eu vejo o evento eu 
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já procuro o horário. Tarde e noite eu vou. Agora quando é pela manhã eu não vou. Mesmo que 

eu goste demais do tema eu vejo que já não dá”. O trabalho desponta como prioridade, uma vez 

que se sobrepõe a outros interesses da jovem estudante.  

A estudante comenta que procura evitar saídas nos horários de estágio, e mesmo 

amparada por algum documento para participar de eventos ocorridos na universidade, na prática, 

isso não é fácil. Logo, para evitar um mal estar no ambiente de trabalho acaba abrindo mão de um 

direito que lhe é outorgado pelo novo estatuto do estagiário e que dá primazia aos estudos em 

detrimento do trabalho.  

Na dinâmica do mercado, os direitos se esvaecem. Entendendo essa lógica e valendo-se 

da hipótese de que dispor de mão de obra não é um problema, a jovem prefere assegurar o seu 

espaço, respeitando as regras da instituição a que se “vincula”.  

 
1.3. Estudante C  
 

A estudante C, desde 2007, cursa Pedagogia. Experiência iniciada em faculdade 

particular de Salvador, como bolsista do PROUNI (Programa Universidade para Todos do 

Governo Federal). Lá, cursou quatro períodos até conseguir transferência para UFS, em 2010.  

As experiências anteriores de trabalho e estudo alicerçaram a escolha pelo curso. A 

julgar que na fase de ingresso na faculdade, simultaneamente era atendente de telemarketing. E, 

levando em consideração o seu próprio juízo de valor no tocante às condições objetivas de 

ingresso no nível superior: Estimava não ter preparo para enfrentar o vestibular.  

Ainda sobre o seu trabalho como atendente de telemarketing esboça certo contragosto a 

respeito da função, considerada por ela como pior posto da empresa. Talvez, essa condição tenha 

sido o pontapé para escolha do curso; pois ser estudante de pedagogia ou áreas afins 

proporcionaria a oportunidade de melhorar a posição na empresa, embora a mudança para outro 

estado possa ter comprometido os seus planos.  

 

Melhores remunerações. Melhor cargo. Um exemplo era essa empresa 
que eu trabalhava. Se você fosse estudante, fosse formado, ou estivesse 
na universidade, você sairia do cargo do telemarketing, atendente que é o 
pior cargo. Você ficar escutando labuta de cliente todo dia, ninguém 
merece (ESTUDANTE C).  
 

Desenvolve, desde o ano passado, estágio em instituição escolar, porém somam-se 

insatisfações. O curso vem sendo um peso, um ciclo que deve ser fechado (concluído), tamanho 

esforço e tempo destinados a esse fim. Por outro lado, para a jovem não parece justo abandoná-lo 

após uma longa caminhada. O diploma passa a ser uma recompensa, mesmo que se carregue o 
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peso da insatisfação: “Eu quero terminar o curso de Pedagogia para, infelizmente, ter o meu 

título (...). Já para procurar outra coisa”.  

Para a jovem a experiência de estágio funciona como aparato de sustentação no curso 

pelo estímulo financeiro: “Fundamental é que eu recebesse um incentivo (rsrs) e eu não 

precisasse trabalhar em outro local por mais que tenha sido uma área afim”.  

A estudante parece não se encontrar no curso, mas está decidida a terminá-lo, apostando 

nas oportunidades que o diploma possa gerar no mercado, credibilizando a graduação:  

Preciso do estágio. Preciso me formar porque eu já vou para o quinto ano de 
Pedagogia e tenho a minha vida lá fora também, vida pessoal. Não sei se é 
isso que está fazendo prejudicar a minha visão do curso de pedagogia. Não 
sei. Eu não tenho uma visão clara. Eu acredito que atrapalhe; mas, não digo 
que seja uma coisa essencial (ESTUDANTE C).  
 

O compromisso em atender às obrigações está para além da afinidade com o curso. 

