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ESTUDANTE-TRABALHADOR OU TRABALHADOR-ESTUDANTE? 
NUANCES DA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO NA UFS 

 

Mônica Andrade Modestoi 

 

Eixo Temático 3 – Educação, Trabalho e Juventude. 

 

Resumo: A educação profissionalizante se desenvolveu a partir do processo de 
industrialização e urbanização que necessitou, cada vez mais, de mão-de-obra qualificada. A 
busca por um ensino profissional ainda é grande, mas nos dias atuais há uma procura bastante 
elevada pelo ensino superior, que passou a oferecer cursos diurnamente e noturnamente. Esta 
oferta passou a permitir que os indivíduos não tivessem mais que escolher entre trabalhar ou 
estudar. O objetivo do presente trabalho consiste em elucidar as representações que o trabalho 
e a educação tem na vida de alguns discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
verificando assim, se os mesmos são estudantes-trabalhadores ou trabalhadores-estudantes e 
os motivos que os levam se definirem da primeira ou da segunda forma. 
Palavras-chave: Educação, Trabalho, Ensino Superior. 
 

 

Abstract: The vocational education has evolved from the process of industrialization and 
urbanization requiring more and more of skilled labor. The search for a vocational education 
is still great, but nowadays there is a very high demand for higher education, which began 
offering courses day and nightly. This offer came to allow individuals no longer had to choose 
between work of study. The objective of this study is to elucidate the representations that 
work and education has on the lives of some students of Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), thus verifying whether they are students, workers or working students and the reasons 
that lead to first or second form. 
Keywords: Education, Labor, Higher Education. 
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Introdução 

 

 Nos dias atuais, em meio ao modelo econômico capitalista inserido no Brasil, o 

trabalho vem sendo exercido por algumas pessoas como uma obrigação, algo de que 

dependem para viver, mas o trabalho traz para o indivíduo a amenização da presença de 

necessidades ou até mesmo o total suprimento das mesmas. 

  Neste cenário, muitas pessoas tentam entrar no mercado de trabalho cada vez mais 

cedo e esse fato revela uma concomitância entre as atividades laborativas e estudantis. Diante 

disso, uma indagação torna-se pertinente: os sujeitos que trabalham e estudam são estudantes-

trabalhadores ou trabalhadores-estudantes? 

 Considera-se estudante-trabalhador o sujeito que estuda e trabalha mantendo o foco no 

estudo, trabalhando para mantê-lo, na maioria das vezes. Trabalhador-estudante é o sujeito 

que também estuda e trabalha, contudo, seu foco centra-se no trabalho e o estudo é um 

complemento para a ascensão laborativa. 

 Dessa forma, o presente trabalho buscou identificar se alguns estudantes da 

Universidade Federal de Sergipe se consideram estudantes-trabalhadores ou trabalhadores-

estudantes. Para tal, discutir-se-à sobre a relação entre o trabalho e a educação nos dias atuais, 

percorrendo um roteiro histórico sobre o referido tema, com o objetivo de evidenciar a 

representação que o trabalho e a educação tem na vida dos estudantes da UFS. 

 Para o alcance do objetivo proposto, utilizaram-se como procedimentos 

metodológicos, revisão bibliográfica e aplicação de questionários com 20 estudantes da 

instituição de ensino supracitada, que são também trabalhadores nos turnos opostos ao das 

suas jornadas de trabalho. 

 

Revisão da Literatura 

 

 A atividade laborativa é essencial para a permanência do indivíduo no sistema 

capitalista. Muitas vezes, essa atividade é vivenciada de forma prazerosa, uma vez que 

permite ao indivíduo o poder do consumo, um dos pontos fortes do modelo capitalista. Em 

alguns casos, as atividades desenvolvidas no trabalho corroboram das atividades 
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desenvolvidas na academia, concretizando a relação entre teoria e prática. No entanto, existem 

também casos onde a atividade laborativa é vivenciada tal qual uma obrigação irrefutável 

desse modelo econômico, cujo qual o Brasil está inserido.  

