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Resumo 
 
O objetivo deste estudo foi detectar as percepções de alguns acadêmicos da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS) acerca da relação estudante-trabalhador enquanto se é universitário. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com caráter descritivo e exploratório. Observou-se que 
há entre os universitários uma grande procura por experiências no mercado de trabalho, a 
busca por estabilidade e independência financeira. Outro ponto marcante é qualificação 
profissional, a qual determina, em grande maioria, a dupla jornada diária vivida pelo 
estudante-trabalhador. Desta forma, estudante-trabalhador enfrenta dificuldades para alcançar 
a independência, seja econômica ou social, entretanto este, da universidade já citada, busca 
conciliar o trabalho e a educação a fim de atender a demanda da sociedade capitalista. 
 
Palavras-chave: Estudante. Trabalho. Universidade. 
 

Summary 

The objective of this study was to identify the perceptions of some academics, Federal 
University of Sergipe (UFS) on the relationship student-worker while he is university. This 
is a qualitative research, descriptive and exploratory. It was observed that there is among the 
college experience a great demand for the labor market, the search for stability and financial 
independence. Another striking point is qualification, which determines to a 
large majority, daily double shift experienced by the student-worker. Thus, student-worker is 
struggling to achieve independence, economic or social, though this,the university cited 
above, seeks to reconcile work and education to meet the demands of capitalist society. 
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O presente estudo tem o objetivo de analisar a relação entre trabalho e educação no 

pensar e sentir de alguns estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, com caráter descritivo e exploratório. A pesquisa exploratória é 

entendida como “o estudo preliminar realizado com a finalidade de melhor adequar o 

instrumento de medida à realidade que se pretende conheceriii.” Ou seja, o estudo exploratório 

tem por objetivo “conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado e o 

contexto onde ela se insereiv”. 

A análise cumpriu a etapa de aplicação de trinta e sete questionários semi-

estruturados, os quais englobaram perguntas abertas e fechadas, com alguns estudantes da 

Universidade Federal de Sergipe de diversos cursos. Foram entrevistados 26 estudantes do 

sexo feminino e 11 do sexo masculino. Após este processo, foi efetivada a fase de tabulação 

dos dados. 

Antigamente, a mais importante economia medieval era a de subsistência que 

constituía o trabalho em que as pessoas decidiam a constância e a acuidade do trabalhado. 

Entretanto, com o passar do tempo, houve a preocupação de separar o espaço familiar do 

trabalho, pois afirmava que nenhuma intervenção externa deveria oprimir o bom andamento 

do trabalho, como também existia agora outra figura nesse “novo espaço”, o patrão. 

Com essa mudança de lócus, entra-se em uma sociedade capitalista onde o trabalho 

assalariado se torna predominante e generalizado cujo seu principal objetivo é o lucro. Desta 

forma, segundo Hegel (1999), o trabalho é uma forma de liberdade, pois o homem teria 

liberdade para comprar, vender, investir visando seu interesse pessoal, ocasionando o 

consumo. 

No entanto, para que o trabalhador seja moldado de tal forma para entrar no mercado 

de trabalho, deverá ter conhecimento ou formação escolar indispensável para o aprendizado 

da função. Todavia, antigamente, pensava-se em educar somente o suficiente para aprender a 

ordem social, pois era através da educação que obteria pessoas com bons hábitos de 

subordinação.   

 Segundo Enguita, o ensino ficava em plano secundário, pois: 

 

 

[...] a questão não era ensinar um certo montante de conhecimentos no 
menor tempo possível, mas ter os alunos entre as paredes da sala de aula 
submetidos ao olhar vigilante do professor o tempo suficiente para domar 
seu caráter e dar a forma adequada a seu comportamento. (ENGUITA, 1989, 
p.116). 
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 Portanto, o trabalho do professor é ensinar a se “comportar” de acordo com as normas 

ditas pelo coletivo ou pela categoria em que estão incluídos. Consequentemente, os alunos 

aprendem assim a se relacionar com o ambiente da mesma maneira que terás que realizar 

futuramente no mercado de trabalho.   