Nesse viés, busca-se atender às exigências pertinentes a graduação como forma de obter um título 

e aumentar as oportunidades de competição na vida produtiva conforme observam (GOMES et 

al., 2006), ainda que o diploma não assevere postos de trabalho, grandes oportunidades laborais e 

boas remunerações (POCHMANN, 2004; LARANJEIRA, TEIXEIRA, BOURDON, 2007).  

 

2. As Estudantes vinculadas à área da saúde  
 
2.1. Estudante D  
 

A estudante D ingressou na UFS em 2006.2. É funcionária pública e atua como agente 

de saúde. Com a ressalva de que a sua ligação com o mercado de trabalho dá-se desde o Ensino 

Médio. Na universidade, a relação trabalho e estudo seguiu um curso regular até o quarto período, 

fase em que os horários de trabalho passam a chocar-se com as atividades da academia, levando a 

um período de trancamento do curso. “Eu tive que trancar uma época por conta do trabalho. Eu 

me arrependi amargamente”.  

Depois de um tempo no mercado de trabalho certas ocupações laborais passam a não 

mais atender os seus anseios, então realiza concurso público. Nesse ínterim, a retomada à 

graduação não parece ter sido fácil, uma vez que a sua turma de origem já estava à frente nos 

períodos.  

Houve um desligamento e seguir o curso demandou a criação de novos vínculos e o 

pertencimento a outra turma. “Atrapalhou bastante. Eu me chateei porque não era a mesma 

coisa. Eu tive que me „reenturmar� de novo, começar do zero. Às vezes, tinha trabalho e às 

vezes precisava faltar e no outro dia não sabia. Não tinha contato nenhum com a turma”.  

Dar continuidade a graduação proporcionou a realização de dois estágios simultâneos 

nas redes pública e particular. Em um dos estágios, na rede pública era titular da turma. No outro, 
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auxiliava uma profissional. Experiências essas que abraça com bastante entusiasmo: “Eu adorei, 

fui aprendendo as coisas, pegando o “macetizinho”.  

Até que a convocação para o exercício da função de agente de saúde provoca o 

desligamento com as experiências de estágio: “Eu tive que sair por que prestei um concurso 

fiquei excedente. Aí eu ficava sempre ligada para ver se me chamavam. Eu estava cansada de 

trabalhar em comércio! Trabalhar em comércio! Trabalhar em shopping! Eu queria fazer 

concurso. Era o meu objetivo”.  

Assumir uma posição estável no mercado significa a tranquilidade financeira a qual 

almejava visto que mora sozinha e é responsável por seu próprio sustento. Conforme as suas 

próprias palavras, uma situação provisória até que se estabeleça a oportunidade de atuar na mesma 

área de formação e com a mesma estabilidade financeira que tem hoje. “Por enquanto esse 

negócio de funcionário público agente de saúde não é coisa para mim, não. Não é vida para mim 

não. Eu quero mudar. Eu não sou do tipo de fazer curso por fazer não. Para ter só um canudinho 

na estante. Eu quero exercer a minha função”.  

Com base no relato da jovem nota-se algo já observado por Coulon (2008) ao destacar 

que as experiências individuais, no caso do trabalho, por exemplo, marcam as diferenças na 

maneira de viver a condição estudantil e essas distinções tendem a influenciar positiva ou 

negativamente os percursos acadêmicos. O que se confirma pela forma como vem sendo 

construída a caminhada da estudante D na universidade.  

Mesmo atuando em área distante da pedagogia é curiosa a sensibilidade da estudante 

para questões relacionadas ao processo formativo na graduação. Ao fazer referência à importância 

de contribuir nas discussões em sala de aula e partilhar experiências decorrentes dos estágios, 

além do valor atribuído ao próprio curso.  

Cabe pensar como se vem construindo o seu percurso como estudante. Para tanto não se 

pode cindir essa análise as atividades de trabalho que exigem uma carga horária “puxada”, tanto 

que as atividades de acadêmicas limitam-se as atividades de sala de aula e ao cumprimento das 

obrigatoriedades. “Eu dou essa importância porque eu dependo do trabalho (...). também eu tento 

não me cobrar muito nessas outras questões, nesses outros aspectos. Acho que você tem que ter 

foco em alguma coisa. E acaba deixando as outras de lado. É complicado”.  