 No cenário brasileiro, observa-se que existe um contingente alto de pessoas que 

trabalham porque não tem condições de dedicar-se somente à vida acadêmica e o trabalho se 

torna um complemento essencial para a realização do crescimento educacional do indivíduo. 

Do mesmo modo, existem também situações contrárias, onde a dedicação ao estudo torna-se 

um complemento para a vida acadêmica. 

 Segundo Enguita (1989), o início das atividades relacionadas ao trabalho se inicia com 

a produção para a troca, quando os indivíduos percebem que a economia de subsistência não é 

suficiente para uma vida confortável. Os artesãos e camponeses começaram a produzir um 

contingente a mais porque perceberam que se a produção fosse maior que a oferta, poderia 

não haver saída para o excedente da produção e eles passariam a ser explorados pelos 

comerciantes que monopolizavam a oferta dos produtos. 

 Com o declínio do sistema feudal na Europa, com a ascensão do mercantilismo e do 

absolutismo e com a intensificação do comércio realizado pelas Cruzadas, este continente 

passa a ser palco da implantação de um dos maiores modelos econômicos que já se difundiu 

pelo planeta: o sistema capitalista.  O mercantilismo e o absolutismo favorecem a classe 

econômica denominada de burguesia. Com a revolta da burguesia junto à revolução francesa, 

o capitalismo começa a ganhar força e a se expandir rapidamente. Mais tarde, com a 

revolução industrial e o processo ininterrupto de produção coletiva em massa para acúmulo de 

capital e geração de lucros, configurada na teoria da mais-valia absoluta, o capitalismo 

consolidou-se no modelo econômico que dominou o mundo ocidente. 

 Neste sentido, o autor demonstra que, aos poucos, o trabalho foi se degradando e os 

trabalhadores foram perdendo a sua independência sobre o seu processo de produção, dando 

lugar à dependência no processo de produção administrado por outrem. No cenário capitalista 

o trabalhador é um ser alienado, que perde o controle da produção que ele mesmo produz. Em 

meio a este sistema alienante encontra-se a educação.  

Paro (1999) mostra que a preocupação da escola que está inserida dentro do 

capitalismo volta-se, quase que por completo, para a preparação para o mercado de trabalho 

por três motivos. O primeiro deles é o fato de que entre boa parte dos educadores, há “a crença de 

que a escola só ganha status de preocupação nacional se ela contribuir com algum retorno para o 

sistema econômico. Parece que a escola tem sempre que buscar na economia as razões para sua 
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importância” (p. 8). O segundo motivo é o discurso onde a escola alega que se não houver 

formação, não haverá emprego. A “escola enquanto agência de preparação para o trabalho diz 

respeito a sua utilização como álibi para a falta de ascensão social” (idem). O terceiro motivo é um 

outro discurso que emerge da escola onde o mercado de trabalho está sempre precisando de 

profissionais cada vez mais capacitados e assim cria uma relação de “dependência que o sistema 

produtivo teria de um grande contingente de profissionais com formação acadêmica cada vez maior e 

mais atualizada” (ibidem). 

Deste modo, Paro deixa claro que a preocupação da escola está centrada na formação 

para o mercado de trabalho, e reforçando ainda mais esta concepção, observa-se o 

fortalecimento do processo de institucionalização das escolas profissionalizantes no Brasil. 

De acordo com informações encontradas no site do Ministério da Educação (MEC) s.d., a 

educação profissional neste país surge em tempos remotos, com os aprendizes dos ofícios dos 

índios e dos escravos. Em seguida, com o advento do ouro em Minas Gerais, foram criadas 

casas de fundição e da moeda, que por sua vez, passaram a necessitar de mão-de-obra 

especializada, havendo assim a necessidade de se criar cursos de ensino especializado 

destinados aos filhos dos homens brancos. Foi neste mesmo período que foram criados os 

Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil. 