  Ainda que a escola defenda a ideia de que este espaço provoca solidariedade, 

colaboração entre os estudantes, como também um trabalho em equipe, entretanto, na verdade 

instiga a competição entre os mesmos. Exemplo disto é a competição que gera entre eles 

devido às notas, pois cria a analogia de que o sucesso do outro é o meu fracasso e o seu 

fracasso é o meu sucesso, ou seja, a escola produz “disputas”. 

 Observando este contexto, percebe-se que as pessoas são transformadas em capital. 

Para melhor explicar esse processo, Antônio David Cattani (1997) em abordar sobre a Teoria 

do Capital Humano, onde diz que as diferenças existentes entre os salários são resultantes da 

culpabilidade dos próprios trabalhadores. Para isso, ele aponta duas justificativas:  

 

 

A primeira é a de que as desigualdades sociais e as diferenças na distribuição 
de renda são de responsabilidade dos próprios indivíduos. Alguns investem 
mais na sua educação, garantindo rendimentos superiores; outros 
acomodam-se em patamares inferiores. A segunda conclusão, decorrente da 
primeira, é que o sistema educacional apenas responde às demandas 
individuais, não tendo como atribuição promover a igualdade de 
oportunidades. Legitimam-se, assim, as propostas neoliberais de desmantelar 
o setor público, de transformar a educação num negócio submetido à lógica 
do mercado. (CATTANI, 1997, p.38-39) 

 

 

Neste sentido, tem-se a necessidade de qualificar o trabalhador. Mas, quem oferecerá 

essa capacitação, o ensino regular ou um sistema diferenciado? Em 1961, entra em vigor uma 

lei de nº 4.024 que ramifica o ensino médio em dois: propedêutico e o profissionalizante. 

Entretanto, estava ocorrendo um afastamento entre a “Educação” e a “Formação 

Profissional”, pois o primeiro estava ligado ao trabalho intelectual e o segundo ao trabalho 

manual. Por isso, em 1971, a lei nº 5.692 desejou romper com essa separação, substituindo 

esses dois em um único sistema. Porém na prática não deu certo, pois a escola oferece não se 

preocupa com essa homogeneização. 
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A respeito desse tema, Kuenzer (1992) afirma que os motivos que levaram a evitar a 

concretização desse parecer se darão pela ausência de educadores qualificados, pelas 

condições desiguais de acesso à escola, e dentre outros fatores. Desta forma, com a presente 

desvalorização da escola no que diz importância a isso nota-se que a qualificação do 

trabalhador se dará independente da mesma.   

Ao analisar essa situação, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a LDB (lei nº 

9.394/96) e o Decreto Federal 2.208/97 institucionaliza que para ser diplomado como técnico, 

o estudante necessitará primeiramente ter concluído ou concluir o ensino médio. Mediante a 

isto, se o individuo não tiver um nível maior de escolarização, consequentemente tem mais 

dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. 

O conceito de competência profissional pode ser atendido “como resultante de 

itinerários e percursos em que os (as) trabalhadores (as) constroem e desenvolvem sua 

capacidade de trabalho.” (MANFREDI, 2007, p.29). Com isso, o sujeito desenvolve sua 

habilidade a partir de subsídios e estímulos do contexto que está inserido.   

Devido a essa busca por um lugar na sociedade, o trabalho tornou-se uma questão 

central e a escolaridade um diferencial concorrente de admissão no mercado de trabalho. Isto 

tem elevado cada vez mais os estudantes universitários a entram no mundo do trabalho a fim 

de assumir responsabilidade, como também ganhar experiência, sendo esta um ponto 

importante e essencial para o contexto em que vivemos. 

