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Resumo - A constante exigência por profissionais atualizados e qualificados tem 
levado, cada vez mais, profissionais já inseridos no mercado de trabalho às 
faculdades aumentando, assim, o número de estudantes trabalhadores nos cursos 
de graduação em licenciatura. A realidade econômica dos alunos não permite que 
os mesmos possam estudar, principalmente em faculdades particulares, 
necessitando trabalhar para se manter no ensino superior. Objetivou-se Identificar a 
influência das atividades laborais no rendimento acadêmico universitário. A pesquisa 
foi desenvolvida na Faculdade Patos de Minas	nos meses de junho e julho de 2014.	
Foi adotado o método de investigação com caráter exploratório e quantitativo além 
da aplicação dos questionários. Os resultados sugerem que o rendimento 
acadêmico pode ser afetado pelo exercício da atividade laboral. Dos 71% dos alunos 
trabalhadores, 73% trabalham para custear seus estudos. 50% dos alunos 
trabalham no período matutino. E 79% afirmam que o trabalho interfere 
negativamente nos estudos.  
 
Palavras-Chave: Ensino Superior. Atividade Laboral. Rendimento Acadêmico. 
 
Influence of Industrial Activities In Income Quantitative Academic University: A Case 
Study in School Patos de Minas 
ABSTRACT: The constant demand for updated and qualified professionals has led, 
increasingly, professionals already working in the labor market to colleges thus 
increasing the number of working students in undergraduate degree courses. The 
economic reality of students does not allow them to study, especially in private 
colleges, requiring work to stay in higher education. This study aimed to identify the 
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influence of labor activities in the university academic performance. The research 
was developed at the School Patos de Minas in the months of June and July 2014. It 
was adopted the research method with exploratory and quantitative addition to the 
questionnaires. The results suggest that academic performance can be affected by 
the exercise of work activity. Of the 71% of workers students, 73% work to fund their 
studies. 50% of students work in the morning. And 79% say they work interfere 
negatively in studies 
Kewords: Higher Education. Labour activity. Academic performance. 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

 A atual conjuntura é marcada pela aceleração das atividades cotidianas e a 

escassez de tempo, tanto para o cumprimento das mesmas como para descanso e 

lazer. Ninguém desconhece que hoje no mundo globalizado e competitivo em que 

vivemos, este que inclui as facilidades tecnológicas, se reverte cada vez mais em 

sobrecarregar o indivíduo. Desta forma, as mudanças, quantidade de informação, 

velocidade da comunicação, exigem constantes mudanças e adaptações as 

tendências impostas sejam elas no campo pessoal, social, profissional, institucional 

e cultural. 

 O indivíduo submete a acompanhar ás exigências do mundo atual, mudando 

sua maneira de ser, buscando a qualidade aliada à velocidade, se atualizando 

constantemente, atendendo, assim, as constantes tendências de mercado, enfim 

obtendo um bom desempenho no meio em que se insere. No entanto tal conduta 

tem um preço, à medida que interfere no seu equilíbrio e na sua qualidade de vida. 

O crescimento da competitividade, do desejo pelo saber mais e possuir mais, gera 

um exército de atarefados, assoberbados e estressados; esquecidos de valores 

básicos e regras do bem viver e conviver.  

A rotina diária de muitos jovens e adultos que vivem a situação simultânea de 

ser trabalhador e estudante universitário encontra condições peculiares no Brasil. No 

mundo moderno, o trabalho tornou-se um valor central e a escolaridade tem sido um 

diferencial competitivo de inserção no mercado de trabalho, o que tem elevado cada 

vez mais a busca pelo ensino superior, contando com a exigência, para alguns, de 

se manterem em dupla-jornada, ou seja, trabalhando e estudando. 

 Sendo assim este estudo justificou-se pela necessidade de gerar informações 

acerca das atividades laborais e suas influências no contexto acadêmico. 