Ainda de acordo com informações do MEC, a educação profissional se estagnou no 

Brasil quando houve a proibição da existência de fábricas em 1785 por determinação de um 

alvará, onde os portugueses alegaram que o Brasil possuía terras muito férteis, próprias para o 

plantio e, portanto, se unisse à esta fertilidade a criação das indústrias, a colônia teria 

produção suficiente para ficar independente da metrópole. Somente alguns anos depois, com a 

chegada da família real nas terras brasileiras é que o referido alvará foi revogado e D. João VI 

criou então, o colégio das fábricas. 

 Mudanças na educação profissionalizante só puderam ser vistas novamente em 1906 

com o fim do regime imperial, onde Nilo Peçanha criou quatro escolas profissionalizantes, 

dentre as quais três destinaram-se ao ensino de ofícios e a outra, ao ensino de atividades 

agrícolas. De lá para cá, se institucionalizou uma rede de escolas profissionalizantes que se 

perpetuou até os dias de hoje. Os Institutos Federais, como se chamam atualmente, se 

consolidaram e abriram um leque para que outras escolas profissionalizantes também 

pudessem instituir esta modalidade de ensino, como o Sistema S de ensino, por exemplo, que 

compreendem as escolas profissionalizantes Senac, Sesc, Sesi, Senai e Senast. 
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O Ensino Profissionalizante em Sergipe 

 

Em Sergipe, o ensino profissionalizante desenvolveu-se a partir de 1825 com o 

presidente provincial Manuel Clemente de Albuquerque, que desenvolveu em seu governo 

oficinas para a formação de ferreiros, letreiros, coronheiros e sapateiros. Ambos os cursos 

tinham a preocupação de dar um ofício para os jovens que viviam nas ruas.  

Um dos cursos pioneiros de destaque foi o ensino normal oferecido, primeiramente, no 

colégio Atheneu Sergipense em 1870. Posteriormente, em 1874 foi criado o Instituto de 

Educação Rui Barbosa que ampliou o ensino normal em Sergipe formando professores para 

atuar no ensino das primeiras letras. 

Conforme Nascimento (2004), em 1902, Sergipe ganhou sua primeira escola agrícola, 

construída pelos padres salesianos de Dom Bosco a pedido do então presidente do Estado, 

Monsenhor Olímpio Campos. A Escola Agrícola Salesiana São José estava localizada na 

cidade de São Cristovão e abrigava inicialmente 54 alunos divididos entre aprendizes e 

estudantes. 

Os aprendizes eram os meninos pobres e órfãos indigentes, aceitos em 
regime de gratuidade para aprender uma arte. Estes se ocupavam das 
atividades agrícolas propriamente ditas e das práticas de marcenaria, 
sapataria, alfaiataria, serralheria, carpintaria e padaria. [...] O grupo de 
alunos chamado de estudantes pelos salesianos era formado por pensionistas, 
cujas famílias faziam o pagamento de trimestralidades escolares 
(NASCIMENTO, 2004, p. 76-78).  

 
 É muito interessante observar a relação entre a Igreja e o Estado na oferta do ensino 

profissionalizante em Sergipe. Desta forma, o Estado se ficava desobrigado da oferta desta 

modalidade de ensino, abrindo portas já para a privatização, cuja qual a Igreja desempenhou e 

desempenha até os dias atuais. A antiga Escola Agrotécnica Federal de Sergipe, como 

também foi denominada após a saída dos padres da sua direção, é atualmente mais uma escola 

pertencente à Rede Federal. Hoje é mais um Instituto Federal (Campus São Cristovão).  

Ainda na década de 1900, o ensino profissionalizante continuou crescendo com a 

criação da escola de aprendizes artífices, mais tarde denominadas de Liceus. Estas escolas 

ofereciam cursos de alfaiataria, ferraria, marcenaria, sapataria e selaria. Somente em 1965, 
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com a instrução normativa n° 239 de 03/09/65, foi instituída a Escola Técnica Federal em 

Sergipe, atual Instituto Federal (Campus Aracaju). 