Todavia, a procura pela experiência e a permanência na instituição de ensino requerem 

alguns “sacrifícios” para viver em dupla-jornada, ou seja, estudando e trabalhando. Um deles 

é a dificuldade de conciliar o trabalho com os estudos, principalmente por aqueles que se 

locomovem diariamente devido à distância entre eles. Outro ponto é a falta de estímulo na 

aquisição do conhecimento, devido à rotina diária, ficando assim, prejudicados decorrentes do 

cansaço físico e mental. 

Mas será que existe alguma relação entre o trabalho realizado e o curso que faz? 

Devido a essa sequência cansativa de trabalho e estudos, o indivíduo se torna trabalhador-

estudante ou um estudante-trabalhador? Nas páginas que seguem apresentamos a análise e os 

resultados dos dados obtidos. 

 

 Apresentação, análise e resultado dos dados 
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A coleta de dados foi realizada com trinta e sete alunos da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), os quais foram escolhidos de forma aleatória, bem como seus respectivos 

cursos. Com a diversidade de cursos, obtivemos diferentes visões acerca das perspectivas dos 

entrevistados com relação ao tema da pesquisa. 

A maior parte dos entrevistados – vinte e dois - frequenta a universidade no período 

diurno, com isso percebe-se que estes são estudantes-trabalhadores que estudam em um turno 

e trabalham em outro, os quais tentam conciliar trabalho e estudo pelo dia. Nesta pesquisa, há 

predominância de mulheres, totalizando vinte e seis dentre os trinta e sete entrevistados. 

Dentre os entrevistados, a faixa etária foi entre vinte e um e vinte e cinco anos, tendo 

em vista que há uma predominância de pessoas jovens na instituição de ensino onde os 

questionários foram aplicados. Tal fato pode ser relacionado com a busca do jovem pelo curso 

superior para se qualificar no mercado de trabalho, uma vez que a busca pela independência e 

estabilidade financeira, fazem com que os jovens busquem ingressar mais cedo no mercado de 

trabalho.  

Como eles almejam essa estabilidade, existe uma mudança de comportamento, já que 

hoje os jovens vão buscar em primeiro lugar uma qualificação profissional através do estudo, 

pois a maioria deles não tem filhos e são solteiros, para depois, pensar em uma realização 

pessoal que pode ser através do casamento. Percebeu-se que a maior parte dos entrevistados 

mora com os pais, pois alguns ainda não têm uma estabilidade financeira, apenas 17% já tem 

uma família (marido ou esposa).  

Com relação ao nível de escolaridade das mães dos entrevistados, foi notável que a 

maioria concluiu o ensino médio, a minoria concluiu o ensino superior, outra parte não 

concluiu o ensino fundamental. Compreendemos então, que os estudantes ao ver que seus pais 

não tiveram oportunidades de estudar e se qualificar, sentem assim, a necessidade de 

trabalhar, obtendo desta forma, a dependência financeira.  

 Em relação à escolaridade dos pais, foi constatado que a maioria não concluiu o 

ensino fundamental. Dentre as profissões exercidas, as mais citadas foram motorista, 

aposentado, trabalhador agrícola, entre outros. Já com relação às mães, grande parte são donas 

de casa, empregadas domesticas aposentadas, entre outras. 

Ainda no segmento família, 54% se classificaram como pertencentes à classe média 

baixa, 38% classe média, e 8% pobre. Esta denominação pode estar relacionada ao fato da 

maioria dos entrevistados pertencerem a famílias de trabalhadores com renda mínima de até 

três salários mínimos. 
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Outro foco da pesquisa foi à denominação racial, em que vinte e duas pessoas se 

denominaram pardas - uma mistura de raças, europeus, africanos e indígenas, ou mestiços - 

nove pessoas se denominaram negros, três brancos, um amarelo e duas pessoas não 

responderam. Sobre a religião, prevaleceu o catolicismo, seguido do cristão-evangélicos, do 

espiritismo, e do candomblé.  

A maioria dos estudantes não pertencem a nenhum grupo, os demais pertencem a 

grupos relacionados à igreja, diretórios acadêmicos, clube esportivos e grupos musicais.  