Nas outras questões, as quais se refere, inclui-se a maneira como se dedica à vida 

universitária. A jovem aponta o trabalho como prioridade e a formação fica em segundo plano. As 

tarefas acadêmicas são cumpridas de acordo com as reais possibilidades e o percurso se desenha 

no curso das ações.  

Chama atenção a possível influência que as diferentes aprendizagens ocorridas no 

ambiente universitário tocam a acadêmica. O diploma é de grande valia por abrir espaço para 
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novos espaços de atuação, entretanto, de acordo com as suas próprias palavras, a experiência 

universitária permite muito mais. De maneira a autorizar além de aquisição de competências 

técnica e profissional, um, desdobramento que se estende a vida do sujeito. “A maioria das 

disciplinas que eu peguei a gente leva para a vida (...). Eu acho que tem muita coisa assim que a 

gente estuda que não é só o assunto específico (...). E isso você vai pegando e fazendo pontes e 

interligando com a sua vida. Com a sua vivência”.  

 
2.2. Estudante E  
 

A estudante E atua como agente de saúde e desde o início da graduação é estudante 

trabalhadora, o que explica a opção pelo curso noturno. “Eu justamente escolhi o curso 

noturno porque eu já trabalhava. Eu já trabalhava então eu disse: Não, para mim só dá para 

fazer à noite.  

Conciliar trabalho e estudo parece um sacrifício e pensar em desistir do curso já se 

apresentou como uma alternativa. “Porque realmente assim, é muito cansativo. É estressante 

demais. Você se priva de muita coisa. Só tenho sábado e domingo. No sábado e domingo você 

tem que estudar (...) é horrível. Então, você tem que fazer um esforço danado para poder 

fazer alguma coisa”.  

A transição dos períodos e o tempo de permanência na universidade proporcionam 

ao acadêmico maturidade para lidar com a demanda de atividades, atender as exigências de 

cursar disciplinas optativas, o que provavelmente, mesmo estando no 7º período, não 

aconteceu com a estudante E. Ela mesma aposta em alternativas que não a favorecem como 

estudante, matriculando-se em disciplinas no período diurno e que se chocam com os horários 

de trabalho.  

Por outro lado, O trabalho também não parece agradar: “Infelizmente é bom com ele 

e pior sem ele. Sou concursada. É o único até agora. Rezando todos os dias para que abra 

outro concurso para que eu possa fazer”. Mesmo não sendo a atividade dos sonhos, é a via 

que possibilita quitar os gastos da vida acadêmica e contribuir no sustento familiar. Somente 

ela e um irmão são os responsáveis pelo provimento de um lar composto por seis membros.  

Conforme expõe Augusto (2005), as oportunidades de escolha do jovem parecem 

circunscritas quando se tem o trabalho como elo à família, uma vez que, no caso específico da 

estudante E, as reais condições econômicas do grupo, possivelmente regulam as suas ações e 

a impelem a permanecer ligada a atividades que não agradam a si mesma.  

Percebe-se também certa falta de entusiasmo quanto ao curso, sinaliza ao tocar nas 

possíveis experiências de prática docente. “O meu sonho não é ir para a sala de aula”. 
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Talvez preocupem certas questões relacionadas à profissão: Ausência de prestígio social, 

remuneração do professor, opiniões de terceiros favoráveis a escolha por outro curso. “Têm 

colegas nossos estagiários que estão por aí e ganham R$ 150 reais (...). Falta respeito pelo 

professor”. Questionam a jovem, conforme diz: “-Você fez Pedagogia para quê? - Você quer 

morrer de fome?   

Parece ser difícil encontrar um sentido pessoal para a formação. O seu discurso é 

muito frágil nesse sentido. Soa mais como uma aposta inicial que precisa ser cumprida sendo 

a mãe uma figura incentivadora, alguém que motiva a não desistência. Talvez a possibilidade 

de galgar uma melhor ocupação no trabalho, um salário melhor, e o incentivo da sua genitora, 

conspirem como forças que a sustentam na graduação em pedagogia.  