Nota-se que desde o início, a preocupação do governo com as oficinas e cursos 

profissionalizantes era formar mão-de-obra para atender as necessidades do mercado e é bem 

perceptível, na história das instituições públicas de Sergipe, a oferta de cursos preparatórios 

para atuação no mercado de trabalho. 

Nesse contexto citam-se ainda os cursos de administração e contabilidade, este último 

com maior oferta em várias instituições estaduais, dentre elas, Costa e Silva, Augusto Franco, 

Petrônio Portela, Colégio Médici e Leandro Maciel. Esses cursos substituíam o científico, 

atualmente denominado de ensino médio e teve uma gama de alunos por muito tempo, ao 

contrário dos cursos de Mecânica, Eletricidade e Química, oferecidos pela Escola Francisco 

Rosa que existiram durante 10 anos, porém nenhuma aula foi ministrada por falta de alunos. 

Atualmente, constata-se que o retrato da educação profissionalizante em Sergipe não 

sofreu grandes alterações, tendo como foco central a qualificação da mão-de-obra para o 

mercado, distante da necessidade de formação do senso crítico. Entretanto, os questionários 

aplicados nesta investigação buscaram identificar se a educação oferecida pela Universidade 

Federal de Sergipe também segue esse patamar e quais as razões que levam alguns estudantes 

da UFS a serem também trabalhadores. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

 A presente pesquisa é fruto de uma investigação realizada para a conclusão da 

disciplina Trabalho e Educação do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. 

Para o seu desenvolvimento foi necessário realizar uma minuciosa pesquisa bibliográfica,  

aplicação de questionários e análise destes. A comunidade pesquisada é uma parte 

comunidade acadêmica da UFS. Isto inclui alunos de diversas graduações, que tem em 

comum o fato de serem estudantes e trabalhadores ao mesmo tempo. Caracterizou-se por uma 

pesquisa quantitativa, uma vez que buscou avaliar o impacto do trabalho na vida acadêmica 

ou da vida acadêmica no trabalho. 

 De acordo com Grzybovski (2005), a pesquisa quantitativa tem origem no processo de 

construção de um saber científico que se inicia a partir das experiências pessoais vivenciadas 

por cada sujeito. Tais experiências conduzem os seres humanos a intuir resultados 
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generalizantes que determinam certos comportamentos. Para a confirmação destes 

comportamentos surge a necessidade de se realizar pesquisas. 

 A técnica de aplicação de questionários contendo perguntas fechadas ou dicotômicas 

se configura numa técnica de pesquisa quantitativa, pois permite uma análise de dados 

objetivos, levando, consequentemente, a um resultado objetivo.   

 A primeira etapa deste trabalho foi a fase exploratória, onde debruçou-se sobre o tema 

"relações entre educação e trabalho" para, a partir de então, delimitar-se o problema a ser 

pesquisado. Em seguida, construiu-se um marco teórico referencial e o instrumento de coleta 

de dados, nesse caso, um questionário composto por trinta questões mescladas entre questões 

abertas e fechadas. 

A segunda etapa desta pesquisa consistiu no trabalho de campo, onde foram aplicados 

os questionários. A aplicação dos questionários ocorreu de forma aleatória, fato que 

possibilitou a abrangência de uma variedade de cursos, o que enriqueceu esta pesquisa, pois 

pode-se analisar as realidades de um público bastante diversificado. Por fim, a terceira etapa 

consistiu na fase de análise dos dados encontrados que será demonstrada mais adiante.   

 

Análise dos dados 

 

 Para esta pesquisa foram aplicados 20 questionários entre estudantes da Universidade 

Federal de Sergipe que também são trabalhadores nos turnos opostos ao turno do curso. O 

questionário conteve 30 questões, divididas em dois blocos temáticos. O bloco temático I 

referia-se ao perfil geral do participante, enquanto que o bloco temático II referia-se à relação 

trabalho e educação. Dentre os pesquisados, observou-se que responderam ao questionário, 

dez alunos do sexo feminino e dez do sexo masculino, compreendendo a faixa etária entre 18 

e 35 anos. 