Contribuindo para a formação profissionais melhor qualificados e os serviços 
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oferecidos às comunidades, que também tem solicitado maior competência e 

dinamismo por parte dos mesmos, sendo assim levanta-se alguns questionamentos 

 Portanto, com o objetivo de fornecer mais dados sobre a influência que as 

atividades laborais têm no rendimento acadêmico universitário, verificando assim a 

aprendizagem dos mesmos, além disso o trabalho almejou-se apresentar dados 

concisos que poderão subsidiar pesquisas futuras sobre o tema. 

A pesquisa foi de caráter qualitativo com o uso de questionários, análise e 

tabulação dos dados obtidos. Após a obtenção dos dados, estes foram avaliados e 

comparados com aqueles obtidos na literatura consultada. O estudo foi desenvolvido 

na Faculdade Patos de Minas, Unidade II, localizada a rua Tenente Bino, 86, centro, 

Patos de Minas nos meses de junho e julho de 2014. A população alvo foram os 

estudantes das licenciaturas e contou com o universo de 42 estudantes voluntários, 

jovens e adultos entre 18 a 40 anos de ambos os sexos, pertencentes os cursos de  

Ciências Biológicas, Educação Física e Matemática. Os questionários foram 

aplicados, com devida autorização da direção da faculdade, composto por 6 

perguntas (APÊNDICE A), a pesquisa está protocolada no NIP (Núcleo de Incentivo 

a Pesquisa) da instituição. Foi realizada a revisão literária de manuais, livros, artigos, 

monografias, dissertações e teses dentre outras fontes que abordam o contexto 

universitário no que tange à influência no rendimento acadêmico dos discentes que 

exercem atividades laborais. As literaturas foram buscadas em bancos de dados da 

internet, tais como: Scielo e Periódicos CAPES, Além de empréstimos em 

bibliotecas. Com a finalidade de facilitar a busca em literatura, foram adotadas 

palavras-chave, tais como: ensino superior, ensino aprendizagem, relações 

interpessoais, defasagem do ensino médio e, atividade laboral. A busca da literatura 

será dada de março a julho de 2014, selecionando textos com publicações, 

preferencialmente, ao período que compreende os anos de 2004 a 2014. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

2.1 Trabalho e estudos 

 

 A atividade laboral tornou-se um valor central no mundo moderno e o 

emprego ou ocupação transformou-se na forma básica de inserção nesta sociedade. 
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O trabalho invadiu o cotidiano fazendo crer que sem ele não haveria outra forma de 

manutenção da existência humana. 

Para melhor compreensão do texto foi definido o conceito de trabalho, 

conforme o usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Considera-se como trabalho 

em atividade econômica o exercício e ocupação remunerada em dinheiro, produtos 

mercadorias ou benefícios - inclusive moradia, alimentação ou e roupa - na 

produção de bens e prestação de serviços, da mesma forma que a ocupação 

remunerada em dinheiro ou benefícios no serviço doméstico (OLIVEIRA et al., 

2001). 
A avaliação dos resultados obtidos no estudo revelou que a grande maioria 

dos participantes da pesquisa (71%) exercem algum tipo de atividade laboral. Das 

12 pessoas que não trabalham, representaram somente 29% da amostra, assim 

encontrou-se o predomínio de participantes que realizam atividades laborais e 

estudam (Gráfico 1). 

Observa-se um número de pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos 

que acumulam no seu cotidiano as responsabilidades e exigências das funções de 

estudante e trabalho. Acredita-se que isso se dê em resposta à exigência do 

mercado de trabalho por profissionais mais qualificados, onde as mudanças políticas 

e econômicas podem gerar medições individuais ou maciças da noite para o dia, 

permanecendo no trabalho os que apresentam maiores qualificações (ABREU, 

2002). 

 

Gráfico 1 - Apresenta os resultados quanto a exercer ou não alguma atividade 
laboral, sendo que os participantes foram classificados nas categorias de não 

exercer atividade laboral (29%) e exercer atividade laboral (71%). 
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A presença de adolescentes na força de trabalho tem sido encorajada pela 

sociedade, inclusive sendo prática incentivada através de política governamental 

expressa pelo Programa Primeiro Emprego. O ingresso de jovens no trabalho é 

legalizado pela legislação brasileira	(OLIVEIRA; ROBAZZI, 2001). 