A maioria declarou manter-se com o trabalho formal, papel ocupado ou a função que a 

pessoa desempenha em alguma atividade econômica lhe confere uma remuneração. Outros 

estudantes realizam atividades acadêmicas, sendo remunerados através de bolsas de estudo, e 

os demais através de trabalho informal. 

Há ainda os que precisam ajudar no orçamento familiar e os que trabalham para 

manter suas famílias. As últimas respostas destacam um novo perfil de estudante, o que tenta 

conciliar os estudos e o trabalho. 

No que diz respeito à instituição ou empresa que os estudantes trabalham, percebeu-se 

que a maioria trabalha no mesmo ramo de atividade que está cursando na universidade. Como 

também, estes universitários exercem suas atividades remuneradas na mesma localidade que 

moram. Quanto ao tempo de trabalho, a maioria respondeu que exerce a profissão a mais de 

um ano. Pôde-se perceber com essas respostas, que os alunos quando entraram na instituição 

de ensino, foco da análise, já trabalhavam, apesar de muitos estudarem no turno da manhã. 

O ramo de atividade que a maioria dos entrevistados é o da educação, ressalvando-se 

que 40% dos entrevistados são do curso de Pedagogia. Neste sentido, a instituição ou empresa 

que os alunos trabalham se constitui em um estabelecimento privado, a maioria.  

Válido destacar que há dois estudantes que possuem dois empregos: um público e 

outro privado. Um deles é um estudante noturno de Pedagogia que leciona em uma escola 

privada pela manhã e pela tarde em uma escola pública da rede municipal de Aracaju. Essa 

tripla jornada, segundo ele, é para colocar em prática o que aprende na Universidade e ganhar 

mais experiência, como também trabalha em dois porque tem família própria para sustentar. 

Nas instituições ou empresas que os estudantes trabalham, exercem essa atividade com 

carga horária igual ou inferior a 6 horas/dia. Por se tratar de estudantes universitários, e 

existirem os estágios, o qual o aluno é um “faz tudo” em seu local de trabalho, a maioria dos 

entrevistados não possuem suas carteiras de trabalho assinadas.  
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De acordo com as análises realizadas, percebemos que, pelo fato de a maioria ser do 

curso de Pedagogia, a função exercida pelos acadêmicos é a de professor. No entanto, também 

houve outras funções exercidas como: técnico em laboratório; operador de Studio; produtos; 

programação; auxiliar técnico; recenseador; garçom; instrutor prático; assistente; analista 

administrativo; auxiliar de coordenação; vigilante; técnico em enfermagem; agente 

comunitário de saúde e serviços gerais. 

Nesta perspectiva, os estudantes se identificam com a profissão que exercem, pois 

veem que o trabalho que desempenham tem relação com os estudos e vice-versa, 

consequentemente gostam do que faz.  

Porém, dezessete alunos não se identificam com o trabalha que realiza, Exemplo disto 

é que uma estudante que desenvolve a função de agente Comunitária de Saúde e não se 

identifica com o trabalho que realiza, e diz que até gosta do trabalho, mas o que a deprime é a 

falta de competência do governo, visto que a saúde está um caos. A maioria justifica pelo fato 

de descobrirem que não é aquilo que querem, pois foi com o trabalho que perceberam que seu 

perfil não se encaixa no que é requerido.     

Notamos que as remunerações pelas atividades exercidas de trinta e dois estudantes 

são de até três salários mínimos. Este dado é pertinente, pois, como já foi mencionado, a 

grande maioria são estudantes-estagiários que nem chegam a receber um salário mínimo. 

A partir das informações colhidas notamos que os estudantes de pedagogia exercem a 

função de professor titular nas escolas públicas de Aracaju e recebem menos de um salário 

mínimo. Com isso, existe uma desqualificação do profissional, pois o Governo se utiliza dos 

universitários pedagogos para colocar no lugar de um professor formado a fim de pagar pouco 

para exercer tal função, e não os orientam para cumprir a tarefa que é posta.  