Inicialmente, buscou-se identificar as condições de moradia dos participantes. 

Verificou-se que dezesseis pessoas moram com a família, uma mora com parentes, outra mora 

em república e duas moram com o esposo(a). Isto demonstra que na atual conjuntura da 

sociedade, os jovens mesmo trabalhando preferem continuar convivendo com a família. O 

principal motivo desta situação pode ser o fator financeiro, pois os salários pagos não são 

suficientes para manter as despesas de moradia. Outra explicação para este fato pode ser a de 

que os jovens procuram cada vez mais comodidade e por isso não deixam a casa da família.  
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Em seguida, buscou-se identificar o nível de escolaridade dos pais desses alunos. 

Quanto à escolaridade da mãe, verificou-se que a maioria (55%) não conseguiu chegar até o 

ensino superior, concluíram apenas o ensino médio. Este fato demonstra que há um certo 

avanço no nível de escolaridade das mulheres, uma vez que há algumas décadas atrás as 

mulheres não frequentavam a escola ou concluíam apenas o ensino "primário". Já em relação 

à figura do pai, verificou-se que o nível de escolaridade deste distingue-se do quadro anterior. 

Neste caso, a maioria também concluiu o ensino médio, mas o percentual (40%) foi menor 

que o nível de escolaridade da mãe.  

 Buscou-se verificar também a ocupação dos pais dos pesquisados. No tocante à figura 

do pai, pode-se observar que há uma grande variedade de profissões (funcionário público, 

gerente, militar, professor, segurança, dedetizador e publicitário), mas o percentual de 

aposentados foi o maior (30%), o que demonstra que há uma estabilidade na renda mensal. 

No que se refere à figura da mãe, pode-se observar que embora haja uma diversidade de 

profissões (contadora, assistente jurídica, auxiliar de enfermagem, professora e funcionária 

pública), um contingente considerável de mulheres, (35%), ainda não ingressou no mercado 

de trabalho e se ocupam principalmente das tarefas do lar. Outro fato interessante é o de que o 

percentual de aposentadas é o segundo maior (25%), o que também garante uma estabilidade 

na renda.  

Perguntou-se também como os participantes se mantêm financeiramente. É importante 

ressaltar que alguns pesquisados se mantêm com mais de uma forma de renda, desenvolvendo 

atividades laborativas informais e participando de atividades acadêmicas na condição de 

bolsistas.  Contudo, esse fato não prevalece como maioria, visto que representa 17,5%. A 

maior fonte de renda concentra-se no trabalho formal, atingindo um percentual de 69,5%. Há 

ainda um pequeno percentual (13%) que se mantém através de mesada da família.  

Investigou-se os motivos pelos quais os participantes trabalham. Pode-se observar que 

a maioria dos participantes (60%) trabalha para alcançar a independência financeira da 

família, fato que contrasta com as respostas da questão nº 04, pois se trabalham para alcançar 

independência financeira, não demonstram se preocupar em sair de casa e arcar com as 

próprias despesas. Em seguida, o maior percentual (14%), trabalha para manter os estudos, 

fortalecendo a condição de estudante-trabalhador.  

Em relação à quantidade de horas trabalhadas por dia, verificou-se que o percentual de 

horas trabalhadas é favorável à concomitância para com o estudo, uma vez que 70% dos 
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participantes trabalham até 6 horas diárias e 15% trabalham até 4 horas, 10% trabalham até 8 

horas e 5% trabalham mais de 8 horas por dia. 

Indagou-se sobre as funções que os pesquisados desenvolvem no local de trabalho. 

32% respondeu que desempenham funções administrativas; 18% respondeu que trabalha 

atendendo ao público e o 50% restante, divide-se entre as seguintes atividades: guarda 

municipal, vigilante, policial, recepcionista, professor, auxiliar de biblioteca, educador social 

e secretária.  