O trabalho desenvolvido por estudantes de nível superior pode ser fator 

decisivo em suas vidas, podendo ter consequências positivas e também negativas 

ao seu desenvolvimento físico e psicossocial, especialmente em função da 

competição que se estabelece entre as atividades de trabalho extraescolar ou 

domiciliar e as atividades escolares, de esporte e lazer, portanto aquelas que 

possibilitam um meio saudável de formação psicológica e social do jovem 

(MARTINS, 2009). 

Segundo Bernheim e Chauì (2003), faz várias referências ao trabalho no 

contexto da saúde mental. O trabalho é visto tanto como fator que influencia a 

incidência e prevalência de doenças mentais, quanto como instrumento de 

prevenção, promoção de saúde e reintegração psicossocial. 

Como o aumento no número de estudantes trabalhadores no Brasil nos 

últimos anos interfere sobre características do perfil de relações psicossociais, forma 

de administração do tempo, nos valores, na cultura e saúde da população (CUNHA; 

CARRILHO, 2005).  

Segundo Bariani (2008), esses indivíduos são levados a trabalhar e estudar 

ao mesmo tempo e, assim sendo, não há muita opção: ou só estuda e a família lhe 

garante os meios necessários, ou é obrigado a trabalhar para custear seu 

Sim	
71%	

Não	
29%	

Representação	da	amostra	por	
exercer	ou	não	a:vidade	laboral.	
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aprendizado. Sendo assim, a universidade noturna é praticamente a única 

alternativa para os trabalhadores que visam um curso de graduação. 

Contudo, houve uma reestruturação, desenvolvimento e democratização das 

Instituições de Ensino Superior. Sendo elas: a) Legalização das fundações privadas 

nas universidades, através da sua regulamentação (decreto N 5.205/2004; b) 

Estimulo à ampliação das parcerias e convênios com as instituições privadas; c) As 

Parcerias Público Privado que permitem a destinação de verbas públicas para a 

iniciativa privada e desta para o setor público; d) O Projeto de Lei de Inovação 

Tecnológica, que repassa a responsabilidade de produção de conhecimento para o 

setor privado; e) O Programa Universidade para Todos – Pro Uni (MP Nº 213), que 

concede bolsas de 100% e 50% a alunos de baixa renda em vagas ociosas nas 

universidades particulares, destinando desta forma verba pública para salvar os 

empresários deste setor; f) FIES – Fundo de Financiamento Estudantil é um 

programa nacional que permite ao estudante financiar seus estudos. O setor privado 

da educação superior vive forte processo de democratização, concentração e 

ampliação de suas instituições (MARQUES, 2013). 

Diório e Gomide (2004) consideram que a duplicidade de papéis 

(estudantes/trabalhadores) tende a ser desgastante, mas o investimento na 

educação é um meio de ascensão social, mobilidade na carreira e de ter 

empregabilidade (de poder se manter empregado). A escolaridade é uma forma de 

investimento a longo prazo e, no ambiente do lar existe uma tendência à valorização 

da mesma. 

No Brasil ocorre jornada regular de trabalho associada a uma jornada extra 

diária de estudos formais, geralmente noturna, dentro de um contexto 

socioeconômico e de leis trabalhistas muito próprios, o que concorre para que esta 

temática seja praticamente inexistente nos estudos realizados em países norte-

americanos e noutros do primeiro mundo	(PINTO, 2004). 

Com uma jornada de trabalho, de 48 horas semanais, muitos estudantes 

diminuem consideravelmente o tempo dedicado ao descanso diário, às famílias, e 

aos amigos, identificando-se mais com a classe trabalhadora do que com educandos 

em desenvolvimento. É provável que essa vivência altere a atividade física e outros 

comportamentos relacionados à saúde o que irá influenciar na qualidade de vida 

desses adolescentes (COELHO; AQUINO, 2009). 
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O estudante que trabalha tem seu direito garantido por lei, que sempre de 

necessite, ter seu horário de trabalho ajustado à frequência das aulas e ao 

deslocamento para a instituição de ensino (COELHO; AQUINO, 2009). 

A Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro do Estatuto do Trabalhador-Estudante, 

diz o seguinte a respeito da dispensa de trabalho para frequência de aulas podendo 

ser utilizada de uma só vez ou fracionadamente, à escolha do trabalhador-

estudante, e tem a seguinte duração máxima, dependendo do período normal de 

trabalho semanal: a) Três horas semanais para período igual ou superior a vinte 

horas e inferior a trinta horas; b) Quatro horas semanais para período igual ou 

superior a trinta horas e inferior a trinta e quatro horas; c) Cinco horas semanais 

para período igual ou superior a trinta e quatro horas e inferior a trinta e oito horas; 

d) Seis horas semanais para período igual ou superior a trinta e oito horas (BRASIL, 

2009) 

Definidas as atividades laborais que são vedadas aos jovens, deve-se, então, 

estabelecer aquelas que são permitidas e em que situação elas podem ser 

desempenhadas. Nesse sentido, verifica-se que a legislação brasileira só permite o 

trabalho de adolescentes a partir dos 16 anos de idade (Art. 1º, Emenda 

Constitucional nº 20), admitindo que ele seja exercido sob três formas: emprego, 

estágio e aprendizado (BRASIL, 1996). 

A busca constante de atualização e qualificação profissional leva cada dia 

mais, o profissional já inserido no mercado de trabalho às faculdades e 

universidades; mesmo sabendo que a titulação não garante um emprego, pelo 

menos torna apto o indivíduo a disputar, com alguma chance, um lugar no mercado 

de trabalho, ou a ascender proporcionalmente, através dos planos de carreira 

profissional, o ensino técnico é outro fator benéfico para a educação e bastante 

impulsionador como forma de preparação para o mercado de trabalho e ingresso ao 

ensino superior. 

 

2.2 O impacto do trabalho no contexto universitário 

 

O trabalho desenvolvido precocemente por estudantes pode ser fator decisivo 

em suas vidas, podendo ter consequências positivas e também negativas ao seu 

desenvolvimento físico e psicossocial, especialmente em função da competição que 

se estabelece entre as atividades de trabalho extraescolar ou domiciliar e as 
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atividades escolares, de esporte e lazer, portanto aquelas que possibilitam um meio 

saudável de formação psicológica e social do jovem. 

Para os adolescentes, o trabalho tem um significado mais profundo, ligado 

intimamente com a maturidade e a emancipação econômica (TEIXEIRA, 2002). O 

cenário socioeconômico em que a família de encontra é um dos fatores que pode 

levar o estudante ao trabalho, influenciando assim no seu comportamento, decisões 

e até mesmo na frequência escolar. Este fator interfere negativamente na vida social 

e familiar, fazendo com que adolescentes tornem-se adultos sem que experimentem 

os momentos exclusivos da idade (GAIOSO, 2005; BOLZAN et al., 2010). 

 

Gráfico 2 - Representação dos períodos da representação da atividade laboral 
exercida pelos estudantes.

 
 

Pode-se observar que, 50% dos estudantes desenvolvem seu trabalho no 

turno matutino. Os que trabalham no período vespertino, somam um total de 33%. E 

cerca de 17% dos estudantes trabalham em tempo integral (Gráfico 2). Este dado 

certamente será significativo na percepção dos acadêmicos quanto ao trabalho, os 

efeitos sociais do trabalho no período integral aparecem em primeiro plano nas 

perturbações da vida acadêmica e nos prejuízos nos contatos sociais mais amplos 

com familiares e amigos.  