Ser um estudante-trabalhador pode modificar e diferenciar as relações vividas pelo 

indivíduo no ambiente de trabalho, a exemplo disto está o reconhecimento ou não do fato de o 

trabalhador ser também um acadêmico. 

 Segundo Arruda (1987, p. 70),  

 

[...] para que exista uma relação interativa e fértil entre trabalho e educação, 
é indispensável superar a noção de que a educação tem um objeto em si 
mesma e, portanto, subordina o trabalho enquanto outro pólo da relação. (...) 
Ao contrário, a educação não tem um sentido em si, é educação para. Sua 
finalidade, portanto, está fora dela.  
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 Desta forma, ao coletarmos informações acerca dessas questões, observou-se que 

grande parte dos entrevistados destacou existir sim um reconhecimento por ser um estudante. 

Dentre os pontos destacáveis estão o respeito, a ajuda e o incentivo que recebem das 

empresas, uma vez que, sempre quando necessário, conseguem flexionar o horário do 

emprego com o da faculdade e se preciso, ausentam-se para desenvolver atividades 

curriculares do curso, além de destacarem a importância do trabalho para seu crescimento 

profissional.  

 Porém, outra parte dos entrevistados (a minoria), fizeram questão se ressaltar que não 

vivenciam reconhecimento pelo fato de ser estudante-universitário, já que precisam cumprir a 

carga horária de maneira igualitária aos demais funcionários.  

  O ingresso da população no mercado de trabalho acontece cada vez mais cedo, por 

diversos motivos, os jovens têm buscado qualificar-se para entrar no mercado e se manter 

nele. A busca por manter-se financeiramente estável é um foco cada vez mais destacável na 

sociedade, com isso, o trabalho assumiu prioridades na vida dos indivíduos.  

 Desta forma, buscou-se observar se os entrevistados já trabalhavam antes de iniciarem 

sua vida acadêmica. É possível observar que a maioria dos entrevistados não trabalhava antes 

de iniciar o curso superior, o que nos revela outra vertente no que diz respeito às prioridades 

de vida. Os dados mostram que esses indivíduos priorizaram os estudos e o ingresso na 

universidade acontece posteriormente à inclusão no mercado de trabalho, ou seja, o estudante 

se torna um estudante-trabalhador. 

 Segundo os dados, a busca pelo trabalho, ainda sendo estudante universitário, dá-se a 

partir da busca por uma independência financeira, como um mecanismo para sustentar os 

custos do curso. Além da questão econômica, foi citada a busca por experiência na área 

estudada. 

Ao serem questionados se vêem alguma relação entre o trabalho e o curso que faz, 

notou-se que a maioria afirma que tem relação, como também a justificativa para essa 

resposta foi que elas conseguem relacionar a teoria dita na universidade com a prática 

vivenciada em seu trabalho. Já as pessoas que disseram não, explicaram que trabalham em 

outro ramo muito diferente do qual estuda.  

 Neste sentido, ao analisarmos as pessoas que fazem o curso de Pedagogia, percebemos 

que boa parte dos universitários estagia em escolas como professores/auxiliares. Com isso, 

eles aproveitam o estágio para por em prática os conhecimentos adquiridos na formação 

acadêmica, a fim de correlacionar teoria e prática. É valido ressaltar também que uma 
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estudante do curso avaliado relata que depois que vivenciou a prática, pode intuir que esta é 

bem diferente da teoria. 

 Sabemos que a rotina de um estudante-trabalhador é muito cansativa, principalmente 

para jovens que tem que conciliar o trabalho e o estudo com responsabilidade, que junto a ela 

vem a cobrança e a pressão. Desta forma, será que os alunos entrevistados já pensaram em 

desistir do curso devido ao trabalho?  

 Vinte e nove alunos, opinaram que não pensaram em abandonar o curso. Observamos 

que a maioria não justificou a resposta, e outras afirmaram não renunciaria, mas mudaria de 

curso.  