 
2.3. Estudante F  
 

A estudante F realizou seis vestibulares até ingressar na Universidade Federal de 

Sergipe. Desses, cinco tentativas foram para Pedagogia. Trabalha como auxiliar de enfermagem 

em município distante de Aracaju, em Nossa Senhora da Glória.  

Revela as suas dificuldades para atender as solicitações dos professores, dificuldades de 

produzir artigos e demais atividades exigidas. Interessante a sua preocupação em refletir sobre a 

construção da trajetória na universidade, de pensar sobre a própria doação ao curso. “Mesmo que 

você com aquela garra, com aquilo tudo ali, sempre vai ter uma barreira. Não se compara um 

aluno universitário a um aluno universitário trabalhador”.  

As atividades propostas pelas disciplinas do curso não são desenvolvidas a contento. 

“Não é uma coisa que eu gostaria de estar fazendo. Não é uma coisa que eu esperava para mim. 

É uma coisa que me inquieta (...) fazer porque eu tenho que entregar. Tenho que fazer”. Além 

disso, percebe que a formação não se reduz às demandas de sala de aula. “O universitário ele tem 

que ter em mente que ele não é ó universitário de sala de aula. A gente vê muito isso: O aluno 

vem para a sala de aula, recebe a sua nota e pronto. Mas, o universitário não é só isso.”  

Não revela insatisfações quanto à atividade de trabalho, queixa-se das interferências que 

promove na vida acadêmica. Coulon (2008) cita que essa é uma reclamação constante por parte de 

estudantes trabalhadores, costumam expor que não se dedicam a vida acadêmica como gostariam 

por conta das atividades de trabalho. A estudante F comenta:  

Trabalhar e estudar ao mesmo tempo eu posso dizer para você que é 
muito sacrificante, porque você tona-se uma pessoa limitada.Você não 
tem muita escolha. Você tem o seu horário de trabalhar, você vai 
trabalhar pensando no que vai estudar como vai fazer como vai passar 
(...). Você tem que correr dentro daquele tempo que você tem. Então, 
trabalhar e estudar ao mesmo tempo não é bom porque inquieta muito o 
universitário (ESTUDANTE F).  
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Nessa perspectiva, ainda que o estudante procure estabelecer a graduação como prioridade, 

o tempo de dedicação ao trabalho é sempre maior, então é preciso se desdobrar para que o pouco 

tempo que sobra de dedicação ao curso seja o mais qualitativo possível, tendo em vista o 

compromisso com a graduação. Embora exista a intenção de colocar o curso em primeiro plano, 

para a jovem, efetivamente isso não acontece, pelas horas de dedicação à vida laboral. “Por ser 

um trabalho na área hospitalar, eu trabalho na semana, nos finais de semana, mais feriados. 

Então, interfere nesse momento, nessa questão de que quando você está trabalhando você te que 

ter um tempo a menos para estudar”.  

Como tentativa de o trabalho não intervir ao menos na construção da monografia pensa 

em suprimir o contrato de trabalho por um ano, o que significa abrir mão de direitos, inclusive do 

salário. “Um ano sem salário, sem tudo aquilo. Você se desliga da instituição. Eu considero o 

curso mais importante do que o trabalho em si”. Uma tentativa de colocar a formação como 

prioridade. “Apesar de trabalhar com uma coisa de que gosto. Porque eu trabalho na 

enfermagem, gosto de trabalhar. Mas, entre a enfermagem, e a pedagogia, o principal para mim 

é a pedagogia”.  

Contando com a oportunidade de atuar como professora mediante aprovação em 

concurso público, desistiria da enfermagem. “Certamente eu sairia da enfermagem. Se eu estou 

pensando em sair da enfermagem para estudar, imagine se eu passo em um concurso. Com 

certeza!”. O curso é um trampolim para o atendimento de novas perspectivas: “Por ser um 

concurso estadual eu poderia dizer: não saio nunca mais. Eu só saio quando eu quiser. 

