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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo compreender as estratégias desenvolvidas 
pelos trabalhadores estudantes do Curso de Serviço Social do período noturno para 
permanência na Universidade Estadual de Londrina. Para a  construção deste 
trabalho elegemos a abordagem qualitativa, com a utilização de recursos 
quantitativos, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista estruturada. O 
universo desta pesquisa foram os trabalhadores estudantes com carga horária igual 
ou superior a quarenta horas semanais do curso de Serviço Social noturno na 
Universidade Estadual de Londrina e a amostra se constituiu por dois estudantes de 
cada série do curso, assim foram realizadas oito entrevistas. As entrevistas foram 
previamente autorizadas a serem gravadas e transcritas, vale ressaltar que os nomes 
dos sujeitos foram substituídos por letras do alfabeto. A partir da realização do 
presente estudo foi possível constatar que as estratégias desenvolvidas pelos 
trabalhadores estudantes com carga horária semanal de quarenta horas ou superior 
para permanência estão correlacionadas aos meios de deslocamento, estratégias 
subjetivas e administrativas, em sua maioria individuais. No entanto, nos deparamos 
também com contribuições externas e internas ao curso, principalmente vinculadas a 
suas redes pessoais.  
 
Palavras-chave: Trabalhador Estudante; Ensino Superior; Permanência; Serviço 
Social; UEL. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this study was to understand the strategies developed by the students 
of the Social Service Course during the night period to stay in the State University of 
Londrina. For the construction of this work we chose the qualitative approach, with the 
use of quantitative resources, having as instrument of data collection the structured 
interview. The universe of this research was the student workers with a work load equal 
to or greater than forty hours a week of the course of Social Night Service at the State 
University of Londrina and the sample was constituted by two students from each 
series of the course, so eight interviews were carried out. The interviews were 
previously authorized to be recorded and transcribed, it is worth mentioning that the 
names of the subjects were replaced by letters of the alphabet. From the present study, 
it was possible to verify that the strategies developed by student workers with a weekly 
workload of 40 hours or more for permanence are correlated to the means of 
displacement, subjective strategies and administrative, mostly individual strategies. 
However, we are also faced with external and internal contributions to the course, 
mainly linked to their personal networks. 
 
Key words: Student worker; Higher education; Permanence; Social service; UEL. 
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INTRODUÇÃO 

 

O acesso à educação como direito é assegurado a todos na Constituição 

Federal de 1988, no entanto, a jurisdição é precária ao trabalhador que estuda. A 

ausência de respaldo legal que contemple o trabalhador estudante, não favorece a 

permanência destes em todos os níveis de ensino. Por isto, precisam se valer de 

estratégias, em sua maioria individuais, para permanecer estudando,  neste trabalho 

enfatizamos o Ensino Superior em nível de Graduação. No entanto, para 

permanecerem na Universidade precisam dispor de condições socioeconômicas que 

o permitam prosseguir os estudos, e por isto se mantêm trabalhadores agregando a 

condição de estudantes. 

Além do trabalho, graduação e estágio curricular obrigatório o estudante 

trabalhador com carga horária igual ou superior a quarenta horas semanais se 

encontra em meio ao questionamento cotidiano de como continuar trabalhando e 

estudando?. Por inúmeras vezes e ainda mais frequente na atual conjuntura, 

circunstâncias socioeconômicas não permitem que o trabalhador estudante consiga 

deixar o trabalho e se dedicar exclusivamente aos estudos. 

Assim é que, procuramos explorar a relação entre o trabalhador estudante e 

o ensino superior, tendo como objetivo geral compreender as estratégias 

desenvolvidas pelos trabalhadores estudantes do Curso de Serviço Social do período 

noturno para permanência na Universidade Estadual de Londrina.  

E como objetivos específicos: conhecer as condições socioeconômicas dos 

estudantes do Curso de Serviço Social noturno, dentre eles os trabalhadores 

estudantes; identificar os fatores que os motivaram a além de serem trabalhadores se 

tornarem estudantes; problematizar os recursos que trabalhadores estudantes 

utilizam para permanência no Curso e verificar os apoios recebidos pelos 

trabalhadores para cursar a graduação. 

Enquanto procedimentos metodológicos para a construção do presente 

estudo nos valemos da abordagem qualitativa, com o uso de recursos quantitativos.  

Como instrumento de coleta de dados, elegemos entrevistas estruturadas, realizadas 

a partir do roteiro de entrevistas (APÊNDICE A) com questões fechadas e abertas. 

Nosso universo de pesquisa foi trabalhadores estudantes do curso de Serviço Social 

noturno na Universidade Estadual de Londrina e amostra dois estudantes de cada 

série do Curso com carga horária igual ou superior a 40 horas semanais, a partir da 
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disponibilidade dos sujeitos em conceder entrevistas. Assim, foram realizadas o total 

de oito entrevistas. Os critérios para definição da amostra dos sujeitos, se deu por 

busca espontânea de série em série do curso de Serviço Social noturno na 

Universidade Estadual de Londrina, onde perguntamos dentre os trabalhadores 

estudantes quais trabalham em carga horária específica desta pesquisa, 

apresentávamos a demanda de pesquisa e conferíamos quais dias e horários estes 

sujeitos de pesquisa se disponibilizariam em livre e espontânea vontade para serem 

entrevistados. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, a partir da 

concordância dos sujeitos, mediante a assinatura de Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE B). Os nomes dos sujeitos foram substituídos por letras do 

alfabeto de A a H.  

Para análise das entrevistas, recorremos a análise de conteúdo a partir dos 

eixos: fatores motivadores a condição de trabalhador estudante; estratégias para 

permanência no curso de Serviço Social; contribuições das redes pessoais, órgãos 

empregadores e universidade para permanência no curso; percepções acerca da 

UEL, do curso e mudanças após ingresso.  

Enquanto forma de complementação à análise, apresentamos também a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa e suas sugestões para a universidade 

subsidiar suas dificuldades na perspectiva de diminuir a evasão dos trabalhadores 

estudantes. 

Ainda, vale ressaltar que para a contextualização acerca da implantação do 

Curso de Serviço Social no turno Noturno, realizamos uma entrevista com a Profa. 

Dra. Jolinda de Moraes Alves, a qual também compõe o corpo docente do curso em 

questão na Universidade Estadual de Londrina. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos, no primeiro capítulo 

buscamos efetuar aproximações acerca das concepções de trabalho e trabalho 

assalariado no sistema de produção capitalista e suas consequências ao trabalhador 

estudante no ensino superior e, por conseguinte, aproximações as legislações. No 

segundo capítulo, discutimos sobre o significado histórico das universidades e as 

relações que permeiam entre os trabalhadores estudantes e no terceiro capítulo 

apresentaremos as análises das entrevistas.  

Seguidas as considerações finais, fora possível perceber que as estratégias 

desenvolvidas pelos trabalhadores estudantes com carga horária semanal de 

quarenta horas ou mais para permanência no curso de Serviço Social noturno na 
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Universidade Estadual de Londrina, estão correlacionadas aos meios de 

deslocamento, estratégias subjetivas e administrativas. No entanto, pudemos 

observar que há também contribuições externas e internas ao curso que 

complementam tais estratégias. 
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1 TRABALHO, EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO AO TRABALHADOR ESTUDANTE 

 

Neste capítulo apresentaremos discussões referentes a categoria trabalho, o 

trabalho assalariado, a centralidade do trabalho e sua configuração na 

contemporaneidade e as particularidades dos  trabalhadores estudantes no Ensino 

Superior. 

 

1.1 ALGUNS APONTAMENTOS ACERCA DA CATEGORIA TRABALHO E SUA 

CONFIGURAÇÃO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

O homem, diferente dos outros animais, não apenas procura se adaptar ao 

meio natural, para nele sobreviver, mas também tenta transformá-lo, a fim de melhorar 

suas condições de vida. Sua própria condição orgânica determina o trabalho como 

atividade racional, o que não acontece aos outros seres vivos.  

O trabalho começa com a elaboração de instrumentos, ou seja, trabalho será 

entendido como a transformação de natureza pelo homem. A julgar pelos restos que 

nos chegaram dos homens pré-históricos, pelo gênero de vida dos povos mais antigos 

registrados pela história, são instrumentos de caça e de pesca, os primeiros utilizados, 

também como armas. A característica fundamental que distingue o trabalho humano 

da atividade dos animais é a capacidade de projeção, ou seja, a teleologia e a 

utilização de instrumentos (ENGELS, 1999).  

A partir do desenvolvimento da linguagem, houve a possibilidade de maior 

contato social, troca e transmissão de experiências adquiridas, proporcionando 

esboço de uma organização social e com ela a transformação e aperfeiçoamento de 

métodos de trabalho. É necessário, porém, ressaltar que trabalho, linguagem e 

organização social são características essenciais do homem, sem as quais não 

poderia existir como tal, e, portanto, interdependentes (ENGELS, 1999). 

Pelo trabalho1, o homem satisfaz suas necessidades básicas: comer, beber, 

proteger-se contra os excessos climáticos, garantir a reprodução e preservação da 

espécie. O homem não satisfaz essas necessidades solitariamente, mas em 

sociedade (ENGELS, 1999).  

                                                 
1 No período inicial de sua evolução, isto é, nas sociedades mais primitivas, o homem empregava todo 
o seu tempo de trabalho na obtenção de alimentação e para garantir sua sobrevivência imediata 
(ENGELS, 1999).  
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  De acordo com Engels (1999), graças à cooperação da mão, dos órgãos da 

linguagem e do cérebro, não só no âmbito individual, mas também na sociedade, os 

homens foram aprendendo a executar operações cada vez mais complexas, a propor-

se e alcançar objetivos cada vez mais elevados. O trabalho mesmo se diversificava e 

aperfeiçoava de geração em geração, estendendo-se cada vez a novas atividades. 

Ora, a caça e a pesca vieram juntar-se a agricultura, e mais tarde a fiação e a 

tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao lado do comércio e 

dos ofícios apareceram, finalmente, as artes e as ciências; das tribos saíram as 

nações e os Estados. Apareceram o direito e a política, e com eles o reflexo fantástico 

das coisas no cérebro do homem: a religião.  

Frente a todas essas criações, as quais são antes projetadas como produtos 

do cérebro e pareciam dominar as sociedades humanas, pois, a cabeça planejava o 

trabalhado e por conseguinte obrigava mãos alheias a realizar o trabalho projetado 

por ela. O rápido progresso da civilização foi atribuído exclusivamente à cabeça, ao 

desenvolvimento e à atividade do cérebro. Possibilitando assim, o aumento de 

produção de instrumentos de trabalho e acarretando o aumento de sua produtividade. 

Isso tornou possível produzir além do necessário, para satisfazer imediatamente as 

necessidades básicas da existência humana. (ENGELS, 1876). 

Segundo Modesto (2012), foi o aparecimento do produto excedente, resultado 

da aplicação dessas técnicas (uma vez que permitem a produção de objetos além do 

que necessita o homem para o seu consumo imediato), que originou essa complexa 

divisão social do trabalho, pois liberou certa quantidade de força de trabalho, depois 

aplicada na produção de objetos de arte, adornos, instrumentos de trabalho, entre 

outros, promovendo, em consequência, o aumento da população, através da 

diminuição do índice de mortalidade infantil e do aumento de vida média dos adultos.  

Em nossos dias, o progresso dos métodos de trabalho, constituídos pela 

automação, abriu perspectivas à libertação progressiva do homem das tarefas mais 

primitivas, permitindo a aplicação de sua capacidade produtiva em níveis cada vez 

mais elevados. Fato este que também aperfeiçoou os instrumentos de exploração da 

mão de obra. 

 
O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim 
é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os 
materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é 
muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e fundamental de 
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toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos 
afirmar que o trabalho criou o próprio homem (ENGELS, 1999, p.4). 
 

Foram pontuados até então a definição de trabalho, tal qual a relação entre o 

homem e a natureza, mediada pelo trabalho. Sendo este concretizado pela 

instrumentalização. E tamanha importância do trabalho para satisfazer as 

necessidades de subsistência.  

No interior do modo de produção capitalista, o trabalho assume novas formas. 

A mais evidente particularidade da produção capitalista é a compra e venda de força 

de trabalho. A agilidade com que a produção capitalista alcançou supremacia em 

muitos países destaca o enorme poder das economias capitalistas em converter todas 

as demais formas de trabalho em trabalho assalariado, uma vez que ao trabalhador 

cabe a submissão, pois não lhe resta outra alternativa para ganhar a vida 

(BRAVERMAN, 1974). 

Os processos de trabalho são dominados e modelados pela acumulação do 

capital, ou seja, o capitalista encontra na exploração da força de trabalho humana o 

recurso eficaz para a expansão do seu capital. Os empregadores utilizam todos os 

meios para aumentar a exploração da força de trabalho que compraram, esses meios 

podem variar desde a imposição ao trabalhador de uma jornada de trabalho mais 

longa até a introdução de novos instrumentos de trabalho que permitam maior 

produtividade e intensidade desta. Os processos de trabalho são agora dominados 

pelos aspectos sociais que o capitalista introduziu, que são as novas relações de 

trabalho. (BRAVERMAN, 1974). 

Neste contexto, é introduzida uma dupla dimensão ao trabalho: trabalho 

concreto e trabalho abstrato. Segundo Antunes (2000), o trabalho concreto são os 

valores socialmente úteis, é o que nos faz atender e reproduzir valores de uso, ou 

seja, atender à necessidade humana; enquanto que o trabalho abstrato é o trabalho 

alienado, explorado pelo capital.  

O autor afirma que o trabalho concreto é o primeiro momento de uma 

efetivação de uma sociedade humana, é o que faz do ser, humano. O trabalho 

concreto é a intervenção do homem junto à natureza para satisfazer necessidades e 

esse trabalho não se encerra, já o abstrato está cada vez mais precário no interior do 

modo de produção capitalista.  

Antunes (2000) reafirma que o ato de produção e reprodução da vida humana 

vem do trabalho e na sociedade capitalista se torna degradado. No entanto o trabalho 
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também é o meio de sobrevivência das pessoas, logo, a força de trabalho se torna 

uma mercadoria que produz outras mercadorias, de modo que o trabalho se torna 

forçado, se faz natural ao homem o intercâmbio entre homem e natureza para manter 

e se tornar um meio de satisfação de necessidades.  

  Ainda de acordo com Antunes (2000), o trabalho é transformado numa 

mercadoria para um valor de troca de sobrevivência dentro do sistema capitalista. 

Nesse ambiente de valor de troca, o vínculo social torna-se relação entre coisas. Isso 

ocorre porque o capital é totalmente desprovido de medida e de um quadro de 

orientações humanas. O capitalismo por sua vez promove a redução das 

necessidades do ser social que trabalha, é alienação do ser social e a perda de 

identidade própria e do sentido da vida pode ser entendida como o fim da classe que 

trabalha para viver e o surgimento da classe que só vive para trabalhar. Nesse 

contexto, surge a importância das instituições educacionais para funcionarem como 

alavancas para o gênero humano.   