No conjunto da análise, observa-se que as referências negativas associadas 

à dupla jornada, representada pelas atividades de trabalho e estudo, foram as mais 

frequentes. No curso noturno é muito solicitado, pela simples preferência ou por 

profissionais que trabalham no período vespertino, matutino ou integral. A procura 

de curso superior parece continuar em franca ascensão, justamente por seduzir o 

Matu:no	
50%	

Vesper:no	
33%	

Integral	
17%	

Representação	do	período	das	
a:vidades	laborais.	
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estudante-trabalhador que, altamente motivado supera grandes desafios para se 

tornar um cidadão graduado (BIANCHETTI, 2005). 

Novos paradigmas emergiram no mundo do trabalho e da educação e eles 

parecem estar causando impactos, à medida que estas mudanças econômicas e 

sociais estejam afetando a saúde e qualidade de vida das pessoas. Esta relação 

mostra-se bastante presente na situação em que vivem os estudantes universitários, 

em especial aqueles que estudam e trabalham. Conhecer melhor estas relações 

significa dar subsídios mais precisos para direcionar e ativar processos na ordem do 

trabalho e na ordem da educação, para que não se sacrifique a condição de saúde e 

qualidade de vida humana, tão preciosos e almejados (MARQUES, 2013). 

Sabe-se que o trabalho em tempo integral é importante para a sociedade e 

para o desenvolvimento econômico do país, mas torna-se preocupante a forma com 

que este trabalho está sendo organizado e as suas repercussões para a saúde dos 

profissionais que o desempenha.	Quando pensamos nos estudantes que estudam à 

noite, devemos lembrar que o seu organismo passará por uma fase de adaptação, 

pois a espécie humana é diurna (LIMA, 2010). 
Para que o trabalhador possa estudar, necessita de um tipo de instituição que 

permita a conciliação do trabalho com o estudo, oferecendo além de horário 

compatível, boa localização em relação ao emprego e à moradia, maior oferta de 

vagas e qualidade de ensino (CURY, 2002).  

A realidade econômica da maioria dos alunos não permite estudar, 

principalmente em faculdades particulares, sem precisar de uma atividade 

remunerada, necessitando trabalho e estudo para se manter no ensino superior. 

Com relação ao número de alunos com ocupação remunerada 73% deles trabalham 

para custeio da faculdade (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Alunos que trabalham para custear seus estudos. 
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O que se observa como saída escolhida pelos estudantes, se dá num 

planejamento e construção de um projeto pessoal, que na maioria das vezes de 

longo prazo, a respeito de uma profissão escolhida e na qual se almeja adquirir 

realização pessoal e profissional. A impossibilidade de concretizá-lo no presente, 

devido a sua condição social, o obriga a ser em longo prazo. Como consequência 

disso, os estudantes universitários precisam exercer uma atividade laboral enquanto 

estudam, para que esta lhes dê condições de ter acesso, para pagar uma 

universidade particular e permanecer naquela formação de desejam (SADIR: 

BIGNOTTO; LIPP, 2010).  

O trabalho, geralmente, promove efeitos negativos no desenvolvimento físico 

e educacional, impedindo o jovem de dedicar-se a atividades extracurriculares, como 

atividades lúdicas e sociais, trazendo isolamento dos jovens entre seus pares e 

familiares, bem como sendo responsável pelo atraso acadêmico. Esses danos são 

de difícil superação porque há um tempo certo para vivenciar as várias etapas da 

formação da adolescência (KLEIN, 2006). 

Igualmente grave, são as doenças e acidentes decorrentes das atividades 

realizadas no trabalho. O trabalho dos adolescentes tem sido legitimado, mas 

frequentemente prevalece o aspecto produtivo sobre o educativo, além de nem 

sempre haver condições apropriadas de saúde e segurança no trabalho 

(TOMBOLATO, 2005.). 

 
Gráfico 4 - Apresenta os resultados quanto a porcentagem da atividade afetar 

ou não o rendimento acadêmico. 

Sim	
73%	

Não	
27%	

Representação	da	amostra	sobre	o	
custeio	dos	estudos	apar:r	da	

a:vidade	laboral.	
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Mesmo não sendo a jornada de trabalho coincidente com o horário escolar, os 

estudos fora desse horário ficam prejudicados, afetando o rendimento acadêmico, 

conforme observado no gráfico 4 acima. Estudos conduzidos por Lisboa (2008), 

mostram que o sono dos adolescentes fica prejudicado devido aos horários de 

entrada na faculdade e à fadiga causada pelo trabalho, além de aumentar os riscos 

de acidentes decorrentes da sonolência durante o trabalho. 