Como foi visto, é impossível conciliar o trabalho e o estudo. Alguns relatam que o 

capital recebido pelo trabalho feito ajuda a financiar os estudos, como também proporciona 

experiência, visto que esta é muito importante para se fixar no mercado trabalho.    

 O relato de uma estudante foi pertinente ao afirmar que nunca abdicaria dos estudos 

por causa do trabalho, pois segundo ela: “se for para optar, prefiro deixar o trabalho e 

acabar o curso, pois não poderei dar prosseguimento na área sem a formação no curso”. 

 Ressalvamos novamente, a ideia de que se o indivíduo não tiver um nível maior de 

escolarização, consequentemente tem mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. 

 Para as pessoas que pensaram na possibilidade de desistir do curso por causa do 

trabalho, colocam a “culpa” em alguns fatores. O desgaste físico e mental é a principal causa, 

pois apontam que é muito cansativo trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Como também o 

tempo para se dedicar aos estudos diminuiu, pois segundo outro entrevistado “não sobra 

tempo para fazer minhas leituras como deveria”. 

 Como consequência disso, em uma das indagações, foi feita esta pergunta: Você acha 

que existe alguma relação entre o fato de você trabalhar e seu desempenho acadêmico?  Para 

os que afirmaram que sim, uns apontam para o desgaste físico, outros para a falta de tempo 

para se dedicar aos estudos e outros (a maioria), relatam que por possuírem um tempo menor 

para estudar, se dedicam mais nas disciplinas a fim de compensar o tempo reduzido. Os que 

negam que exista alguma relação, composto por seis alunos, estes não justificaram a resposta.  

A vida dividida entre estudos e trabalho é alvo de grandes divergências, vantagens e 

desvantagens rondam os que optam por essa dupla jornada diária. Para compreender a visão 

dos estudantes que vivenciam essa realidade, questionamos sobre as vantagens de trabalhar e 

estudar ao mesmo tempo quando se é universitário.   
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Dos entrevistados, apenas dois, não responderam essa questão. Os dados foram 

diversificados, mas a maioria cita como vantagem de ser um estudante ao mesmo tempo em 

que trabalha está numa visão econômica, ou seja, na busca pela independência financeira, 

outro ponto que é destacado é a relação teoria-prática, que nada mais é do que a oportunidade 

de se totalizar o conhecimento absorvido em sala de aula.  

Dentre outras opções mencionadas está a responsabilidade, já que o indivíduo se 

divide e se dedica duas atividades, a experiência que é muito relevante para se manter uma 

estabilidade no mercado e o crescimento pessoal. Ainda no que diz respeito à dupla jornada 

de estudo-emprego, as desvantagens também são relevantes. 

O fato mais presente entre as desvantagens vivenciadas é a dificuldade de administrar 

o tempo, já que esses estudantes cumprem horários em seus respectivos locais de trabalho o 

que conseqüentemente diminui o tempo disponível para realizar as atividades acadêmicas, 

uma maior dedicação aos estudos. Seguindo o mesmo pensamento surge também o cansaço 

físico e mental, decorrentes também da correria da dupla jornada. 

A vida dividida entre duas atividades, o estudo e o trabalho, requer que se administre 

bem o tempo e as prioridades, dessa forma, indagamos os entrevistados quanto a suas 

prioridades, se eles se autodenominam ser um trabalhador-estudante ou um estudante-

trabalhador. 

Como pudemos observar, a maioria totalizando 19 entrevistados, se denominaram 

trabalhador-estudante, pois priorizam o trabalho, já que possuem uma carga pesada de 

trabalho o que prejudica a dedicação aos estudos. Há ainda os que definiram que sem o 

trabalho não teriam condições financeiras para manter os custos com o curso superior. 