Antunes (2000), tem por debate principal, a centralidade do mundo do 

trabalho. Discute as profundas transformações econômicas, políticas e sociais 

desencadeadas a partir da década de 1980 em países capitalistas avançados da 

Europa e Japão marcadas por um grande salto tecnológico, mas também no decorrer 

dos anos passam a ser vivenciadas em todo o mundo. 

Esses novos processos de trabalho, substituem algumas características do 

fordismo2, substituídos por uma flexibilização da produção por meio de novos padrões 

de gestão do trabalho. Esse movimento se desdobra em uma profunda 

desregulamentação e flexibilização dos direitos do trabalho.  

                                                 
2  Modelo de produção e consumo em massa, focalizando a indústria automobilística no século XIX. 

Sua evolução está diretamente ligada ao desenvolvimento do pensamento gerencial. O início do ciclo 
de produção capitalista caracterizou-se fundamentalmente pela separação do trabalhador dos meios 
de produção. Mas foi o surgimento das grandes fábricas e das linhas contínuas que aceleraram as 
mudanças, alterando radicalmente os sistemas organizacionais. O conceito chave da produção em 
massa não é a ideia de linha contínua, mas a completa e consistente intercambialidade de partes e a 
simplicidade de montagem. As mudanças implantadas permitiram reduzir o esforço humano na 
montagem, aumentar a produtividade e diminuir os custos proporcionalmente à elevação do volume 
produzido. Henry Ford também conseguiu reduzir drasticamente o tempo de preparação das máquinas 
fazendo com que elas executassem apenas uma tarefa por vez. Além disso, elas eram colocadas em 
sequência lógica. Esta combinação de vantagens competitivas elevou a Ford à condição de maior 
indústria automobilística do mundo e virtualmente sepultou a produção manual. Em contraste com o 
que ocorria no sistema de produção manual, o trabalhador da linha de montagem tinha apenas uma 
tarefa. Ele não comandava componentes, não preparava ou reparava equipamentos, nem inspecionava 
a qualidade. Neste novo sistema, o operário não tinha perspectivas de carreira e tendia a desabilitar 
totalmente (JUNIOR, 1992).  
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Esta desregulamentação e flexibilização dos direitos do trabalho interfere na 

subjetividade do trabalhador, ao mesmo tempo que cria uma atmosfera aparente de 

participação, a qual acaba sendo ilusória,  escondendo a maior exploração do 

trabalhador, ou seja, o trabalhador passa a ser explorado não só no seu corpo, mas 

também em sua mente (ANTUNES, 2000). 

A desqualificação profissional se dá pela falta de especialização do 

trabalhador oriundo do fordismo e pela crescente massa de trabalhadores submetidos 

a trabalhos temporários, parciais, subcontratados, empregos informais, portanto, uma 

precarização em geral dos trabalhadores que formam o sub proletariado moderno. 

Portanto, o autor conclui que não há nenhuma possibilidade de eliminação da classe 

que vive do trabalho, mas sim uma precarização desta classe (ANTUNES, 2000). 

O autor aborda a questão da nova morfologia do trabalho, caracterizada por  

novos contingentes de homens e mulheres terceirizados e sub contratados 

temporariamente que se ampliam. Essa nova morfologia pode presenciar 

simultaneamente a retração do operariado industrial de base taylorista e fordista e por 

outro lado ampliação segundo a lógica flexibilizada toyotista dos novos modos de ser 

do proletariado, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras de telemarketing, call 

center, motoboys que morrem nas ruas e avenidas, digitalizadores em bancos, os 

assalariados de fast food, trabalhadores de hipermercados, trabalho escravo e 

semiescravo em campos e agronegócios ainda existentes. 

Uma série de novos trabalhadores condicionados a essa nova realidade, ou 

seja, uma totalidade de homens e mulheres que vendem sua força de trabalho em 

troca de salário e isto inclui tanto o trabalho produtivo como o improdutivo, pois ambos 

estão imbricados no capitalismo contemporâneo (ANTUNES, 2000).  

Antunes (2000) aponta que as consequências mais visíveis destas 

transformações são a redução do operariado fabril industrial, sub proletarização do 

trabalho, terceirização, aumento de desemprego e estabilidade na condição operária, 

a inserção das mulheres em trabalhos menos valorizados, o assalariamento  no setor 

de serviços, a intelectualização do trabalho industrial, a desqualificação de outros 

trabalhos, os quais estão relacionados a expansão do trabalho precarizado.  

 
[...] em realidade uma apropriação do fazer e saber do trabalho, sob o 
comando do capital dos nossos dias, feito sob um "inquestionável" 
domínio da "produtividade" e da "modernidade social", acabou 
afetando a classe-que-vive-do-trabalho, ou seja, metamorfoseou-se. 
(ANTUNES, 2000, p.85). 
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No capitalismo contemporâneo, mesmo que a ideia de que a ciência substitua 

a força de trabalho, Antunes (2000) reafirma a centralidade do trabalho. E salienta que 

o tempo livre fora do trabalho é tempo para consumir mercadorias, as quais são 

geradas no mundo do capital e que resultam da atividade manual e/ou intelectual que 

decorre do trabalho humano em interação com os meios de produção.  

Antunes (2000), afirma que a lógica do sistema produtor de mercadorias 

acentuou em tal intensidade a concorrência intercapitalista que converteu a busca da 

“produtividade”, da “modernidade”, em um processo autodestrutivo que gerou, entre 

outras consequências nefastas, a criação sem precedentes de uma sociedade de 

excluídos e precarizados. 

Vimos até então aproximações acerca da definição de trabalho, a importância 

do trabalho para satisfazer as necessidades básicas do ser humano, a centralidade 

do mundo do trabalho, características do modo de produção capitalista na 

contemporaneidade e por conseguinte, a desregulamentação e flexibilização dos 

direitos do trabalho, a nova morfologia do trabalho e suas consequências ao 

trabalhador. 

 

1.2 O TRABALHADOR ESTUDANTE NO ENSINO SUPERIOR 

 

Faremos ainda mais aproximações ao trabalhador, que na perspectiva de se 

qualificar, busca o Ensino Superior, haja vista a educação como forma de qualificação 

para o trabalho. Partiremos do embasamento jurídico quanto ao direito à educação. 

No Artigo 205 da Constituição Federal promulgada em 1988, está 

determinado que: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2018). 

 
Almeida e Silva (2014), afirmam que a educação, como política e estratégia 

defendida por todos os setores da sociedade, é um campo em que disputam grupos 

e classes sociais cujos interesses são de natureza diversa e antagônica. De um lado 

há os que querem impor e manter o consenso e a harmonia social por meio de uma 

educação passiva, que reproduz valores e ideias dos grupos dominantes, e por outro 
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há os que buscam a formação de saberes e práticas que provoquem rupturas na 

produção e reprodução das condições materiais e culturais de existência, 

estabelecendo, desta forma, relações que se pautam na igualdade de condições entre 

os “desiguais”.  

 
Seguindo essa linha de raciocínio, a educação está à mercê da 
reprodução de uma estrutura que coisifica o indivíduo, 
impossibilitando-o de desvelar e questionar a realidade social, cultural, 
política e econômica, desenvolver-se autonomamente e emancipar-se 
para a construção de uma nova realidade em que haja igualdade de 
acesso aos bens e serviços da comunidade e respeito à diversidade. 
Para garantir que a educação contribua de forma decisiva para a 
construção de uma nova sociedade, as instituições encarregadas de 
transmitir e retransmitir conhecimentos e experiências devem se voltar 
para as necessidades de todos, indistintamente. (ALMEIDA E SILVA, 
2014, p. 3). 

 

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

capitalismo está voltada, 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 importância” (p. 8).  

O segundo motivo é o discurso em que afirma que se não houver formação 

escolar, 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” 

(PARO, 1999, p. 8). O terceiro motivo é que 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” (PARO, 1999, p. 9).  

Deste modo, Paro (1999) 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.  

As autoras Almeida e Silva (2014) trazem a afirmação de que a educação 

formal escolarizada pode vir a possibilitar a construção de uma educação 

emancipadora, que se preocupa com a troca e a transmissão de valores e 

conhecimentos populares – geralmente classificados por aqueles que detêm o poder 
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político e econômico como saberes supersticiosos, sem fundamentação e 

comprovação científica –, contribuindo para a formação de organizações coletivas que 

levem à construção da autonomia e desenvolvimento intelectual de homens e 

mulheres, respeitando e valorizando seus saberes e experiências. 

De acordo com Frigotto (2010, p. 34), existem direitos que são inatos ao 

indivíduo, os quais quando negados agridem a condição humana: 

 
A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições 
físicas, mentais, afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano 
(condições unilaterais) capazes de ampliar a capacidade de trabalho 
na produção dos valores de uso em geral como condição de satisfação 
das múltiplas necessidades do ser humano no seu dever histórico. 

 

Educação emancipadora que garanta e fortaleça a capacidade de o indivíduo 

expor seus pensamentos, sua compreensão de sociedade, de cultura, de política, 

realizar atividades formativas que questionam a banalização e naturalização da 

violência e a discriminação social, étnica, de gênero: “É preciso superar a perda da 

capacidade humana de realizar experiências formativas e a condição de objeto a que 

o homem se reduziu num mundo instrumentalizado pelo capital […]” (QUINTAL, 2010, 

p. 12). 

Na primeira década do século XXI pôde-se verificar no Brasil, um processo de 

convergência entre princípios constitucionais expedidos pela Carta de 1988 e a 

política educacional para a educação superior. Dentre os objetivos preconizados por 

nossa Constituição no Artigo 3º, destacam-se: construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais.  

Em sintonia com o momento de abertura política, o texto propõe a 

incorporação de sujeitos historicamente excluídos do direito à educação, pela 

“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (art. 206, I). 

Estabelece também, no artigo 208 inciso V, que o dever do Estado com a educação 

será efetivado por meio da garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (VARGAS e DE 

PAULA, 2012).  

Vargas e De Paula (2012), mencionam que o Artigo 214 da Constituição 

Federal, prevê o estabelecimento dos Planos Nacionais de Educação de duração 

decenal, objetivam articular o sistema nacional de educação em regime de 
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colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para 

assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

etapas e modalidades, por meio de ações que conduzam, dentre outras, à 

universalização do atendimento escolar e à formação para o trabalho. 

A redação do PNE de 2011 foi precedida e subsidiada pela realização da 

Conferência Nacional da Educação – CONAE em abril de 2010. Enfático quanto ao 

ensino superior o PNE, destaca que: 

 
[...] observa-se que esse nível de ensino continua elitista e excludente. 
A expansão ocorrida na última década não foi capaz de democratizar 
efetivamente esse nível de ensino. É necessário, portanto, 
democratizar o acesso dos segmentos menos favorecidos da 
sociedade [...] O acesso e a permanência desses segmentos à 
educação superior implicam políticas públicas de inclusão social dos/ 
das estudantes trabalhadores/as, plano nacional de assistência 
estudantil para estudantes de baixa renda, a exemplo das bolsas-
permanência e do apoio financeiro para o transporte, residência, 
saúde e acesso a livros e mídia em geral (VARGAS e DE PAULA, 
2012, p.463 apud BRASIL.MEC.CONAE, 2010). 

 

Está configurada, então, a principal condição para a consolidação da 

expansão da educação superior em nosso país: o atendimento de camadas mais 

pobres da população, incluindo os/as estudantes-trabalhadores/as. Tudo isso explica 

porque a política educacional contemporânea para a educação superior está 

embasada no conceito de democratização do ensino (VARGAS e DE PAULA, 2012). 

Na síntese de Ristoff (2011, p. 162): 

 
Se a palavra de ordem da década passada foi expandir, a desta 
década precisa ser democratizar. E isto significa criar oportunidades 
para que os milhares de jovens de classe baixa, pobres, filhos da 
classe trabalhadora e estudantes das escolas públicas tenham acesso 
à educação superior. Não basta mais expandir o setor privado – as 
vagas continuarão ociosas; não basta aumentar as vagas no setor 
público – elas apenas facilitarão o acesso e a transferência dos mais 
aquinhoados. 
 

Vislumbrando uma educação superior de massas4, novos e mais adequados 

padrões de avaliação da qualidade e de sua aferição devem ser adotados (PEIXOTO, 

2011). Nesse sentido, Gomes e Moraes (2009) contribuem de forma objetiva, listando 

                                                 
4 Adotando a classificação de Trow, o sistema de massas atende entre 16 e 50% do grupo etário 

relevante, “estando plenamente consolidado em relação ao sistema de elite quando passa a admitir 
mais de 30% das matrículas da coorte de jovens de 18 a 24 anos” (GOMES; MORAES, 2009, p. 4). 
Considera-se de elite o sistema que atende até 15% do grupo etário relevante e universal o sistema 
que ultrapassa os 50% nesse atendimento. 
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fatores a serem considerados nesse caso, como: a função que é atribuída ao ensino 

superior no sistema de massa; as condições da infraestrutura física; os critérios de 

acesso; os programas de assistência e apoio aos estudantes; a relação 

professor/aluno; a herança cultural e escolar dos estudantes; as características 

sociais, culturais e econômicas da população matriculada.  

Nos anos 1960, Darcy Ribeiro (1969, p. 135-136) trazia essas considerações:  

 
[...] na discussão acadêmica, com frequência, massificação e 
democracia se opõem a elitismo e seletividade como opções 
necessárias para a universidade. A estas ambiguidades se deve 
responder com a afirmação peremptória de que a universidade tem 
compromisso com ambos os termos desde falso dilema, e que os 
mesmos devem ser atendidos simultânea e integralmente. Assim, [...] 
deve-se ampliar ao máximo as possibilidades de educação oferecidas 
à juventude, tendo como meta preparar a força de trabalho de alta 
qualificação que a sociedade requer para poder viver e progredir. Ao 
mesmo tempo, deve selecionar dessa massa de estudantes, segundo 
os critérios mais objetivos e rigorosos, aqueles jovens nos quais deva 
fazer-se uma inversão adicional, em virtude de sua capacidade ou de 
sua laboriosidade, que os capacite a alcançar mais altos níveis de 
saber. 

 
Esse processo só se completará se tivermos igual proporção de crescimento 

na taxa de concluintes, com inclusão crescente de todas as camadas da população, 

sobretudo dos mais pobres.  

Ainda de acordo com Vargas e De Paula (2012, p. 465): 

 
[...] a vigilância constante sobre as taxas de conclusão e sobre o perfil 
socioeconômico dos concluintes e dos que se evadem nos parece 
essencial não apenas para atestar ou não o sucesso do processo 
como para produzir feedbacks sobre as políticas adotadas. Como 
deveríamos agir para garantir a eficácia das políticas de inclusão? 
Quais as alternativas possíveis no âmbito das políticas públicas e das 
iniciativas concretas no interior das universidades? Que carências 
específicas os nossos estudantes trariam para concluir o ensino 
superior?  

 
Segundo Gotlib, (2016), a maior parte dos jovens brasileiros são obrigados a 

escolher trabalhar ao invés de estudar, em geral, os jovens vivem com a família, e 

muitos complementam a renda da casa, por isso essa estrutura é um fator a ser 

considerado.  