Pedagogia eu vou levando como der para levar. Mas, é o contrário. Pedagogia, o curso, ela é 

mais importante do que a enfermagem”.  

Um olhar panorâmico sobre o que dizem as jovens permite observar o quanto a 

juventude é heterogênea e como as perspectivas dos sujeitos quanto ao curso e quanto ao trabalho, 

geralmente, se constroem tendo em vista as condições objetivas em que evidenciam seja a 

condição de estudante, seja a condição de trabalhadoras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa realizada permite elucidar alguns achados referentes a diferenças e 

semelhanças nos percursos acadêmicos das jovens envolvidas na pesquisa. A própria 

condição de estudante trabalhador estagiário ou estudante trabalhador do serviço público 

carregam consigo exigências diferenciadas. Não só devido à carga horária que é de quatro 

horas diárias para as jovens estagiárias e em média, de oito para as funcionárias públicas, 
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como também a ligação entre os universos trabalho e estudo não se configura como atividades 

excludentes na ótica das estagiárias.  

Por outro lado, é importante destacar que a sintonia entre trabalho e estudo não 

determina que as perspectivas das estudantes estejam correlacionadas ao desejo de atuar na 

mesma área de formação. Simultaneamente, o exercício da atividade laboral que se 

desenvolve em paralelo à graduação, pode ser uma alternativa provisória para que se viva a 

trajetória universitária até que surja a oportunidade de seguir carreira como profissional da 

educação.  

As jovens possuem um perfil similar quando se trata de pensar na origem 

socioeducacional, todas elas são oriundas de famílias que não possuem uma cultura 

acadêmica, isto é, famílias que não prolongaram a escolaridade e, portanto, muitas vezes, elas 

se defrontam com uma realidade escolar diferente da dos pais, o que em algumas situações 

podem gerar situações de tensão familiar.  

Analisando as entrevistas observamos que a família pode funcionar tanto como agente 

mobilizador na trajetória acadêmica das jovens seja pelo apoio financeiro que eventualmente 

possa oferecer, ou através do valor que possa atribuir à escolarização dos filhos. Por outro 

lado, uma condição financeira fragilizada pode interferir na disposição do sujeito no ambiente 

acadêmico.  

As famílias podem valorar a escolarização visando para os filhos melhores 

oportunidades de trabalho e condição de vida. Todavia, os seus interesses podem esbarrar na 

difícil tarefa de financiar um processo de escolarização mais longo, caso da graduação. Nesse 

caso, as considerações dos sujeitos a respeito do próprio percurso na academia podem dirigir-

se de acordo com as suas decisões pessoais, mas que se articulam a condição social do grupo 

a que pertence.  

Isto é, as situações de vida demarcam, de certa forma, as oportunidades de escolha. 

As jovens A e B optam por realizar estágio remunerado pela independência e para 

complemento da formação. Quanto às jovens C, D, E e F o atual trabalho é uma obrigação, 

uma atividade a que se vinculam tendo em vista o próprio sustento ou meio de contribuir com 

as necessidades do grupo familiar.  

Outra distinção é quanto às chances de vivência na universidade. No caso das jovens 

estudantes que ingressaram no ensino superior como trabalhadoras, pode-se observar que as 

experiências da vida acadêmica prendem-se as atividades estritamente vinculadas ao curso. 

As jovens estagiárias parecem apresentar uma condição mais favorável em que pese tal fator e 

quando se pensa nas possíveis oportunidades futuras. A título de exemplo, cabe nos planos da 
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estudante A avançar na escolarização, construir carreira na educação e atuar como professora 

universitária.  

Por outro lado, o significado que as categorias trabalho e estudo assumem na vida 

das jovens carrega um sentido para além de uma harmonia entre as áreas, vincula-se ora aos 

interesses próprios dos sujeitos, do sentido atribuído à formação, ora pela própria condição 

social que regula ou não os percursos acadêmicos. 
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