Os que se denominaram estudante-trabalhador, assim o fazem por colocar a formação 

acadêmica em primeiro plano, já em relação ao trabalho o pensamento é que este tem relação 

com os estudos, ou seja, a prática do que é visto na teoria ou como mecanismo para manter-se 

financeiramente.  

Essa relação de trabalho e educação vem desde cedo, pois para Caporalini (1991, p.31-

32), a Educação: 

 

[...] não deve aparecer reduzida, portanto, à pura transmissão e acúmulo de 
informações com vistas a uma maior qualificação dos trabalhadores, mas se 
impõe como necessária para o exercício da consciência crítica, para a 
construção de uma nova concepção de mundo e de uma nova sociedade. 
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Esta visão faz com que a escolha pela prioridade seja ela profissional ou acadêmica, 

pode está relacionada ao significado que o trabalho tem na vida do individuo. Para suscitar 

essa observação buscou-se entender essa relação que se tem com o trabalho que se exerce. 

 Como em outras questões a visão econômica é o ponto mais destacado entre os 

entrevistados, estabilidade e a independência financeira são os mais citados para explicar a 

relação que se mantém com as funções exercidas no mercado de trabalho, em ordem 

decrescente aparece à realização pessoal, a busca por melhorias nas condições de vida, o 

interesse em ter experiências no campo trabalhista, por fim a dependência do trabalho, que 

seria a necessidade de trabalhar pela sobrevivência, seja familiar ou própria. 

Por fim, o último questionamento realizado foi saber o significado de ser um estudante 

universitário? Obtivemos várias respostas, a maioria das respostam correspondiam à 

oportunidade de crescer em conhecimento e profissionalmente, visto que a sociedade 

capitalista busca trabalhadores capacitados e qualificados para exercer uma função. A fim de 

obter essa qualificação, os jovens entram nas universidades para alcançarem maior 

estabilidade no mercado de trabalho.  

  

Considerações finais 

 

Com base nos dados obtidos através da aplicação de questionários com estudantes da 

Universidade Federal de Sergipe, podemos concluir que há entre os universitários uma grande 

procura por experiências no mercado de trabalho, a busca por estabilidade e independência 

financeira. Outro ponto marcante é qualificação profissional, a qual determina, em grande 

maioria, a dupla jornada diária vivida pelo estudante-trabalhador. 

Observou-se que para alcançar o objetivo dessa procura os estudantes cruzam por 

dificuldades, são elas: o cansaço físico e mental; e a administração do tempo, já que esses 

acadêmicos cumprem horários em seus respectivos locais de trabalho, o que 

conseqüentemente diminui o tempo disponível para realizar as atividades acadêmicas. Em 

compensação disso, ser estudante ao mesmo tempo em que trabalha visa a busca pela 

independência financeira, e a oportunidade de fazer analogia entre teoria-prática. 

A relação entre o trabalho e a educação vivenciados e comentados por esses estudantes 

é reflexo da sociedade capitalista, visto que o trabalho é adotado nesse tipo de sociedade, 

segundo Enguita (1989), como alienação. Esta insanidade advém desde a escola, pois esta 
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propõe uma “lista” de restrições e determinações onde as crianças estão submetidas como 

forma de dominação. 

Resultado da visão cada vez mais econômica é possível perceber que os estudos, a 

busca pelo conhecimento em determinada área, aparece sim como prioridade na vida dos 

entrevistados, porém grande parte relaciona o ensino superior como oportunidade de 

melhorias financeiras. Outra vertente é levantada ao analisar os dados coletados, a busca do 

capital como fonte de permanência na vida acadêmica, o aluno busca o mercado de trabalho 

para poder financiar os custos que o curso superior exige. 

  Portanto diante das principais contribuições dos teóricos mencionados e das 

conclusões do questionário, podemos intuir que o estudante-trabalhador enfrenta dificuldades 

para alcançar a independência, seja econômica ou social, entretanto este, da universidade já 

citada, busca conciliar o trabalho e a educação a fim de atender a demanda da sociedade 

capitalista. 
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