 
Muitos expressam o vir a fazer uma faculdade como uma espécie de 
sonho com raízes aéreas, ou seja, sem indicar como conseguirão; 
outros se dão conta de que, com maior probabilidade, tal sonho não 
se realizará […] Alguns reconhecem que é um desejo que vai exigir 
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sacrifícios, em particular o de combinar estudo e trabalho […] É 
possível notar que os campos estudo e trabalho têm complexa relação 
e podem colaborar mutuamente. Entretanto, como se analisa em outra 
parte, a vontade de estudar pode dar vez ao trabalho, já que ele se 
torna uma necessidade imediata (GOTLIB, 2016, p.1). 

 
O relatório “Juventudes na escola, sentidos e buscas: por que frequentam?”, 

desenvolvido pela Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Flacso) em 

parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a Organização dos Estados Ibero-

americanos (OEI) de 2015, aponta a partir de entrevistas com 8.238 jovens de 15 a 

29 anos, que cerca de 20% dos jovens abandonaram os estudos pelo menos uma vez 

e, o principal motivo foi o trabalho (28%), seguido por questões familiares (20%), 

gravidez (11%) e não gostar de estudar (7%). Quase 60% dos adolescentes trabalham 

e 67% passam, pelo menos, cinco horas por dia no emprego. Os pesquisadores 

concluíram que o ensino superior é um desejo para boa parte dos entrevistados. 

(ABRAMOVAY; CASTRO; WAISELFISZ, 2015) 

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. 

Ora, sendo o trabalho essencial para sobrevivência no sistema capitalista, logo o será 

para suprimento dos custos que advém da vida acadêmica, seja para deslocamento 

para tal, materiais, insumos para este período, entre outros (MODESTO, 2012). 

A literatura estabelece a correlação entre condição socioeconômica e 

escolarização. Desde o relatório Coleman5 há quase sessenta anos, sabe-se que “o 

fator socioeconômico é o que determina mais fortemente o desempenho escolar dos 

estudantes” (VARGAS e DE PAULA, 2012, p. 465 apud BRASIL.INEP, 1999, p. 23). 

Não por outra razão, os últimos governos têm se preocupado em apoiar a 

permanência dos estudantes, concebendo medidas para provê-los dos recursos 

básicos para tal: bolsas de estudo, auxílio moradia, alimentação e transporte, dentre 

outras. 

Entretanto, Vargas e De Paula (2012) acreditam que outra ordem de carência 

deve ser observada: a dificuldade de ajuste entre as exigências da escolarização e a 

necessidade de trabalhar, vivida por contingente expressivo do alunado.  

                                                 
5 O Relatório Coleman deu início a história da pesquisa em eficácia escolar. Tentava entender as 
relações entre as características das escolas e o resultado do desempenho dos diferentes grupos de 
alunos. James S. Coleman procura explicitar o debate sobre o papel da escola perante uma sociedade 
mais igualitária demonstrando que as diferenças socioeconômicas são as responsáveis pelas 
diferenças entre o desempenho dos alunos. Dessa forma, uma polêmica foi instituída, a de que as 
condições do funcionamento da escola determinavam os seus resultados. (BARTHOLOMEU, 2009) 
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Entre a intenção de um estudante que pretende ingressar na educação 

superior e seu efetivo ingresso, encontramos um importante obstáculo a transpor, 

relacionado à situação de trabalho. Por vezes o trabalho dificulta a escolarização, por 

vezes a ausência de trabalho impede a escolarização. Essa situação, em verdade, 

traduz a evidência das incompatibilidades entre estudo e trabalho, ou seja, a 

possibilidade ou não de uma escolaridade longa, segundo a relação do estudante com 

o trabalho (VARGAS e DE PAULA, 2012).  

Em tempos de crise econômica global, o dilema trabalho-estudo ultrapassa as 

fronteiras, como nos informa o noticiário internacional: 

 
Custos cada vez mais altos – aliados a uma crise econômica que torna 
difícil aos jovens conseguir o primeiro emprego e pagar as dívidas que 
contraíram para se formar – vêm tornando a universidade, caminho da 
ascensão social, cada vez mais inacessível às classes médias e 
trabalhadores de países tão distintos como Espanha, EUA e Chile 
(VARGAS e DE PAULA, 2012, p. 465 apud O PESADELO, 2012, p. 
43). 
 

Vargas e De Paula (2012), afirmam que se trata, assim, de uma situação 

particular e recorrente na condição do estudante da educação superior e que atua 

como um complicador para a sua permanência e conclusão: o fato de ser também um 

trabalhador. 

A seguir apresentamos em gráfico, a razão entre pessoas de 15 a 29 anos em 

relação a educação e trabalho. 
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Gráfico 1 – Jovens, educação e trabalho: Pessoas entre 15 e 29 anos, segundo 

ocupação, em 2017 

 

 

Fonte: Pnad 2017 Educação / IBGE 

 

O gráfico acima, pontua que entre jovens de 15 a 29 anos, a menor 

porcentagem está para os quais trabalham e estudam e a maior porcentagem está 

para os que só trabalham e a segunda maior porcentagem estão os jovens que 

somente estudam. 

Ainda, de acordo com a Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) 

até 2024, 33% das pessoas entre 18 e 24 devem estar matriculadas no ensino 

superior. Em 2017, essa porcentagem foi de 23,2%, e se manteve estável em relação 

a 2016, segundo a PNAD. (BRASIL, 2018) 

Por conseguinte, apresentaremos em gráficos os motivos apontados por 

homens e mulheres de 15 a 29 anos para não estudarem., segundo PNAD, 2017. 
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Gráfico 2 – Razões para homens e mulheres de 15 a 29 anos não estudarem: 

Compare os principais motivos apontados para não frequentar escola, faculdade ou 

outros cursos (%) 

 

Fonte: Pnad 2017 Educação / IBGE 

 

Segundo a PNAD (2017) entre os homens, 49,4% afirmaram que as razões 

por não estudarem era porque trabalhavam, ou, porque estavam buscando emprego 

ou já conseguiram trabalho, que começariam em breve. Entre as mulheres, essa 

justificativa foi usada em 28,9% dos casos. O segundo motivo mais comum para os 

homens não estudarem é a falta de dinheiro para pagar a mensalidade, o transporte, 

o material escolar ou outras despesas educacionais. Por outro lado, entre as 

mulheres, o segundo motivo mais citado para estarem fora da sala de aula é ter que 

cuidar dos afazeres domésticos ou de criança, adolescente, idoso ou pessoa com 

deficiência ou outra necessidade. Essa razão foi apontada apenas por 0,7% dos 

homens. 

Foracchi (1977, p. 51) analisa as circunstâncias e efeitos do trabalho na vida 

dos estudantes: 

 
O trabalho e o estudo podem ser conjugados porque tanto existe o 
trabalho em tempo parcial quanto os cursos noturnos. O jovem que se 
desdobra entre essas duas atividades, igualmente solicitadoras e 
absorventes, apresenta, portanto, algumas características peculiares. 
Trabalho parcial: acentua o divórcio entre interesses e necessidade, 
sem concentrar-se neste ou naquele setor, se dilui entre estudo e 
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trabalho, convertendo-os em atividades precárias e insatisfatórias. 
Contudo, nesse caso, o trabalho é o setor mais atingido por ser, na 
perspectiva do estudante, um trabalho incompleto e parcial. O 
estudante que trabalha vive a fragmentação do estudante: não 
estamos mais em presença de um mero intervalo que possibilita, como 
numa fuga, a realização de determinada atividade. Estamos diante de 
um intervalo amplo que marca, porque separa em tempos sociais 
distintos, o trabalho e o estudo. 

 
Essa situação configura o status de “estudante-trabalhador”. Porém, ainda 

mais delicada é a situação do “trabalhador-estudante” (Arroyo, 1990; Spósito, 2003), 

também descrita por Foracchi (1977, p. 51): 

 
Diversa é a situação do trabalhador que estuda pois, nesse caso, o 
acidente não é o trabalho, mas o estudo. O estudo aparece como 
contingência. O trabalhador escolhe um curso que não se 
incompatibilize com o trabalho porque este sim exige e absorve a 
maior parte das energias. O trabalho faz com que o curso tenha 
importância acessória. No caso anterior, a necessidade de trabalhar 
colocava o curso em plano secundário, mas nesse caso o sucesso no 
trabalho realiza-se às expensas do curso. Isso não significa que ele 
seja abandonado, mas, simplesmente que é redefinido em termos do 
interesse mais amplo que o trabalho apresenta. A acomodação entre 
estudo e trabalho raramente redunda numa integração harmônica das 
duas atividades. Com frequência impõe-se uma cisão, com caráter de 
opção, pois as qualidades do estudo e do trabalho não têm uma 
medida comum de avaliação. 
 

Pontuemos, por outro lado, as dificuldades que os estudantes trabalhadores 

possuem para empreender estágios profissionalizantes, dada a necessidade de abrir 

mão de um trabalho remunerado em troca de estágios que se caracterizam pela 

ausência de vínculo trabalhista. Ou ainda, na reflexão de Sampaio, Limongi e Torres 

(2000, p. 21): 

[...] sem dúvida, existe uma diferença muito grande entre um(a) 
estudante empregado(a) como secretário(a) ou vendedor(a) que 
mantém suas atividades profissionais enquanto cursa uma faculdade 
de Direito e um(a) jovem que entra para um escritório de advocacia 
durante o curso. 
 

Em direção diametralmente oposta, o aluno “não trabalhador” configura o 

“estudante em tempo integral”, por oposição ao status de “trabalhador-estudante” ou 

de “estudante-trabalhador”, sugerindo uma maior disponibilidade de tempo para a 

realização de estudos. Liberado da obrigação de se sustentar, o estudante em tempo 

integral não só pode optar por carreiras que demandam investimento de tempo 

integral quanto poderá, no momento oportuno, trilhar o ritual do estágio que antecede 
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a boa colocação profissional. Esta categoria é residual na educação superior 

brasileira, como vimos (VARGAS e DE PAULA, 2012).  

Agravando a problemática, estudos (NUNES; MARTIGNONI; CARVALHO, 

2004; VARGAS, 2008) que correlacionam renda e condição de trabalho nos cursos 

superiores nacionais apontam que as mais baixas faixas de renda salarial ocorrem 

simultaneamente ao trabalho do graduando e as mais altas são produzidas sem ou 

com parca participação do trabalho do estudante. Situação duplamente injusta: a 

baixa renda surge junto e às custas do trabalho do estudante, presumivelmente 

comprometendo seu investimento escolar. Inversamente, a produção da alta renda 

independe do trabalho do graduando, totalmente liberado para estudar, em meio a um 

ambiente favorecido economicamente.  

Conforme Vargas e De Paula (2012, p.1): 

 
Parece razoável supor, e a experiência profissional confirma, que 
grande parte das dificuldades e mesmo do insucesso escolar de 
nossos alunos recaem sobre a dificuldade de conciliação entre estudo 
e trabalho. Desperdiçamos anualmente e cassamos todos os dias os 
sonhos de milhares de estudantes esgotados, frustrados e impotentes 
perante obrigações de trabalho e escolares inconciliáveis. 

 
Abandonados à própria sorte, o trabalhador-estudante e o estudante-

trabalhador no Brasil se veem hoje estimulados a ingressar na educação superior. A 

retórica legal e política supostamente ampara esse projeto, seja sob o signo da 

diminuição das desigualdades sociais, seja pelo da democratização da educação 

superior (VARGAS e DE PAULA, 2012). 

Parece oportuno ressaltar que as condições para que os discentes 

permaneçam na vida acadêmica ultrapassam os seus muros, já que estão 

relacionadas ao contexto social, cultural, econômico e político. Portanto, para 

entender e combater a evasão escolar, particularmente a evasão no ensino superior 

é necessário termos clareza que são múltiplas e variadas as situações e obstáculos: 

 
[...] Muitas vezes por terem que trabalhar para ajudar no orçamento do 
lar, a incompatibilidade no horário para o estudo, o desgaste 
prematuro no trabalho, não sobrando tempo e ânimo para estudar, a 
distância da escola de suas casas, ou mesmo a falta de moradia fixa, 
com constantes mudanças de endereços, uma escola não atrativa, 
autoritária, professores despreparados, ausência de motivação, sem 
propostas pedagógicas, [...], baixo poder aquisitivo para aquisição de 
materiais escolares, exigidos pelas escolas, violência e outras causas 
oriundas do sistema capitalista e educacional do país (PIANA; 
CANÔAS, 2007, p. 215). 
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Assim, ao buscar as causas para a evasão na educação, levando muitos a 

não permanecerem nas instituições públicas de ensino superior, devemos levar em 

conta os fatores externos, como “[...] precárias condições econômicas e sociais da 

população, formação histórica colonizada, poderes públicos irresponsáveis ou 

atrelados aos interesses de uma elite predatória, etc.” (CORTELLA apud RUARO, 

2012, p. 5). 

Assim é que, procuramos explorar a delicada relação entre o trabalhador-

estudante e o estudante-trabalhador e a educação superior com enfoque no ensino 

público. 

 

1.3 TRABALHO E ESTUDO: APROXIMAÇÕES ÀS LEGISLAÇÕES 

 

Quanto as legislações que subsidiam o trabalho e estudo, faremos 

aproximações a partir de então. Vargas e De Paula (2012), colocam que na hipótese 

da situação de trabalho como obstáculo à educação superior deve ser computada 

como plenamente razoável. Esse tão possível quanto ignorado obstáculo é 

solenemente negligenciado, enquanto tal, pela legislação brasileira. Eis que o 

arcabouço legal brasileiro sobre educação superior faz invisível a condição 

desvantajosa do trabalhador-estudante e do estudante-trabalhador, alvo primordial de 

medidas protetivas. 

Abaixo apresentamos as ponderações de Vargas e Paula (2012, p.1): 

 
A atual Constituição da República Federativa do Brasil (1988), no 
inciso V do art. 208, que trata do dever do Estado com a educação, 
chega a conter uma crueldade, quando determina que o acesso aos 
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, se 
dará segundo a capacidade de cada um. Ora, de que capacidade 
estaríamos falando, se em realidade o acesso a níveis mais elevados 
do ensino tem se dado, em nosso país, sobretudo como função da 
capacidade econômica do estudante?  
 

A nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação6 (Lei 9394/1996) não é menos 

lacônica. O capítulo dedicado à Educação Superior silencia acerca da condição de 

trabalho do estudante. E a Consolidação das Leis do Trabalho brasileira no Decreto-

Lei 5452/1943 não dedica nada além do seguinte parágrafo ao estudante que 

                                                 
6 A atual LDBEN não foi o projeto apresentado pelos trabalhadores da educação, que previa maior 

controle e investimentos públicos na oferta da educação superior. 
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trabalha, Art. 136 no segundo parágrafo, o empregado estudante, menor de 18 

(dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. 