Essa dupla jornada obriga os estudantes a acordarem muito cedo, e irem 

dormir tarde, contribuindo para uma redução crônica da duração do seu sono 

noturno e pela percepção de cansaço crônico (BICALHO, 2004). Acrescenta- se a 

este fato a diminuição no tempo utilizado para realizar os deveres acadêmicos, 

impedindo o estudante trabalhador de se dedicar com mais afinco aos estudos 

dentro e fora do período escolar. Os débitos de sono podem ser responsáveis pelos 

problemas de atenção e concentração durante as aulas, com risco de baixo nível de 

desempenho escolar, além da maior incidência de uso de substâncias estimulantes 

(GOLDEMBERG, 2005;	FISCHER et al., 2003). 

O trabalho precoce, geralmente, promove efeitos negativos no 

desenvolvimento físico e educacional, impedindo o jovem de dedicar-se a atividades 

extracurriculares, como atividades lúdicas e sociais próprias da idade, trazendo 

isolamento dos jovens entre seus pares e familiares, bem como sendo responsável 

pelo atraso escolar. Esses danos são de difícil superação porque há um tempo certo 

para vivenciar as várias etapas da formação da adolescência (BEM, 2003; 

MACHADO, 2007).	 

Sim	
79%	

Não	
21%	

A	a:vidade	laboral	afeta	
nega:vamente	o	rendimento	

acadêmico	
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As relações existentes entre o trabalho, a escola, a privação de sono e a 

sonolência diurna são assuntos de grande interesse para professores, pedagogos e 

outros profissionais envolvidos na educação, pois há um esforço coletivo para a 

melhoria das condições de aprendizado. A partir do momento em que todos estão 

cientes desses problemas, as preocupações mais frequentes voltam-se para os 

prejuízos ao desempenho escolar, devido à menor concentração, menor vigilância e 

atenção, e lapsos de memória. Soma-se a estes aspectos o reduzido tempo de 

permanência na escola, a impossibilidade de dedicar-se aos estudos fora do horário 

escolar, as frequentes ausências e atrasos às aulas e a evasão escolar (HORTZA; 

LUCCHIARI, 1995.) 

 

Gráfico 5 - Apresenta os resultados quanto a porcentagem acerca de o aluno não 
trabalhasse, se seu rendimento seria maior ou não. 

 
 

 Dentre os resultados obtidos chama atenção que 87% dos estudantes 

afirmam que o trabalho influência no seu rendimento acadêmico negativamente o 

que torna mais difícil, podendo prejudicar o rendimento acadêmico dos mesmo 

(Gráfico 5).	 O gráfico acima, acabam por sustentar que a atividade laboral que 

tendem a priorizar sobre o estudo e a manutenção do jovem trabalhador no mercado 

de trabalho, muitas vezes atrapalha o rendimento acadêmico. 

 O trabalho faz parte da natureza do ser humano, é dele que se retira subsidio 

financeiro para a sobrevivência, mas trabalho e estudo em um curso superior exige 

inúmeros afazeres estudantis, podendo comprometer a rendimento dos alunos. 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos para levarem as atividades 

estudantis, a maior parte dos alunos alegam falta de tempo para dormir e para 

Sim	
87%	

Não	
13%	

Se	você	não	trabalhasse	seu	
rendimento	seria	maior?	
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estudar, cansaço e situação econômica insuficiente (FIEDLER, 2008; MARQUES, 

2013). 

Quanto ao nível de influência do trabalho no rendimento acadêmico, 47% 

estudantes citaram como médio. O que pode levar em conta que os mesmo 

apresentam cansaço, seguido de desinteresse (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Apresenta os resultados quanto ao nível de influência do trabalho no 
rendimento acadêmicos. 