A questão 17 perguntou se o participante se identifica com a função que desenvolve e 

por que. Verificou-se que a maioria (50%) declarou se identificar com a função, entretanto a 

diferença é muito pequena entre o percentual dos que responderam não se identificar. Para o 

sim, a maioria, 07 pessoas se valeu do gosto pela atividade que desenvolvem. Em 

contrapartida, a maioria das respostas negativas, 04 pessoas justificaram suas respostas 

declarando que a realidade profissional é diferente do que almejam como futuro promissor. 

 A questão 18 referiu-se à quantidade de salários mínimos que o participante recebe. 

Pode-se observar que a maioria dos participantes, (85%), recebe o equivalente ao valor de até 

03 salários mínimos, ou seja, este fato pode justificar o motivo pelo qual as pessoas trabalham 

e continuam morando com a família.  

Buscou-se verificar se o fato de ser estudante é reconhecido no local de trabalho. 

Observa-se que 65% dos participantes responderam que não. A partir das justificativas 

apresentadas é possível verificar que o local de trabalho não aproveita os conhecimentos do 

funcionário e não oportunizam ascensão na carreira de trabalho.  

Quando perguntados sobre o início da graduação, 55% respondeu que quando iniciou 

o curso não trabalhava. Entende-se, por isto, que a prioridade dos participantes é a conclusão 

do curso de graduação, já que anteriormente, muitos responderam trabalhar para manter o 

curso.  

Questionou-se sobre a relação existente entre o curso e o trabalho. A maioria, (75%), 

respondeu que não há essa relação devido ao fato de que o trabalho que desenvolvem não tem 

nada haver com o curso e também porque o trabalho é técnico e burocrático. A parcela que 

respondeu sim (25%) justificou a relação no aporte de que o trabalho exige a prática de 

técnicas adquiridas no curso. 

A questão 24 questionou se o participante já pensou em desistir do curso por causa do 

trabalho. A resposta foi unânime: não. As justificativas se diversificaram, mas a maioria delas 

margeia a resposta de que estudam para alcançar outros objetivos ou mudar de emprego. 
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Também houve justificativas de que trabalham para manter o curso, de que o estudo é a 

prioridade e de que possuem tempo para conciliar os dois. 

A questão 25 buscou saber se há relação entre o trabalho e o desempenho acadêmico. 

Observa-se que a maioria verifica uma relação, porém essa relação é negativa. O principal 

agravante é a falta de tempo para desenvolverem as atividades da graduação. Também pode-

se observar que alguns participantes mencionaram a questão do cansaço e até de transtornos 

psicológicos. 

A questão 26 perguntou sobre as vantagens de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. 

Verificou-se que as vantagens citadas são as aquisições de responsabilidades/ experiências e 

independência financeira. Por outro lado, um percentual considerável (20%) respondeu que 

não há vantagens entre trabalhar e estudar ao mesmo tempo.   

A questão 27 perguntou sobre as desvantagens de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. 

A grande maioria respondeu que é a falta de tempo corroborando com respostas já 

apresentadas anteriormente. Também houve respostas como desgaste físico e mental e falta de 

oportunidade de fazer quaisquer cursos. Um participante declarou ainda que não há 

desvantagens. 

A questão 28 perguntou se o participante se considera um estudante-trabalhador ou um 

trabalhador-estudante e pediu ainda que justificasse a resposta. 75% dos participantes 

respondeu se considerar um estudante-trabalhador pelo fato de que tem gosto ou valor pelos 

estudos e que estes podem proporcionar autonomia. Em relação aos participantes que 

responderam se considerarem trabalhadores-estudantes, observa-se que estes dedicam mais 

tempo ao trabalho que aos estudos. 

A questão 29 perguntou sobre que significado tem o trabalho na vida do participante. 

Nesta questão alguns participantes deram mais de um significado ao trabalho. Observa-se que 

o maior significado atribuído foi o de alcance da independência financeira e em segundo lugar 

o de aquisição de experiência. Essas informações complementam informações já obtidas em 

questões anteriores. 