(BRASIL, 2018) 

 
Tal descaso e desproteção ao estudante brasileiro que trabalha e ao 
trabalhador brasileiro que estuda é análogo ao quadro referido por 
Altbach em relação ao modelo de ensino da Universidade de Buenos 
Aires, um modelo de "sobrevivência do mais apto", um verdadeiro 
processo de darwinismo social no interior da universidade, com as 
suas elevadas taxas de evasão (PAULA, 2011, p. 76). 
 

De acordo com Vargas e De Paula (2013), desse modo parece imperioso 

enfrentarmos o problema dessa lacuna entre o número de ingressantes e concluintes 

em seus múltiplos aspectos. Para além das políticas de permanência que visam 

atender as necessidades de auxílio material para cursar a educação superior, 

destacamos uma problemática de natureza operacional para a realização da 

educação superior: a situação de trabalho do estudante e as limitações que ela enseja. 

Entretanto, essas limitações se associam a outras. 

A condição de trabalho impõe limites ao turno em que o aluno pode estudar. Se 

o estudante trabalhador tiver de cumprir sua jornada de trabalho acima de 20 horas 

ou menor que 40 horas, sejam em horário comercial ou escala 12x36 sua única opção 

é o período noturno para a formação acadêmica. Se trabalhar até 20 horas, pode 

suceder que estas ocorram pela manhã, à tarde ou à noite, abrindo mais opções de 

turno para o estudante. Ainda assim, a oferta de trabalho no horário comercial é 

majoritária, o que implica novamente na opção pelo turno da noite (VARGAS e DE 

PAULA, 2012). 

Parece oportuno ressaltar que o regime de trabalho ao qual o estudante 

trabalhador está condicionado, muitas vezes dificulta seu acesso às universidades, 

pois, os contratos de trabalho até permitem sua saída antecipada, mas não bonifica o 

trabalhador dessas horas faltantes, tendo esse trabalhador, de alguma forma fazer a 

reposição dessas horas para que não tenha prejuízo em seu rendimento, logo 

remuneração. 

Ainda segundo Vargas e De Paula (2012), os dados de 2010 compilados pelo 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(FONAPRECE) informam que mais da metade (52,5%) dos estudantes do noturno são 

das classes C, D e E, enquanto as classes A e B predominam no matutino (57,9%) e 

no integral (65,3%) (ANDIFES-FONAPRACE, 2011). Como vimos anteriormente, são 
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os estudantes das classes C, D e E que mais exercem atividade remunerada não 

acadêmica. 

Questionam, Vargas e de Paula (2013, p.1):  

 
O cotidiano destes alunos implica, portanto, no deslocamento entre o 
espaço de trabalho e o de estudo, sendo este último majoritariamente 
no turno da noite. Queremos aqui nos deter no prosaico e nada 
irrelevante exame da realidade deste cotidiano. Em verdade, o que 
significa estudar no turno da noite e trabalhar? Que se pode dizer do 
turno da noite, em comparação com o da manhã? O fato de haver 
oferta de cursos à noite equaliza oportunidades de estudo entre 
trabalhadores e não trabalhadores? 

 
Em conformidade com Vargas e de Paula (2012) as dificuldades escolares de 

estudantes de camadas populares têm sido atribuídas ao seu perfil escolar pregresso 

de forma quase mecânica, em particular entre os docentes. Um fator condicionante, 

mas, não o único. Nessa perspectiva, falham os alunos, não as instituições. Trata-se 

de uma perspectiva escamoteadora e conservadora, que preserva o status quo, ao 

mascarar o papel substancial das instituições. 

Santos (2006), fala de um debate sobre a democratização do campus 

realizado pelo INEP, um dos palestrantes afirmou que: “o poder universitário está 

investindo internamente muito mais nos cursos nos quais a elite opta por estudar. Já 

nos cursos que têm mais pobres, não há investimentos sérios” (SANTOS, 2006, p. 

83).  

Sem defender a banalização das obrigações acadêmicas, chamamos a 

atenção para políticas que procurem enfrentar o problema, viabilizando de fato ao 

trabalhador-estudante e ao estudante-trabalhador a conciliação entre estudo e 

trabalho. A ausência de políticas e legislação específica sobre a situação destes 

estudantes não pode mais ser ignorada.  

Vimos até então, a centralidade do trabalho na vida humana, sendo que a 

relação homem e natureza sempre fora e permanece mediada pelo trabalho e 

afirmado pelos economistas que a fonte de toda riqueza é o trabalho. E aos que 

desejam ingressar no ensino superior e não possuam a opção de dedicar-se 

exclusivamente ao estudo, se veem obrigados a conciliar trabalho e vida acadêmica 

para a ascensão educativa por conseguinte possível sucesso profissional, no entanto 

a desproteção ao trabalhador estudante se faz notória.  
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Por conseguinte, trataremos sobre o significado histórico das universidades e 

as relações que permeiam entre os trabalhadores estudantes. 
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2 A UNIVERSIDADE E OS TRABALHADORES ESTUDANTES 

 
Este capítulo propõe realizar aproximações à história da educação no Brasil 

para contextualização do Ensino Superior, sobretudo em sua oferta no âmbito da 

Universidade. Optamos por este direcionamento, uma vez que, informações sobre o 

passado educacional nos permitem entender a presente conjuntura.  

 

2.1 O ENSINO SUPERIOR 

 

Piletti (1996), pontua que a educação sendo universal, varia de sociedade 

para sociedade, de um grupo social a outro, segundo as concepções que cada 

sociedade ou grupo social tenham de mundo, de homem, de vida social e do próprio 

processo educativo, dentro dos limites e possibilidades individuais. 

Indivíduos, escola e sociedade não são entidades isoladas, que se 

desconhecem, mas dinâmicas, cujo desenvolvimento depende das relações que 

mantêm entre si. A definição geral, indica que a educação consiste na influência que 

as gerações adultas exercem sobre as gerações mais jovens, com base nas 

expectativas sociais dominantes (PILETTI, 1996). 

Ao longo da história brasileira sempre predominou uma duplicidade, uma 

distância entre os valores proclamados e os valores reais, entre as garantias legais e 

sua efetivação. No campo educacional, apesar de leis sempre mais numerosas e 

“avançadas”, a sociedade brasileira continuou a enfrentar problemas seculares como 

analfabetismo, repetência, evasão, falta das mínimas condições de um ensino 

eficiente (PILETTI, 1996). 

Retomando a trajetória histórica da educação, verificamos que no período 

colonial (1530-1822), o propósito explícito de converter os índios à fé católica, 

escondeu a sujeição e dominação a que foram submetidos. O ensino das primeiras 

letras tinha a função neste contexto, de criar as condições necessárias à catequese e 

à imposição dos costumes europeus.  

No período monárquico (1822-1889), não foram cumpridos os objetivos 

legalmente estabelecidos: ensino primário para todos, curso secundário regular e 

universidade. No período republicano (1889 até atualmente), a sociedade brasileira 

continuou fiel à mesma regra de modificar a lei ao invés de modificar a realidade.  
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No tocante às competências, durante a Primeira República (1889-1930), 

continuou a dualidade de sistemas herdada do ato adicional de 1834 e consagrada na 

Constituição de 1891, sendo estas: sistema federal para o ensino das elites 

(secundário e superior) e sistemas estaduais para a educação popular (primário e 

profissional) (PILETTI, 1996). 

Neste período, vários princípios educacionais foram intensamente discutidos, 

tornando-se preceitos constitucionais a partir de 1934, sendo-os: gratuidade e 

obrigatoriedade do ensino de 1º grau; direito de todos à educação; liberdade de 

ensino; obrigação do Estado e da família no tocante à educação e ensino religioso de 

caráter multiconfessional (PILETTI, 1996). 

Com o golpe do Estado Novo e a Constituição imposta ao país em 10 de 

novembro de 1937, Vargas assumiu um controle ditatorial sobre a sociedade 

brasileira. O direito de todos à educação deixou de estar explícito na Constituição, que 

privilegiou as escolas particulares e instituiu o ensino pré-vocacional principalmente 

de trabalhos manuais, visando a descobrir uma tendência vocacional e profissional 

destinada à classe trabalhadora. (PILETTI, 1996). 

Segundo Piletti (1996), de 1946 a 1964 houve um avanço da participação 

popular e, consequentemente, da educação popular. A Constituição de 1946 

restabeleceu os princípios educacionais democráticos da Carta de 1934. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61) foi a primeira a englobar 

todos os graus e modalidades do ensino, após treze anos de discussão.  

Atualmente, a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 regulamenta os níveis 

e modalidades de Educação e Ensino, os quais são: 

 
Conforme título V, capítulo I do art. 21. A educação escolar compõe-
se de: 
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. 
II – educação superior. (BRASIL, 2018) 
 

Assim como, princípios e fins da Educação Nacional, estabelecida na lei em 

questão: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei 
nº 12.796, de 2013) 
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da 
vida. (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018) (BRASIL, 2018) 
 

A previsão legal do Ensino Superior é apresentada no no capítulo IV, Art. 43: 

A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de 
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares. (Incluído pela Lei nº 13.174, de 2015) (BRASIL, 
2018) 
 

Esta lei disciplina a educação escolar. Parece oportuno ressaltar que a 

educação está nos processos formativos na vida familiar, convivência humana, no 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm#art1
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trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas 

manifestações culturais, ou seja, a educação escolar deve se vincular ao mundo do 

trabalho e à prática social. (BRASIL, 2018). 

 

2.2 A UNIVERSIDADE 

 

A universidade é dentre muitas formas de acesso à educação, sobretudo ao 

que tange ao ensino superior. Wanderley (2003) afirma que as universidades são 

herdeiras das instituições do mundo greco-romano, assumindo uma forma específica 

no contexto religioso do Oriente Islâmico e do Ocidente Cristão. Algumas 

características das universidades medievais podem ser apontadas, como por 

exemplo, seu caráter conservador.  

Predominantemente estavam voltadas para o saber como um fim em si 

mesmo, criadas para formar uma elite aristocrática, depois complementadas por uma 

elite de mérito. Através dos tempos elas sofreram mutações e se adequaram às novas 

condições impostas pela realidade. Com a Revolução Industrial e o modo de produção 

capitalista, surgiram exigências de especializações e técnicas que se ajustassem à 

nova divisão social do trabalho. (WANDERLEY, 2003). 

Nos países socialistas, as universidades têm sua autonomia controlada pelo 

Estado e por uma orientação teórica central, algumas mantendo a rigidez e a 

hierarquização, outras se modernizando. Buscam formar especialistas de alto nível, 

procurando identificar-se com o desenvolvimento e a edificação do próprio socialismo.  

Nos países capitalistas, as universidades apresentam um grau de autonomia 

e de avanço tecnológico e científico variáveis, sendo condicionadas de modo 

diferenciado pelo tipo de desenvolvimento inerente aos países, quer pelos 

desenvolvidos centrais, quer pelos subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil 

(WANDERLEY, 2003).  

Wanderley (2003) explica que tanto nos países centrais como nos periféricos, 

existem aqueles que veem historicamente a universidade como o lugar apropriado 

para a criação e divulgação do saber, para o desenvolvimento da ciência, para a 

formação de profissionais de nível superior, técnicos e intelectuais que os sistemas 

necessitam. Há outros que consideram a universidade como um dos aparelhos 

ideológicos privilegiados da formação social capitalista, quanto para garantir as 

funções de inculcação política e ideológica dos grupos e classes dominantes.  
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Para mim, a universidade é um lugar – mas não só ela – privilegiado 
para conhecer a cultura universal e as várias ciências, para criar e 
divulgar o saber, mas deve buscar uma identidade própria e uma 
adequação à realidade nacional. Suas finalidades básicas são o 
ensino, a pesquisa e a extensão. Ela é a instituição social que forma, 
de maneira sistemática e organizada, os profissionais, técnicos e 
intelectuais de nível superior que as sociedades necessitam. Situa-se 
na esfera da superestrutura, dentro da Sociedade Civil, mantendo 
vínculos com a Sociedade Política e a base econômica. Serve 
normalmente à manutenção do sistema dominante, mas pode também 
servir à transformação social. (WANDERLEY, 2003, p.11) 

 

Estas interpretações sobre a missão e finalidade da universidade ressoam na 

América Latina, cuja dependência cultural externa é estrutural, e são repetidas ou 

recriadas com matizes peculiares à situação de cada país. Uma leitura das finalidades 

que as universidades latino-americanas se propõem e que constam em seus Estatutos 

daria uma impressão bastante positiva. Contudo, quando se pesquisa o cumprimento 

dessas finalidades e a carência de meios, recursos humanos e materiais, comprova-

se uma enorme distância entre o desejado e o realizado (WANDERLEY, 2003). 

Segundo Ribeiro (1975), observando o conjunto da América, verifica-se que 

na área de colonização espanhola a universidade surgiu cedo; na zona da influência 

inglesa seu advento deu-se mais tardiamente; e na região portuguesa só apareceu 

em décadas muito recentes.  

 

[...] segundo os dados disponíveis (Sérgio Buarque de Holanda, 1963), 
as universidades da América espanhola prepararam 150.000 
graduados, durante o período colonial; calcula-se que no mesmo lapso 
(1577-1822), tão somente 2.500 jovens nascidos no Brasil 
acompanharam cursos em Coimbra (H. R. W. Benjamin, 1964). 
Verifica-se, assim, quão reduzido era o pessoal de nível superior de 
que dispunha o Brasil para dirigir sua vida independente. Este país 
apenas implantou suas primeiras escolas de ensino superior na 
década anterior a da Independência (1822). Quando a república foi 
proclamada (1889), havia apenas cinco faculdades, duas de Direito 
(São Paulo e Recife), duas de Medicina (Bahia e Rio) e uma 
Politécnica nesta última cidade. A matrícula destes estabelecimentos 
somava 2.300 estudantes. (RIBEIRO, 1975, p.90) 
 

Se as finalidades não são atingidas, de tempos em tempos promovem 

projetos de reformas universitárias.  Um destes movimentos reformistas, a partir do 

Manifesto de Córdoba7 em 1918 na Argentina, constituiu um marco histórico em todo 

                                                 
7 A chamada Reforma de Córdoba é considerada um marco na história das universidades latino-

americanas por ser pioneira na construção de um modelo institucional que atribuiu uma identidade e 
um modelo de atuação renovado no ensino superior. Interferências do clero em atividades acadêmicas 
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o continente, pelo impacto que alcançou e pelas repercussões efetivas que produziu 

(RIBEIRO, 1975). 

A partir destes movimentos e pelas novas ideias de gestão trazidas pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico dos países industrializados (os quais tendem 

a se aplicar em quase todos os projetos latino-americanos de reforma universitária), 

se constata que as reformas têm sido parciais, limitadas, experimentais, sendo seu 

destino os arquivos.  

Esse “arquivamento” se explica por diversos motivos como por exemplo: 

objetivos ambiciosos, inadequação às realidades nacionais, ausência de consenso no 

interior das universidades, pressões e resistência de pessoas e grupos contrários às 

reformas (RIBEIRO, 1975).  