 
 

As dificuldades envolvidas foram falta de condições para acompanhar as 

tarefas estudantis descrito pela maioria dos alunos e trabalhar e estudar. Quanto aos 

estudantes que trabalham e estudam, cerca de 30%, considera a natureza do 

trabalho que exige muito deles mesmos, reconhecem a dificuldade de conciliar 

trabalho e estudo, desempenhando assim suas atividades estudantis com 

deficiência e insuficiência. Já 23% dos estudantes considera que o trabalho 

influência pouco no rendimento acadêmicos. 

Pensar no trabalho noturno implica a discussão de variáveis inerentes ao 

trabalho e ao trabalhador. De um modo geral, os acadêmicos conhecem os riscos do 

serviço noturno, ainda é preciso aprofundar essa discussão para conscientizar e 

preparar para o trabalho noturno estes futuros profissionais, principalmente aqueles 

que pretendem trabalham neste turno ou que, mesmo não sendo está a opção, 

podem vir a trabalhar nele por necessidade de serviço. É necessário que eles 

conheçam os riscos a que estão expostos e como minimizar os prejuízos para a sua 

saúde. 

Pouco	
23%	

Medio	
47%	

Muito	
30%	

Seu	trabalho		influência	no	
rendimento	acadêmico?	
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Com base na análise e discussão dos resultados e com as limitações, que um 

estudo com a utilização de questionário como instrumento de medida apresenta, 

tendo em vista a complexidade do tema, pode-se destacar, neste estudo, as 

seguintes conclusões sobre estilo de vida de estudantes que exercem algum tipo de 

atividade laboral: A maioria dos estudantes apresentam algum tipo de atividade 

laboral, certa de 71%, estes apresentam pouco tempo para estudar e dormir o que 

leva um rendimento escolar deficiente. Quando ao horário em que esta atividade é 

exercida, 50% relata que é período matutino. Com relação à finalidade da atividade 

laboral, 73% afirmam que trabalham para custear os estudos. Quanto à interferência 

negativa do trabalho no rendimento do curso, 79% dos estudantes trabalhadores 

afirmam que este interfere, trazendo dificuldades para conciliar trabalho e estudos. 

Isso vem ao encontro quando se questiona a influência do trabalho no rendimento 

acadêmico, cerca de 47% afirma que a atividade laboral influencia moderadamente. 

Diante do exposto, pode-se observar que há evidencias cientificas que apontam os 

prejuízos no rendimento acadêmico dos universitários que acumulam estudo e 

trabalho. Espera-se, assim, que estas contribuições com os que se propõem a 

pensar os desafios que se colocam para a juventude em termos de educação e 

trabalho, havendo necessidade de desenvolvimento de mais estudos que discutam 

essa temática.  
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APÊNDICE A 

 

 

Questionário aplicado aos universitários da Faculdade Patos de Minas, dos 
cursos de licenciatura (ciências biológicas, educação física e matemática). 
 
 Este questionário faz parte de um projeto de artigo realizado por Henrique 
Mendes da Silva aluno do 15° Módulo de Docência e Didática no Ensino Superior da 
Faculdade Patos de Minas. A sua contribuição é muito importante para a conclusão 
deste trabalho. Sendo que todas as informações colhidas terão puro interesse 
científico, ocorrendo em sigilo absoluto. 
 
Questionários 
 
O impacto do trabalho no contexto universitário 
 
1. Você exerce algum tipo de atividade laboral (Trabalho)? 
 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
2. Sua atividade laboral é exercida em qual período? 
 
(  ) Matutino     (  ) Vespertino 
 
3. Se você exerce algum tipo de atividade laboral (Trabalho), este é para custeio de 
sua graduação? 
 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
4. Você acha que o trabalho afeta negativamente seu rendimento acadêmico?  
 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
5. Se você não trabalhasse seu rendimento seria maior? 
 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
6. Seu trabalho influência no rendimento acadêmico? 
 
(  ) Pouco  (   ) Médio  (  ) Muito 
 
 
 
 
 
 
 
 