Por fim, a última questão perguntou sobre o que significa ser um estudante 

universitário para o participante. Nesta questão observa-se que o maior significado é o 

amadurecimento pessoal ou profissional. Dentre a diversidade de respostas uma chama 

bastante atenção: a de que ser estudante universitário não significa nada.  

 

Discussão dos resultados 
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Os questionários foram aplicados de forma que fosse possível fazer uma análise de 

estudantes de vários cursos. Procurou-se atingir tanto discentes do sexo masculino, quanto do 

feminino e, no tocante a faixa etária, observou-se que a maioria dos estudantes é jovem e tem 

entre 21 e 25 anos de idade e ainda moram com suas famílias.  

No que diz respeito à escolarização dos seus pais, ficou comprovado que no caso das 

mães, a maioria não conseguiu chegar ao ensino superior, mas completou o ensino médio, já 

no caso dos pais constatou-se que muitos completaram o ensino médio, mas a quantidade dos 

que concluíram somente o ensino fundamental e dos que não chegaram nem completar este, 

também é muito significativa. E quanto à ocupação dos pais a maioria já está aposentada, e o 

restante ainda exerce algumas funções diversas. Já no caso das mães, hoje em dia, muitas 

ainda exercem somente a função de dona de casa, demonstrando assim, que nessas famílias os 

maiores provedores de renda são os pais.  

 Quando perguntado aos entrevistados como eles se mantém financeiramente, a maioria 

respondeu que tem uma ocupação formal, e o principal motivo apontado por eles para manter 

um emprego enquanto estudam, foi o fato de que querem ser mais independentes de sua 

família.  

 É importante verificar também que o ramo em que os estudantes exercem suas 

atividades laborativas são, na sua maioria, diferentes da sua área de estudo, e eles dedicam 

oito horas diárias ou mais para exercer tais atividades. A pesquisa também comprovou que 

muitos entrevistados gostam do trabalho que tem, apesar destes não estarem relacionados 

diretamente com seu curso, mas uma parte significativa não deseja sua ocupação atual para 

seu futuro profissional, fato que pode ter haver com a questão salarial, já que a maioria ganha 

até três salários mínimos. E eles também querem alcançar reconhecimento profissional, uma 

vez que, na atual profissão esse reconhecimento não é totalmente alcançado. 

 Todos os estudantes, quando perguntados se pensam em desistir do curso, 

responderam que não, isso comprova que todos acreditam que para serem reconhecidos 

profissionalmente, necessitam de uma formação educacional, daí o fato de muitos se 

considerarem estudantes-trabalhadores, por que apesar de precisarem trabalhar, os estudos são 

sua prioridade. 

 

Considerações Finais 
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A presente pesquisa revelou que os estudantes da Universidade Federal de Sergipe são 

estudantes-trabalhadores e não trabalhadores-estudantes, pois demonstrou que o trabalho na 

vida dos pesquisados é importante, todavia não é a prioridade, uma vez que para eles os 

estudos tem um significado muito grande em seu futuro.  

Nesse sentido, fica esclarecido que a interação estudo-trabalho não é ideal, mas é 

necessária, pois nos dias de hoje, problemáticas como sustentar os estudos, querer ser mais 

independente da família, ou até mesmo de ajudar a família financeiramente são necessidades 

que surgem cada vez mais cedo na vida dos jovens que ainda não tiveram oportunidade de 

adquirir sua formação específica e se veem obrigados a enfrentarem o mercado de trabalho, 

estando, muitas vezes, despreparados.  

Por fim, pode-se dizer que a relação entre trabalho e educação nos dias de hoje está 

intimamente ligada, pois sem estudo há o despreparo para o mercado de trabalho qualificado, 

que obriga o sujeito a ficar a mercê de subempregos ou até mesmo do desemprego por não ter 

tido a oportunidade de ter uma formação.  
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