Assim, desde a reforma universitária de Córdoba em 1918, a universidade 

funcionou como reduto político da classe média. Dentre os objetivos estabelecidos 

pela reforma, as reivindicações básicas giravam em torno de maior democratização 

interna e de autonomia frente ao Estado. O aspecto econômico foi secundário em seu 

ideário. Somente com o desenvolvimento capitalista no século XX é que surgiram os 

reclamos para adequar a educação superior às exigências do crescimento capitalista. 

(RIBEIRO, 1975) 

Em contraste com o resto da América, o Brasil chegou à Independência sem 

nenhuma universidade. Diferentemente de Portugal, o sistema universitário da 

Espanha foi trazido para a América Latina desde o início do século XVI, com 

universidades no México, Cuba, Guatemala, Peru, Chile, Argentina, etc. No Brasil, o 

sistema implantado foi fragmentado em escolas de ensino superior. (PILETTI, 1996) 

                                                 
que expunham visões diferentes das preconizadas pela Igreja, por exemplo, passaram a ser vistas 
como impensáveis em uma sociedade republicana. Os estudantes manifestaram, reforçando a 
descrição sarmientina sobre o conservadorismo do interior em contraposição à vanguarda portenha. 
Questões pontuais como o protesto dos estudantes de Medicina contra o fechamento do internato 
expunham aspectos imediatos que desencadearam os atos contra a administração universitária, que 
alegava falta de recursos e questões “morais”. Na Faculdade de Engenharia, por ordem dos 
catedráticos, aumentaram as exigências para que os alunos pudessem assistir às aulas, restringindo a 
presença de jovens de classe média. A proposta de mudança no sistema de cátedras reuniu os 
estudantes das três faculdades existentes: Medicina, Engenharia e Direito. Sem serem atendidos, 
iniciaram uma greve geral no dia 31 de março e lançaram um manifesto à juventude argentina. A 
Reforma sinalizou alguns aspectos que podem ser remontados a partir das declarações e da vasta 
bibliografia que se dedicou a analisar aquele processo. Dentre os aspectos destacamos: a defesa da 
autonomia universitária; a mudança no processo de ensino e de docência e a democratização da 
universidade, tanto em sua gestão como na garantia da permanência de estudantes de todos os grupos 
sociais (NETO, 2011). 
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A intelectualidade brasileira não se conformava com o fato de o Brasil e o 

Paraguai serem os únicos países da América do Sul que ainda não contavam com 

uma universidade, sendo que países como México e Peru, por exemplo, já no século 

XVI haviam organizado tal instituição de ensino superior. A situação do Brasil, por isso 

mesmo, era considerada humilhante. A inexistência de uma universidade, apesar do 

funcionamento do ensino superior desde o início do século XIX, colocava o Brasil em 

uma situação de inferioridade em relação aos outros países sul-americanos. (PILETTI, 

1996). 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em 1910 fora a 

primeira universidade brasileira. Sua trajetória começou com a criação das Escolas 

de Aprendizes Artífices em várias capitais do país pelo então presidente, Nilo 

Peçanha, em 23 de setembro de 1909. No Paraná, a escola foi inaugurada no dia 16 

de janeiro de 1910, em um prédio da Praça Carlos Gomes, em Curitiba no estado do 

Paraná. O ensino era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da 

sociedade, chamados de “desprovidos da sorte”. Pela manhã, esses meninos 

recebiam conhecimentos elementares (primário) e, à tarde, aprendiam ofícios nas 

áreas de alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria. 

Em 1920, veio à luz a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), mas era uma 

confederação de escolas – Medicina, Politécnica e Direito. Depois, foi inaugurada a 

Universidade Federal de Minas Gerais, em 1927, com a soma de cinco faculdades – 

Engenharia, Medicina, Direito, Farmácia e Odontologia. Estas eram modelos 

Neonapoleônicos8 que se originaram em cátedras9.  

O Estatuto das Universidades Brasileiras, de 1931, iria consagrar esse modo 

de constituição de universidades, por aglutinação de unidades preexistentes. E fora 

após a “Revolução de 30”, com seus ares modernizantes que dois projetos tomaram 

corpo: o da Universidade de São Paulo – USP (1934) – e o da Universidade do Distrito 

Federal – UDF (1935) (SGUISSARDI, 2004).  

                                                 
8 Entre 1806 e 1808, Napoleão implantou um amplo monopólio educacional, procurando unificar 

politicamente, e uniformizar culturalmente. Seu núcleo básico ficou constituído pelas escolas 
autônomas de direito, medicina, farmácia, letras e ciências. Separadamente, foram estruturadas a 
Escola Politécnica, voltada à formação dos quadros técnicos, e a Escola Normal Superior, encarregada 
de criar os educadores destinados a atuar como difusores, em toda a nação, da nova cultura erudita 
de base científica. (RIBEIRO, 1975, p.54) 
9 Algumas características das universidades medievais podem ser apontadas: seu caráter conservador, 

suas polemicas teológicas, o regime de internato, as aulas orais, a defesa da tese final dos estudos, 
tônica voltada para o saber como fim em sim mesmo, o saber desinteressado. Criadas para formar uma 
elite aristocrática, depois complementadas por uma elite de mérito. (WANDERLEY, 2003, p.18) 
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O progresso foi muito lento nas décadas seguintes, e ainda em 1940 sendo a 

população do Brasil de 41.236.315 de habitantes, havia apenas 21.235 estudantes de 

nível superior. Em 1950, em compensação, o Brasil já contava com cerca de 600 

cursos e 15 universidades, embora a matrícula global somasse apenas 37.548 

estudantes em uma população de 51.944.397 habitantes. 

Outro aspecto que merece ser considerado é a dependência cultural, a qual 

perpassa toda a história do ensino superior brasileiro. Este se resumia em copiar o 

que se produzia nas universidades europeias. As escolas superiores livres transferiam 

modelos didáticos estrangeiros. As instituições católicas seguiam orientações 

doutrinárias do exterior. E houve a influência do modelo norte-americano, que marcou 

decisivamente a reforma universitária estabelecida depois de 1964.  

Na tradição universitária brasileira, assim como nos demais espaços 

intelectuais, sempre houve um predomínio dos modelos e soluções importados, 

inadequados à nossa realidade (WANDERLEY, 2003).  

 
Uma universidade que não objetive se dedicar exclusivamente à 
formação de profissionais para o mercado de trabalho, mas que queira 
educar, não pode ficar circunscrita à realidade de uma só cultura. Por 
sua própria natureza, nelas estão depositadas as condições que 
devem assegurar um diálogo constante entre todas as culturas, 
integrando-as com a cultura nacional, o que exige um conhecimento 
profundo e sempre renovado dessa cultura nacional e que se elimine 
a ilusão de que ela possa estar imune à penetração de outras culturas 
dominantes. (WANDERLEY, 2003, p.36) 
 

Ainda hoje, o Brasil se ressente da mesquinhez do colonialismo português. 

Qualquer que seja a evolução real das universidades latino-americanas, será muito 

diversa de área para área, de região para região, conforme os graus de 

desenvolvimento socioeconômico e educacional já alcançados em cada qual. 

(RIBEIRO, 1975) 

 

No caso brasileiro é conveniente separar dois períodos. Na fase pré-
64, as ideias críticas da universidade apontavam seu caráter elitista e 
ornamental, sua distância com o desenvolvimento do país, o fato dela 
ser um lugar privilegiado já que uma ínfima minoria de brasileiros tinha 
acesso ao ensino superior. Uma corrente defendia e necessidade de 
superar o ensino humanístico pelo técnico, defendendo a 
modernização da universidade. Outra pregava a participação 
universitária em projetos sociais. Algumas faculdades 
tradicionalmente mantinham seus alunos em estágios, alguns ligados 
a instituições de assistência e promoção social. (WANDERLEY, 2003, 
p.47) 
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Wanderley (2003), afirma que em fins da década de 1950 e começo da de 

1960, vai se dar um salto qualitativo na concepção de universidade. A noção de 

educação como prática da liberdade, redundou no Método Paulo Freire de educação 

de adultos e questionou a tradicional visão que se tinha de relação pedagógica entre 

professor e aluno e da educação na sociedade. As reflexões e análises sobre o 

conteúdo da cultura brasileira e sua dependência do exterior e a defesa de uma cultura 

nacional. Foram os movimentos de cultura popular que debateram a relação cultural 

nacional e cultural universitária versus cultura popular, cultura popular versus cultura 

de classe.  

A mobilização e debate público em nível nacional, na campanha pela 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº4.024 de 1961, em que o tema 

do ensino público e gratuito foi uma das bandeiras principais. Na intensa mobilização 

política no período, o movimento estudantil teve um papel significativo, os aspectos 

básicos defendidos diziam respeito à absoluta necessidade do compromisso da 

universidade com a transformação estrutural do país. Para os estudantes a 

universidade brasileira falhava em sua missão cultural (por não ser repertório de 

cultura nacional e por não se preocupar com a pesquisa), profissional (por não formar 

profissionais para atender às exigências do país) e social (pelo caráter 

antidemocrático do acesso ao ensino superior e por formar profissionais 

individualistas, não preocupados com os problemas do país) (WANDERLEY, 2003). 

O regime instalado em 1964 pretendeu frear os avanços populares, os 

estudantes foram reprimidos em suas manifestações e suas atividades foram 

controladas. Para coibir as pressões estudantis, o governo ditatorial promoveu a 

Reforma Universitária.  

A Reforma, por sua vez, instituiu o vestibular classificatório, para acabar com 

os “excedentes”; deu à universidade um modelo empresarial, para lhe dar mais 

eficiência burocrática; organizou a universidade em unidades praticamente isoladas, 

o que dificultou a integração entre os estudantes e a vida universitária; multiplicou as 

vagas em escolas superiores particulares de forma a permitir, em muitos casos, a 

existência de sobra de vagas. Se antes de 1969 a maior parte das vagas em escolas 

superiores eram públicas e gratuitas, hoje são particulares e pagas (PILETTI, 1996). 

Sguissardi (2004), afirma que a partir de meados dos anos 1990 surge um 

modelo “novo” de universidade – pública e privada – neoprofissional, heterônoma e 

competitiva.  
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O modelo neoprofissional das universidades de ensino ou escolas 

profissionais pode ser demonstrado pelo Art. 6º do decreto nº 2.306/97, pelo qual as 

entidades mantenedoras com finalidade lucrativa não tem mais obrigação de publicar 

demonstrações financeiras certificadas por auditores independentes, com o parecer 

do conselho fiscal ou órgão equivalente, nem de submeterem a qualquer tempo, a 

auditoria pelo Poder Público. O crescimento neoprofissional debilita o modelo neo-

humboldtiano, ou seja, as universidades de pesquisa ou que associaram ensino-

pesquisa e extensão (SGUISSARDI, 2004). 

Este enfraquecimento também demonstra a passagem de uma universidade 

com autonomia para uma universidade heterônoma e competitiva, isto é, os setores 

externos, principalmente o Estado e a indústria, tem cada vez mais poder na definição 

da missão, da agenda e dos produtos das universidades. 

 
O modelo heterônomo não significa que a universidade passa a ser 
subitamente governada por atores extra-universitários, mas que sua 
prática cotidiana (suas funções, prioridades e organização interna, 
suas atividades, estrutura de prêmios e penas etc.) estaria cada vez 
mais subsumida pela lógica do mercado e do Estado 
(SCHUGURENSKY, 2002, p.117) 
 

Sguissardi (2004) aponta que a universidade heterônoma se permitiria como 

universidade comercial ou universidade controlada e mostraria não haver contradição 

entre submissão da universidade aos interesses do mercado e aos condicionamentos 

do Estado avaliador e controlador10. 

Sguissardi (2004) aponta que um indicador desta nova relação está para o 

número de instituições de ensino superior privadas com fins lucrativos que está 

aumentando muito mais do que as públicas. De acordo com o levantamento do Inep, 

divulgado em agosto de 2017, há 296 instituições públicas de ensino superior e 2.111 

privadas no Brasil e quanto as matrículas, nas IES públicas foram 2.045.356 

comparados a 6.241.307 em IES privadas. (INEP, 2017) 

Sguissardi (2004) aponta que Marilena Chauí (1999) adverte sobre o “novo 

modelo” de universidade que encolhe o espaço público democrático dos direitos e 

                                                 
10 Para compreender como se deu a atual configuração da educação superior no Brasil além da história 
da universidade, é necessário considerar o ajuste neoliberal da economia e da reforma do Estado dos 
anos 1990, a partir do Plano Diretor da Reforma do Estado (1995), da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 
9394/96), da Lei das Fundações (Lei nº 8958/94), da Legislação sobre os Fundos Setoriais e do 
conjunto de PEC’s (Proposta de Emenda Constitucional), decretos, portarias, projetos de lei (da 
Autonomia, da Inovação Tecnológica, entre outras) entre outros, que visaram configurar as novas 
relações entre Estado, Sociedade (empresas) e Universidade. (SGUISSARDI, 2004).  
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amplia o espaço privado não só nas atividades relacionadas à produção econômica, 

mas também no campo dos direitos sociais conquistados. 

Em 2000, se a universidade brasileira estava em crise fora simplesmente 

porque a reforma do ensino inverteu seu sentido e finalidade, ou seja, ao invés de 

criar elites dirigentes, estava destinada a adestrar mão de obra dócil para um mercado 

sempre incerto. (CHAUÍ, 2000) 

Parece oportuno voltar a ênfase desta pesquisa para o universo de estudo, a 

qual se dará na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 

2.3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  

 
Com a finalidade de contextualizar o universo de estudo, dentre as instituições 

de ensino superior públicas do estado do Paraná que ofertam cursos de Serviço 

Social, está a Universidade Estadual de Londrina. 

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi criada pelo Decreto nº 18.110, 

de 28 de janeiro de 1970 com a junção de cinco Faculdades. O projeto inicial agregou 

em Departamentos, os vários professores e disciplinas dos Cursos. Os 

Departamentos por sua vez, foram reunidos em Centros de Estudos. Suas atividades 

iniciaram com um total de 13 cursos de graduação: História, Geografia, Letras Anglo-

Portuguesas e Letras Franco-Portuguesas, Pedagogia, Ciências (1º Grau), Direito, 

Odontologia, Medicina, Farmácia e Bioquímica, Ciências Biomédicas, Ciências 

Econômicas e Administração. (UEL, 2018a)  

Em 1987 foi implantado o ensino gratuito no nível de graduação, sendo 

transformada em Autarquia pela Lei Estadual 9.663 de 16/07/91. Como autarquia a 

UEL tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial em política educacional, mas é dependente financeiramente do Governo 

Estadual, do qual se origina a maior parte dos recursos que asseguram sua operação 

e manutenção. (UEL, 2018a) 

A UEL, entidade pública e gratuita, tem como missão a gestão democrática, 

com plena autonomia didático-científica, comprometida com o desenvolvimento e a 

transformação social, econômica, política e cultural do Estado do Paraná e do Brasil. 

(UEL, 2018b) 

Busca garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a 

igualdade de condições de acesso e de permanência discente, a liberdade e respeito 

ao pluralismo de ideias, tendo como finalidade a produção e a disseminação do 
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conhecimento, formando cidadãos e profissionais com competência técnica e 

humanística, orientada por valores éticos de liberdade, igualdade e justiça social. 

(UEL, 2018b) 

De acordo com o documento nomeado “UEL em Dados”, a UEL conta com 

um total total de 13.252 (treze mil duzentos e cinquenta e dois) alunos ativos em 2018  

e oferta 53 cursos de graduação (UEL, 2018c).  

O curso de Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina será 

abordado especificamente a partir de então, para que se faça conhecido como 

componente fundamental nesta pesquisa. 

 

2.4 O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA 

 
Em 1972, o curso de Serviço Social da UEL foi criado por iniciativa de um 

grupo de Assistentes Sociais que atuavam em algumas instituições de Londrina e que, 

dada a crescente urbanização do município e da região, anteviram a necessidade da 

criação desse curso para atender a maior demanda por serviços sociais que o 

desenvolvimento regional colocava. Assim, em janeiro de 1973, o curso de Serviço 

Social da UEL realizou seu primeiro vestibular (UEL, 2018a).  

Em relação a estrutura administrativa no interior da UEL, o Curso de 

Graduação em Serviço Social da UEL é vinculado ao Departamento de Serviço 

Social11 e tem como instâncias de suporte ao seu funcionamento o Colegiado de 

Curso, Coordenação de Estágio, Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso e 

Núcleo Docente Estruturante.  

Ministram aulas no Curso docentes dos Departamentos de Direito Privado, 

Filosofia, Psicologia Social, Ciências Sociais, Letras, Economia e Comunicação, além 

dos docentes do Departamento de Serviço Social. O Currículo do Curso compreende 

disciplinas Profissionalizantes (específicas da profissão) e básicas (de outras áreas 

que contribuem para formação profissional). 

A partir da Resolução CEPE nº49/2005 que ratifica o Projeto Político-

Pedagógico do Curso de Serviço Social implantado a partir do ano letivo de 2002: 

 

                                                 
11 Cabe informar que além do Curso de Graduação em Serviço Social, também faz parte do 
Departamento de Serviço Social o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social em 
nível de Mestrado e Doutorado.  
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O curso de Serviço Social tem como objetivo a formação de um 
profissional que aprenda cientificamente o processo histórico como 
totalidade, o significado social da profissão, desvelando as 
possiblidades de ação contidas na realidade e nas demandas 
consolidadas e emergentes postas ao Serviço Social, visando a 
formação de respostas profissionais adequadas às tensões que 
caracterizam o contexto atual da profissão. 
O curso de Serviço Social investiga sobre a formação histórica e os 
processos socias contemporâneos que contornam a sociedade 
brasileira, no sentido de apreender as particularidades de constituição 
e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social. 

 
Do anexo I da Resolução CEPE nº49/2005, o objetivo do curso consiste: 

 
Formar assistentes sociais capazes de intervir e construir 
conhecimentos em uma perspectiva crítico-científico, considerando as 
demandas decorrentes da dinâmica da sociedade, do Estado e do 
próprio serviço social (p. 8). 

 
No capítulo II do sistema acadêmico CEPE nº 49/2005, p.2, art. 7º se dá: 

 
O currículo do Curso de Graduação em Serviço Social é constituído 
por um conjunto de atividades acadêmicas distribuídas nas seguintes 
categorias: 
 

I. Disciplinas obrigatórias; 
II. Atividade acadêmica especial de natureza obrigatória, correspondente 

a trabalho de conclusão de curso; 
III. Atividades acadêmicas complementares, correspondentes à 

participação do estudante em: 
a) Monitoria acadêmica; 
b) Projetos de ensino, de pesquisa, de extensão e integrados; 
c) Programas de extensão e de formação complementar no ensino de 

graduação; 
d) Disciplinas especiais; 
e) Curso de extensão; 
f) Eventos; 
g) Estágios voluntários; 
h) Disciplinas eletivas; 

 

No capítulo IV da CEPE nº 49/2005 sobre o sistema de avaliação, art.19, p.5: 

 
A reprovação do estudante em atividade acadêmica, após a 
publicação da média parcial, ocorre: 
 

I. Por falta (RF= Reprovado por Falta) quando não cumpre 75% (setenta 
e cinco por cento) de frequência; 

II. Por nota (RN = Reprovado por Nota), quando obtém média parcial 
inferior a 3,0 (três); 

III. Por falta e por nota (RFN = Reprovado por Falta e por Nota), se estiver 
simultaneamente, nas duas condições anteriores. 
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Ainda dentro deste segmento de padronização está a matriz curricular 

(ANEXO I). Além das disciplinas apresentadas na seriação deverão ser cumpridas 56 

horas em Atividades Acadêmicas Complementares, as quais podem ser executadas 

em monitoria acadêmica, Projetos de Ensino, Projetos de Pesquisa, Projetos de 

Extensão e Integrados, Programas de extensão e de formação complementar no 

ensino de graduação, Disciplinas Especiais, Cursos de extensão, Eventos, Estágio 

curricular não obrigatório e Disciplinas Eletivas, resultando em uma carga horária total 

para o curso de 3000 (três mil) horas. 

Ainda da resolução CEPE nº 49/2005, anexo II, no que tange ao perfil do 

concluinte : 

Profissional que atua na malha dos serviços sociais, formulando e 
implementando propostas para sua expansão e desenvolvimento, por 
meio de políticas sociais públicas, empresariais, de organizações da 
sociedade civil e movimentos sociais. 
Profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista 
crítica, competente em sua área de desempenho, com capacidade de 
intervenção criativa e propositiva no conjunto das relações sociais e 
no mercado de trabalho. 
Profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do 
Código de Ética do Assistente Social. 
Profissional capacitado para ser gestor, de forma a saber planejar, 
gerir a administrar serviços sociais. 
Profissional habilitado para intervir através do uso adequado de 
estratégias, instrumentos e técnicas na relação direta com a 
população usuária de serviços sociais. 
 

Seguidamente, será apresentado aproximações de como se deu o início do 

período noturno do curso de Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina 

junto a professora Dra. Jolinda de Moraes Alves, através de entrevista. 

 

2.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

NOTURNO E O PERFIL DOS ESTUDANTES 

 
Para a contextualização acerca da implantação do Curso de Serviço Social no 

turno Noturno, realizamos uma entrevista com a Profa. Dra. Jolinda de Moraes 

Alves12. A partir da entrevista concedida Alves (2018) informou que na segunda 

metade da década de 1990 se deu o início do período noturno do curso de Serviço 

                                                 
12 Formada em Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina em 1979, sendo esta a quarta 
turma desta Universidade e em 1984 foi efetivada como professora do Departamento de Serviço Social. 
Tem Mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1994) e 
Doutorado em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002). 
É docente de Graduação e do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Serviço Social 
e Política Social da UEL 2018). A entrevista foi concedida no dia 23 de agosto de 2018.  
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Social da Universidade Estadual de Londrina, devido determinantes externos e 

internos.  

Alves (2018) considera que um dos determinantes externos, foi um 

programa/ação desenvolvido pela Universidade, em que esta ia até os cursos 

preparatórios para vestibular para divulgação dos cursos de graduação. Relatou que 

durante as palestras os alunos terceiranistas se interessavam pelo curso, que naquela 

época era pouco conhecido, mas indagavam o porquê não era oferecido o curso no 

período noturno, pois se houvesse a oferta, se interessariam em cursar.  

Havia uma demanda externa das pessoas que iriam prestar vestibular e por 

uma perspectiva comercial, era uma demanda de mercado, fato é que neste período, 

uma instituição de ensino superior particular anunciou que iria ofertar o curso de 

Serviço Social noturno o que aliou-se às indagações de pessoas que gostariam de 

fazer o curso no período noturno, mas não existia até então. 

Alves (2018), relembra que neste mesmo período havia ainda, uma solicitação 

do Ministério da Educação para que as Instituições de Ensino Superior ofertassem 

cursos noturnos para que os trabalhadores tivessem seu acesso ampliado. Este 

período fora marcado por uma abertura para atender a classe trabalhadora.  

Neste sentido surgiu uma preocupação no Departamento de Serviço Social 

para efetivar a abertura do curso noturno, no entanto alguns docentes foram 

resistentes por causa de pedidos de aposentadoria e outros fatores. 

Em suma, estavam colocadas as demandas externa e interna, a qual por 

externa se dava pela recomendação do Ministério da Educação para abertura do 

período noturno e a procura pelo mercado, e a demanda interna se deu pela 

provocação à Universidade Estadual de Londrina, sendo que uma universidade 

privada abriria vagas noturnas para a viabilizar o acesso da classe trabalhadora o que, 

em princípio, seria uma obrigação da universidade pública. De fato, a reação à 

abertura de vagas no período noturno aconteceu como esperado, logo no primeiro 

vestibular já foram preenchidas todas as vagas e a partir do segundo e terceiro 

vestibulares constatou-se o aumento gradativo da procura pelas vagas pelo turno 

noturno.  

Surgiu então uma particularidade deste novo cenário, os alunos do período 

noturno contavam cinco anos de graduação, sendo que o último ano era destinado 

principalmente para fazer estágio curricular obrigatório também no período noturno. 

No entanto, os estudantes não conseguiam encontrar campos de estágio neste 
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período. Então, os alunos propuseram que o curso fosse diminuído para quatro anos 

e que o estágio curricular obrigatório fosse realizado fora do turno das aulas, ou seja, 

manhã ou tarde. Esta reivindicação dos alunos fora atendida pelo departamento do 

curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina.  

Procuramos encontrar a proposta de implantação do curso noturno de Serviço 

Social, o qual se deu em 1993 e iniciou-se efetivamente no ano letivo de 1994, a 

proposta de número 25.580, na qual a justificativa obedecia as seguintes 

considerações: a diversificação do horário vem possibilitar o atendimento a 

seguimentos da população que se encontra inseridos no mercado de trabalho, a qual 

vem-se ampliando-se consideravelmente dado o agravamento da situação econômica 

do país. A necessidade de manutenção do número de vagas oferecidas, ficando 

assim: 40 vagas diurnas, 40 vagas noturnas. E o acompanhamento da absorção dos 

formandos pelo mercado de trabalho regional e estadual na época, pois indicava uma 

tendência de expansão deste mercado, e fora dado ênfase no que observavam nas 

políticas sociais que abriam novas perspectivas para atuação do assistente social. 

Parece oportuno apresentar o perfil dos estudantes do curso de Serviço Social 

noturno na Universidade Estadual de Londrina. Através da tabulação geral do Perfil 

dos estudantes do Curso de Serviço Social,  elaborada pelo Colegiado do Curso de 

Serviço Social em 2017, verificamos que 105 estudantes do noturno responderam ao 

questionário.  

Das características socioculturais, 91% dos estudantes são do sexo feminino 

e 9% do sexo masculino, a faixa etária dominante é de 19 a 21 anos com 40%, seguido 

de 18% com faixa etária de 22 a 25 anos. As cotas para ingresso na universidade se 

deram 54% pública e 39% cota universal. O Estado civil se deu em 80% solteiro (a) e 

17% casado (a) e 83% não possui filhos (UEL, 2017). 

O estado em que 82% dos estudantes nasceram fora no Paraná e 83% 

morando na cidade de Londrina, sendo a região de residência em Londrina dividida 

em 22% norte, 18% oeste, 17% sul, 12% leste, 12% centro e o meio que utilizam para 

se manterem informados, 36% se dá pela internet e 23% por redes sociais (UEL, 

2017). 

Das características socio educacionais, o nível de instrução dos pais, 39% 

cursou até o ensino fundamental e 36% até o ensino médio e das mães 44% até o 

ensino fundamental e 40% até o ensino médio. A frequência dos acadêmicos no 

ensino fundamental é de 87% integralmente em escola pública e a forma com o que 
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concluíram o ensino fundamental ocorreu 98% em curso regular e para o ensino médio 

a frequência se deu 86% dos acadêmicos integralmente em escola pública e a forma 

de conclusão do ensino médio fora 90% em curso regular.  

80% dos estudantes não haviam ingressado em outro curso superior antes da 

entrada no Serviço Social na UEL. O motivo que os levou a escolher o curso 37% fora 

pelo interesse pessoal pela profissão correspondente e 31% pela possibilidade de 

poder contribuir para sociedade. Quanto a expectativa em relação ao curso 

universitário 46% era para formação acadêmico-profissional para a realização do 

trabalho profissional e 19% para aquisição de conhecimentos que me permitam 

compreender melhor o mundo. 93% não possuíam necessidades educacionais 

especiais. 71% não participam em projetos na UEL e dos 29% que participam 48% é 

de pesquisa, 45% de extensão e 7% de ensino.  

No questionário fora perguntado como os acadêmicos acessavam as 

referências bibliográficas sugeridas pelos docentes, 51% acessa a pasta de xerox e 

tira cópia do texto/capítulo de livro, 27% busca o texto na internet e 17% busca o livro 

na biblioteca da UEL e devolve após o uso. As estratégias utilizadas para a apreensão 

do conteúdo das disciplinas, 54% se dá pela frequência a sala de aula e leitura dos 

textos sugeridos pelo professor, 25% estudam sozinhos em casa e 11% recorrem a 

vídeo aula disponível na internet. (UEL, 2017) 

Das características socioeconômicas, a renda familiar mensal, de 01 até 03 

salários mínimos se deu por 54% dos entrevistados, de 03 até 05 salários mínimos a 

20% dos sujeitos desta pesquisa. Desta renda familiar é fornecida por duas pessoas 

em 51% dos entrevistados, e 24% da renda familiar dos sujeitos desta pesquisa 

somente uma pessoa fornece e 19% são fornecidas por três pessoas. Da renda 

mensal individual dos acadêmicos, 38% não possuem atividade remunerada mensal, 

37% recebem aproximadamente até um salário mínimo (R$ 937,00) e 22% dos 

entrevistados de 01 até 03 salários mínimos e do total, 55% dos acadêmicos 

contribuem na renda familiar. O número de pessoas sustentadas com a renda familiar, 

foram respondidas pelos acadêmicos em 30% são por três pessoas sustentadas, 25% 

mais de quatro pessoas são sustentadas e 22% são quatro pessoas sustentadas. 

(UEL, 2017) 

60% dos estudantes moram em casa própria. Sobre a propriedade de veículos 

na residência 37% possuem um veículo, 33% não possuem veículo e 25% possuem 



 

 
52 

dois veículos. 86% possuem computador/notebook na residência e 95% dos 

acadêmicos possuem acesso a internet na residência.  

A proposta desta pesquisa fora conhecer as estratégias desenvolvidas pelos 

estudantes trabalhadores do curso de Serviço Social noturno da Universidade 

Estadual de Londrina, ponderações que serão apresentadas no capítulo seguinte. 
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3 ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS PELOS TRABALHADORES ESTUDANTES 

DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NOTURNO PARA PERMANÊNCIA NA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  

 

O objetivo do presente capítulo é problematizar as estratégias desenvolvidas 

pelos trabalhadores estudantes para permanência no Curso de Serviço Social da 

Universidade Estadual de Londrina.  Oito trabalhadores estudantes (com carga horária 

semanal de quarenta horas semanais ou maior) do turno noturno foram entrevistados, 

entrevistas estas que subsidiaram nossas análises.   

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para a realização da presente pesquisa entrevistamos dois trabalhadores 

estudantes de cada série do curso de Serviço Social Noturno da Universidade 

Estadual de Londrina, consistindo em um total de oito entrevistados.  

Dessa forma, os sujeitos da pesquisa são três homens e cinco mulheres com 

idades entre 19 e 48 anos. Três entrevistados se consideravam de cor branca, quatro 

de cor parda e um de cor preta. O estado civil predominou solteiro sendo o de cinco 

sujeitos, dois são casados e um divorciado. De maneira unânime moravam em casa 

ou apartamento com suas famílias.  

Dos oito entrevistados, três possuem filhos. A renda familiar informada por seis 

participantes está entre 2 a 5 salários mínimos, um entrevistado informou que sua 

renda familiar é de 1 a 2 salários mínimos e outro de 5 a 10 salários mínimos. Seis 

possuem casa própria e dois residem em casas alugadas, a residência de todos se 

localiza em rua calçada/asfaltada, água encanada e eletricidade. Exceto um 

entrevistado, todos estudaram integralmente em escola pública até então. Todos 

trabalham igual ou acima de 40 horas semanais. 

O enfoque desta pesquisa para os universitários noturnos se entrelaça segundo 

com que Vargas e de Paula (2012), apresentaram nos dados de 2010 compilados pelo 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis informam que 

mais da metade (52,5%) dos estudantes do noturno são das classes C, D e E, 

enquanto as classes A e B predominam no matutino (57,9%) e no integral (65,3%)  

Estes dados coincidem como vimos anteriormente na caracterização dos 

sujeitos desta pesquisa pelo perfil socioeconômico levantado, que são os estudantes 
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das classes C, D e E que exercem atividade remunerada. A seguir, apresentaremos 

em tabela a caracterização dos sujeitos desta pesquisa: 

 

Tabela 1 - Dados de perfil etário, socioeconômico e séries matriculadas dos sujeitos 

de pesquisa 

 

Trabalhador 

Estudante 
Série Sexo Idade Cor 

Estado 

Civil 

Renda 

Familiar 

A 4º ano Feminino 48 Branca Casado 

2 a 5 

salários 

mínimos 

B 1º ano Masculino 23 Branca Solteiro 

2 a 5 

salários 

mínimos 

C 4º ano Feminino 42 Parda Divorciado 

2 a 5 

salários 

mínimos 

D 1º ano Masculino 22 Branca Solteiro 

2 a 5 

salários 

mínimos 

E 3º ano Feminino 27 Preta Solteiro 

5 a 10 

salários 

mínimos 

F 2º ano Feminino 22 Parda Casado 

1 a 2 

salários 

mínimos 

G 3º ano Feminino 19 Parda Solteiro 

2 a 5 

salários 

mínimos 

H 2º ano Masculino 21 Parda Solteiro 

2 a 5 

salários 

mínimos 
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Por conseguinte, serão apontados segundo entrevistas, quais os fatores que 

levaram os trabalhadores a também serem estudantes. 

 

3.2 FATORES MOTIVADORES À CONDIÇÃO DE TRABALHADOR ESTUDANTE 

 

Objetivamos nesse eixo, verificar os fatores que levam os trabalhadores a 

também serem estudantes a partir das entrevistas concedidas pelos sujeitos desta 

pesquisa.  

A grande maioria dos entrevistados apresentaram em suas falas que 

trabalham pela necessidade de compor a renda familiar e se sustentarem para poder 

estudar, haja vista, custos com deslocamento, seja por condução própria ou por 

transporte público, alimentação, xerox de textos e impressões de trabalhos.  

 
Trabalho porque preciso, para ajudar a compor a renda da família. 
(TRABALHADOR A) 
 
Eu via pessoas com roupa nova, tênis novo e eu não podia ter aquilo, 
então comecei a trabalhar e comecei a me sustentar. Eu moro com os 
meus pais, mas desde meus 15 anos, quem me sustenta sou eu, 
porque meus pais não tinham condições de me sustentar. E eu estou 
nesse impasse porque eu odeio o meu trabalho, mesmo assim eu não 
posso sair de lá e não teria condições de me manter. (TRABALHADOR 
B) 

 
Eu trabalho para me manter, não tenho como parar de trabalhar. 
(TRABALHADOR D) 
 
Lá em casa é acordado que tudo o que eu quero ou gasto com os 
meus estudos, xerox, refeição é tudo minha responsabilidade. Então 
eu trabalho para pagar os meus estudos. (TRABALHADOR E) 
Eu tenho que ajudar para sustentar a casa, sustentar as crianças, meu 
filho tem problemas de saúde, sempre precisa de médico particular. 
Eu não tenho o privilégio de não trabalhar e só estudar. 
(TRABALHADOR F) 
 
Para ajudar na minha casa. Então comecei a trabalhar para ajudar 
minha mãe e agora é para me manter aqui também. (TRABALHADOR 
G) 

 
Pela necessidade de trabalhar para suprir as necessidades básicas e por isto, 

não conseguirem se dedicar somente aos estudos conforme as falas acima, Antunes 

(2000) e Modesto (2012) afirmam que o trabalho se torna um meio para suprimento 

dos custos que advém da vida acadêmica, seja para deslocamento, materiais, 

insumos, entre outros.  
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Dois dos entrevistados ainda explanaram que pelo trabalho possuem 

independência financeira, logo autossuficiência e que não podem parar de trabalhar 

para que não sejam dependentes financeiramente, pois esta dependência se faz 

regrada pelos pais o que restringe sua autonomia. 

 
Para ter meu dinheiro e minha independência, porque quando 
depende de pai é mãe é tudo muito regrado. (TRABALHADOR E) 
 
A minha qualidade de vida, porque se eu voltar a depender dos meus 
pais, acabou o conforto que eu consegui nesse tempo e a autonomia, 
porque eu ficaria dependente deles de novo, dependente para vir para 
a universidade, dependente para me manter na universidade, 
dependente para ter as minhas coisas e eu acho que isso é o mais 
importante. (TRABALHADOR H) 

 

Uma das entrevistadas afirma que começou a trabalhar ainda quando 

adolescente, não somente por necessidade financeira, mas que fora ensinada pelos 

pais que trabalhar era mais importante que estudar.   

 

Eu comecei a trabalhar com 13 anos em uma loja de roupas e para os 
meus pais era importante trabalhar. Na verdade, com 11 anos eu já fui 
ser babá. Na minha época não podia ser registrado antes dos 14, 
então quando fiz 14 fui registrada. Meus pais me ensinaram que tem 
que trabalhar mais do que estudar. Meu pai e minha mão nunca 
exigiram que eu fizesse faculdade, nem nunca falou para a gente 
fazer. Eu nem sabia de faculdade, depois que terminei o segundo grau 
e casei, casei cedo. Só depois dos 20 anos que fui conhecer o que era 
uma faculdade e que era importante. Mas até então meus pais me 
passavam que eu só tinha que trabalhar. (TRABALHADOR C).  

 

A fala acima pode ser relacionada a reflexão de Foracchi (1977), na qual a 

autora afirma que a situação do trabalhador que estuda é diversa pois, nesse caso, o 

acidente não é o trabalho, mas o estudo. Os trabalhadores escolhem o curso que seja 

compatível com o trabalho porque este sim exige e absorve a maior parte das 

energias. Ora, o trabalho faz com que o curso/estudo seja acréscimo e não o mais 

importante, sendo este valor construído historicamente presente até os dias atuais, 

principalmente no interior da classe trabalhadora. 

Em relação aos fatores que motivaram o ingresso no Curso de Graduação, 

verificamos que parte dos entrevistados são incentivados por família, amigos e 

companheiras (os). E, por conseguinte afirmaram que estudam para que alcancem 

futuramente um salário maior, com vistas à melhoria de sua condição financeira.  
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Fui incentivado por amigos. Eu não tive ensino médio regular, eu sai 
da escola para trabalhar, eu fui ensinado desde cedo, primeiro 
trabalho e depois o estudo, então nunca fui de estudar e me mantive 
distante de tudo. E eu tenho um vínculo de amigos que são formados 
em Direito ou eram já advogados. E isso me incentivou a buscar uma 
melhora, estudar, buscar conhecimento. Minha namorada também me 
estimulou, ela faz psicologia aqui na UEL. Eu me espelho neles, me 
inspiram. (TRABALHADOR B) 
 
Ter uma estabilidade, consiga estar no emprego que eu queira, ter a 
minha vida da forma que eu queira. (TRABALHADOR E) 
 
Na verdade, pela oportunidade de ter um emprego melhor. 
(TRABALHADOR F) 
 
Para buscar uma melhor condição financeira. (TRABALHADOR G) 
 

A partir das falas, podemos relacioná-las a ânsia de buscar condições 

materiais melhores através da graduação para ascensão profissional e pessoal, e por 

conseguinte mais probabilidade de receber remunerações maiores para estabilidade 

financeira familiar, segundo Antunes (2000) para tal está a importância das instituições 

educacionais para funcionarem como alavancas para o gênero humano. 

Excepcionalmente um dos entrevistados relatou que outrora fez graduação 

pela modalidade de ensino à distância, no entanto, gostaria de vivenciar a experiência 

do ensino presencial. E ainda uma trabalhadora estudante trouxe em entrevista que 

possuía a necessidade de receber embasamento político e de estar em espaços 

acadêmicos, em que a população de cor preta e parda teriam voz. 

 

A faculdade que eu fiz foi a distância, EAD, ia uma vez por semana e 
eu quis ter a experiência de uma formação completa, todos os dias, 
presencial. (TRABALHADOR C) 
 
Primeiramente para ter uma vida diferente da dos meus pais e que me 
dê oportunidade de não estar em espaços corriqueiros que dependam 
de trabalho braçal, mas sim em espaços intelectuais, onde a mulher 
negra tenha voz, porque isso é algo que me incomoda muito, então 
quando eu pensei no serviço social, eu pensei em um embasamento 
político e eu sempre participei de movimentos sociais, então eu 
precisava de algo que suprisse essa necessidade. (TRABALHADOR 
E) 

 

Quanto a fala acima, pode ser respaldada no perfil do concluinte do curso de 

Serviço Social (Resolução CEPE nº 49/2005, anexo II). O qual tem a finalidade de 

formar profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, ora se 

relacionado com a fala da trabalhadora acima, esta desejava estar em espaços de 
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estudo intelectuais e que transmitam para si embasamento político, por isto a 

justificativa de escolha desta entrevistada pelo curso de Serviço Social. 

Uma das entrevistadas relatou que trabalha e estuda pela possibilidade de se 

relacionar com pessoas.  

 
Eu estava em um momento da minha vida em que eu queria participar 
de um grupo, estar engajada. Me relacionar com pessoas. 
(TRABALHADOR C) 
 

Para esta fala acima está a relação que se uma universidade cultivar a 

educação e não se dedicar apenas à formação de profissionais para o mercado de 

trabalho, asseguraram um diálogo constante entre todas as culturas, o que exige um 

conhecimento profundo e sempre renovado dessa cultura nacional. (WANDERLEY, 

2003) 

A maioria dos sujeitos pretendem continuar estudando após a graduação, seja 

em cursos de especialização, mestrado, doutorado ou estudar para concursos 

públicos. 

 
Vou querer seguir. Continuar estudando. Não quero parar não. Buscar 
uma pós-graduação, mestrado, doutorado que no meu caso é o que 
eu tenho vontade de fazer. (TRABALHADOR B) 
Prestar concurso, trabalhar na área. Eu quero muito trabalhar na área 
da assistência. (TRABALHADOR F) 
 
Eu penso em fazer mestrado ou concurso. (TRABALHADOR H) 

 

Ao analisar as entrevistas, verificamos que os sujeitos antes de serem 

estudantes, são trabalhadores pela necessidade de compor renda familiar, se 

sustentar para poder estudar e que as condições materiais determinam a 

impossibilidade de deixarem de serem trabalhadores e se dedicarem tão somente ao 

estudo. Vimos também que por vezes, historicamente está pressuposto por gerações 

anteriores que o trabalho é mais importante que o estudo. 

Vale ressaltar que a busca por melhores condições materiais de vida e 

remunerações maiores pela qualificação adquirida na graduação também compõe um 

dos fatores que levam os trabalhadores a serem estudantes, ou seja, em sua maioria 

buscam reafirmar sua condição de trabalhadores, no entanto com mais qualidade. E 

ainda, o desejo de trabalhadores estarem em espaços intelectuais e de formação 

continuada. 
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A seguir serão elencadas estratégias utilizadas pelos entrevistados desta 

pesquisa para permanência no curso de serviço social noturno na Universidade 

Estadual de Londrina. 

 

3.3 ESTRATÉGIAS PARA PERMANÊNCIA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL  

 

O objetivo a partir de então se dá por conhecer as estratégias desenvolvidas 

pelos sujeitos desta pesquisa para permanência no Curso de Serviço Social. No 

entanto, antes de nos aproximarmos das estratégias procuramos identificar porque 

esses sujeitos escolheram a Universidade Estadual de Londrina como espaço de 

estudo. 

Fora unânime que por ser universidade pública, por conseguinte gratuita, ou 

seja, os trabalhadores estudantes caracterizaram não possuírem recursos financeiros 

para poder custear uma universidade privada se não fosse possível ingressar em uma 

instituição de ensino gratuita. 

 
A minha renda familiar não me possibilita pagar uma mensalidade de 
uma universidade privada, por isso que eu recorri à universidade 
pública. (TRABALHADOR A) 
 
O principal é pela questão financeira que antecede a qualidade de 
ensino. Por mais que você entre na faculdade com aqueles programas 
tipo FIES, uma hora vem a cobrança. Mesmo com desconto de 50%, 
mas nós temos a oportunidade de estudar sem pagar nada. 
(TRABALHADOR B) 
 
Porque se fosse uma instituição privada eu não tinha condições de 
pagar. (TRABALHADOR F) 
 
Por não poder pagar. (TRABALHADOR G) 

 

Ao relacionar as falas acima à condição material nos deparamos com os 

objetivos preconizados pela Constituição Federal no Artigo 3º, de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. No Artigo 206 estão asseguradas as igualdades de 

condições para o acesso e permanência na escola. (BRASIL, 2018). Por conseguinte, 

havendo a oportunidade de acesso a instituições públicas, então, os sujeitos desta 

pesquisa justificaram suas escolhas pelo ensino gratuito, seja pela possibilidade de 

acesso e por suas condições socioeconômicas que não lhes permitirem custear a 

graduação em instituições privadas.  
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Também fora apontado por unanimidade a escolha pela Universidade 

Estadual de Londrina por ser uma instituição de ensino reconhecida por seu prestígio 

e boa avaliação no cenário nacional. 

 
Primeiro pela qualidade de ensino. Pelo menos aqui em Londrina, a 
Universidade Estadual de Londrina é bem melhor em comparação as 
outras. (TRABALHADOR B) 
 
Pela qualidade de ensino. Não pela estrutura, mas pelo peso do nome 
UEL. (TRABALHADOR C) 
 
Pelo ensino. Não que na universidade particular não possa ter ensino 
de qualidade. Mas, a gente entende que a proposta das universidades 
privadas são para que apenas as pessoas possam se inserir no 
mercado de trabalho. Aqui nesta universidade, a gente tem esse 
conhecimento mais crítico que nos leva a uma relação mais íntima com 
a realidade. (TRABALHADOR D) 
 
[...] por ser uma instituição de renome, uma instituição que de fato te 
ajuda a estudar, te ajuda a aprender. Na UEL é cobrado mesmo o 
ensino e você é obrigado a aprender, você não lê por lê, você lê para 
aprender para você fazer um trabalho, para escrever, isso era uma 
coisa que eu tinha muita dificuldade e tem sido trabalhado bastante 
essa coisa da escrita, essa coisa de pensar, aprender, então a UEL 
me proporcionou muito isso, essa forma de aprender. 
(TRABALHADOR E) 
 
E o fato de ser UEL e desde pequena queria estudar aqui. E a 
universidade pública por mais que tenha os problemas do 
sucateamento é uma das melhores do país. (TRABALHADOR F) 
 
Sempre foi, era meu sonho entrar na UEL nem que fosse para fazer 
arquivologia, se tivesse curso de gari eu ia fazer. (TRABALHADOR H) 

 
A estes elogios direcionados à UEL pelas falas acima dos trabalhadores 

estudantes entrevistados, ressaltaram a qualidade institucional e a compararam com 

as demais universidades londrinenses, afirmando ser a melhor da cidade e estar entre 

as melhores do país, segundo os entrevistados. Parece que a UEL não se dedica a 

apenas formar profissionais para o mercado de trabalho, mas antes a educar e 

assegurar diálogos entre todas as culturas, se preocupa em criar saberes e divulga-

los e busca sua identidade própria. E ainda, pode ser relacionadas as estas falas a 

missão da universidade de plena autonomia didático-científica, comprometida com o 

desenvolvimento e a transformação social, econômica, política e cultural do Estado 

do Paraná e do Brasil. Com vistas a garantir a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, a igualdade de condições de acesso e de permanência discente, 

a liberdade e respeito ao pluralismo de ideias, tendo como finalidade a produção e a 
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disseminação do conhecimento, formando cidadãos e profissionais com competência 

técnica e humanística, orientada por valores éticos de liberdade, igualdade e justiça 

social. (UEL, 2018 b) 

Em relação às estratégias de que se valem os estudantes para poder 

permanecer no Curso de Serviço Social, verificamos que quatro dos oito dos 

entrevistados ressaltam a necessidade de meio de transporte próprio para que 

pudessem frequentar as aulas e estágios devido ao horário que saem de seus 

trabalhos, assim como o fato de poderem chegar mais cedo em suas residências, 

ampliando seu horário de repouso.  

 
A minha moto. Sem ela eu não chego aqui e não vou para lugar 
nenhum. Ela é um instrumento indispensável. Realmente é o meu 
meio de transporte porque ele me possibilita o cumprimento da minha 
jornada de trabalho integralmente e me possibilita chegar a tempo do 
início das aulas aqui na UEL. Se eu fosse dependente de ônibus, eu 
não estaria na UEL. Não teria como eu vir para cá. (TRABALHADOR 
A) 
 
Se eu não tivesse minha moto, eu acho que não ia conseguir. A minha 
moto é indispensável. (TRABALHADOR B) 

 

Quanto à possibilidade de usufruir de transporte próprio nas falas acima, 

parece estimular a estes entrevistados para que permaneçam sendo trabalhadores 

estudantes. Assim como, um dos entrevistados por possuir uma deficiência possui 

passe livre, ou seja, não paga para utilizar o transporte público e isto lhe possibilita 

trabalhar e estudar.    

 
Eu sou deficiente, tenho paralisia cerebral e tenho passe livre. E isto 
me estimula a estudar e trabalhar. (TRABALHADOR D) 

 

Planejamento e organização da rotina foram lembrados pela maioria dos 

trabalhadores estudantes como estratégia de modo que antecipam afazeres 

cotidianos e acadêmicos ao substituírem horários de aula, horas ociosas de trabalho, 

almoço, descanso e lazer para realizá-los. E ainda se o prazo de entrega é curto usam 

horas de sono e dormem bem menos horas para conseguir entregar as atividades 

propostas em tempo.  

 

Me organizar melhor. Acordo mais cedo. Tenho que acordar mais 
cedo, deixar minha comida pronta para levar ao trabalho. Sempre 
tenho que deixar tudo organizado para fazer alguma coisa. Com 
planejamento e organização acho que consigo permanecer na UEL. 
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Eu chego a vir final de semana na UEL para estudar, fico sábado e 
domingo aqui o dia todo e assim eu vou tentando empurrar. 
(TRABALHADOR B) 
 
Quando dá, faço trabalhos acadêmicos no trabalho. Na universidade 
ser organizada e adiantada. Planejamento e organização. 
(TRABALHADOR C) 
 
Faço trabalhos em horário de aula, mato aula para estudar para 
provas. Leio texto de uma matéria em horário de outra matéria. E isso 
me prejudica porque não consigo aprender como deveria. Já fiquei 
frequentemente sem horários de almoço no trabalho fazendo trabalhos 
também ou lendo textos. Já deixei de ir comer em algum lugar para 
almoçar para estudar e ficava sem almoço. (TRABALHADOR D) 
 
Tentar organizar os horários de trabalho, estudo, com as crianças, 
organização do dia a dia, ter uma rotina de horários. Às vezes eu fico 
na madrugada até umas 03:00 fazendo alguma coisa. 
(TRABALHADOR F) 
 
 Fazer os trabalhos aos finais de semana, porque no meio da semana 
eu não consigo fazer, tenho muito sono. (TRABALHADOR G)  
 
Daí fica a madrugada acordado e daí acorda um trapo, depois vem um 
trapo para a faculdade. (TRABALHADOR H) 

 

Alguns trabalhadores estudantes disseram que abandonaram as tarefas 

domésticas ou por não precisarem fazer as tarefas domésticas são estrategicamente 

beneficiados.  

 
Abandonei a minha casa. Deixei tudo ao léu. Limpo a casa quando dá, 
faço comida dia sim, dia não. É árduo, não vou dizer que é fácil, mas 
para você abraçar alguma coisa, você precisa largar da outra. E o que 
eu pude fazer é isso, na minha casa muita coisa fica para trás. Já é 
cansativo vir para a faculdade depois do trabalho, eu estou aqui, mas 
estou doida para ir embora. A estratégia é essa de abandonar os 
afazeres domésticos para permanecer na Universidade. 
(TRABALHADOR A) 
 
E olha que eu sou homem, imagina a mulher, dona de casa. 
(TRABALHADOR B) 
 
E por não precisar me preocupar em fazer comida. (TRABALHADOR 
G) 

 
Boa parte dos entrevistados classificaram como estratégia indispensável a 

própria força de vontade e a perspectiva de um futuro melhor para permanecer 

cursando graduação. 
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Para eu não desistir tive que ter muita força de vontade. 
(TRABALHADOR C) 
 
A força de vontade é indispensável. (TRABALHADOR D) 
 
Acho que a força de vontade e essa perspectiva de um futuro melhor. 
Isso me alimenta, me dá forças. (TRABALHADOR E) 
 
Olha, tem hora que dá muita vontade de desistir, por causa da 
dificuldade que a gente enfrente na universidade, por causa da 
pressão do aprendizado, e a gente chega muito cansado. Mas o que 
motiva é pensar que eu tenho meus filhos e quero dar um futuro melhor 
para eles, o que eu não tive oportunidade de ter sabe? O que se torna 
indispensável é essa vontade de ter um emprego melhor com salário 
melhor. (TRABALHADOR F) 

 
As falas acima podem ser relacionadas a estratégias para conclusão da 

graduação pois almejam possíveis melhoras após o término do curso. Podemos 

verificar que as questões subjetivas são alimentadas pela necessidade de alterar a 

condição de vida impulsionam o desenvolvimento de estratégias para permanência 

na graduação. 

Para esta conclusão podem ser relacionadas as contribuições das redes 

pessoais, órgãos empregadores e da universidade para permanência destes 

trabalhadores estudantes, as quais serão apresentadas posteriormente. 

Quanto as estratégias em suma foram pontuadas o transporte particular e 

passe livre como estratégias palpáveis e de maneira subjetiva foram elencados a força 

de vontade para concluir a graduação. A estratégia que fora dado maior ênfase fora o 

planejamento e organização para a execução das obrigações cotidianas e 

acadêmicas, tais quais em horário de lazer ou descanso e ainda o não executar os 

afazeres domésticos para que seja possível a permanência destes trabalhadores 

entrevistados. No primeiro momento foram também indicados os fatores que levaram 

a escolha pela Universidade Estadual de Londrina para graduação dos sujeitos desta 

pesquisa.  

 

3.4 CONTRIBUIÇÕES DAS REDES PESSOAIS, ÓRGÃOS EMPREGADORES E 

UNIVERSIDADE PARA PERMANÊNCIA NO CURSO 

 

São pertinentes para permanência na graduação destes trabalhadores 

estudantes, as contribuições das redes pessoais, órgãos empregadores e 
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Universidade. Por isto serão apontados a seguir as falas que afirmem estas 

contribuições ou a ausência delas segundo os entrevistados. 

Parte dos trabalhadores pontuaram que a família tem sido fundamental para 

estimular e até mesmo ajudar no que for possível para que possam trabalhar, estudar 

e estagiar. 

Tenho apoio familiar, eles deixam as coisas em casa organizadas. 
(TRABALHADOR C) 
 
A minha família, porque várias vezes eu pensei em desistir, daí eles 
falam e tal e o meu namorado me ajuda bastante também. 
(TRABALHADOR G) 

 
Quando das contribuições dos órgãos empregadores, fora unânime a 

afirmação da inexistência de proteção aos trabalhadores estudantes. Dos quatro 

entrevistados que estão no terceiro e quarto ano de serviço social noturno e por isto 

precisam estagiar13, três entrevistados precisaram negociar a carga horária semanal 

igual ou acima de quarenta horas de forma que suas saídas para o estágio fossem 

sempre compensadas, sejam em dias atípicos de trabalhos, redução de horário de 

almoço e saída posterior ao expediente regular, o que não for compensado é 

descontado no salário. 

 
Nada. Nada. Não me reduziu jornada de trabalho. Não seriam 
bonificadas as minhas saídas antecipadas para chegar na UEL a 
tempo das aulas. Se eu saio mais cedo fico sempre devendo. facilitaria 
se eu pudesse entrar às 07:00 e sair às 18:30 sem desconto nos meus 
rendimentos ou no banco de horas. (TRABALHADOR A) 

 
Eu tenho que pagar as horas aos sábados e faço horas extras na 
semana para compensar as horas que eu fico fora. Eu vou para o 
estágio, mas pago as horas. Se o meu banco de horas passar de 10 
horas negativas então desconta do meu pagamento, então eu tenho 
que sempre estar fazendo extra para compensar. (TRABALHADOR C) 
 
Nada. Na verdade, ela me proibiu de estudar no tempo ocioso de 
trabalho. (TRABALHADOR D) 

 
Na verdade, nada. Eles só visam o benefício deles. (TRABALHADOR 
F) 
 

                                                 
13 Conforme anexo I deste documento, no terceiro ano do curso de Serviço Social da Universidade 

Estadual de Londrina compõem a matriz curricular as disciplinas de estágio supervisionado I com carga 
horária de 272 (duzentos e setenta e dois) horas e no quarto ano se faz obrigatório para conclusão da 
graduação, mais 272 (duzentos e setenta e dois) horas práticas de estágio, totalizando 544 (quinhentos 
e quarenta e quatro) horas pela soma do terceiro e quarto ano letivo. 
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Em conformidade com as falas acima, pode ser relacionada que a estas não 

contribuições dos órgãos empregadores estão respaldadas na lógica do trabalho 

assalariado no sistema de produção capitalista, o qual é comandado e caracterizado 

pela acumulação do capital, ou seja, pelo trabalho humano, o capitalista encontra o 

recurso eficaz para expandir o seu capital. Os empregadores utilizam todos os meios 

de aumentar a produção da força de trabalho, desde a obrigar o trabalhador a 

trabalhar a mais longa carga horária possível até obrigar a utilização com maior 

intensidade dos instrumentos de trabalho. Vale lembrar que os trabalhadores 

estudantes sujeitos desta pesquisa possuem a maior carga horária semanal 

legalizada. As novas relações de produção são agora conduzidas pelos aspectos 

sociais que o capitalista incorporou. (BRAVERMAN, 1974) 

Infelizmente, não há aparato legal no Brasil que apoie o trabalhador 

estudante. Haja vista que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 1996, 

no capítulo dedicado à Educação Superior silencia acerca da condição de trabalho do 

estudante14. 

Parece oportuno sugerir que o trabalhador estudante precisa ser protegido 

pela legislação brasileira, tal qual a exemplo do estatuto do trabalhador estudante de 

Portugal, neste está o direito a dispensa do trabalho compatível a carga horária 

semanal, por exemplo, aos trabalhadores 40 horas semanais são beneficiados em 

seis horas por semana para se dedicar as obrigações acadêmicas. E ainda, o direito 

de que não pode ser exigido a prestação de trabalho extra que colida com o horário 

escolar ou em dias de provas ou avaliações. Ao trabalhador estudante, também se dá 

por direito a faltar justificadamente ao trabalho para prestar provas e avaliações no dia 

agendado e o dia anterior a este também. 

A universidade em si mesma, segundo os entrevistados não contribui para a 

permanência do trabalhador estudante, principalmente aos que também precisam 

efetuar o estágio obrigatório, pois desconhecem iniciativa para a resolução de 

impasses destes trabalhadores, conforme as falas abaixo. 

 
Principalmente quando eu fui inserida no campo de estágio. A minha 
frequência no campo de estágio foi bem negociada por conta da minha 
disponibilidade em frequentar o estágio, porque como eu cumpro uma 
jornada de escala 12x36, eu trabalho dia sim, dia não e a UEL não me 
possibilitava essa oportunidade de frequentar o estágio também dia 

                                                 
14 Menções a essa condição aparecem apenas em dois artigos referentes à Educação de Jovens e 

Adultos. 
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sim e dia não por causa da dinâmica das instituições, mas 
conversando bem com a assistente social do campo, ela falou que por 
ela não havia problema. Fui eu que intermediei tudo e não a 
universidade, eu fui lá conversei com a assistente social e expliquei 
tudo para ela e eu trouxe essa resposta dela para o setor de estágio. 
(TRABALHADOR A) 
 
Não. Em nenhum minuto. Você tem que fazer o estágio pronto e 
acabou. Se vira! Não. Porque assim, colocam a vaga no edital, você 
tem que correr atrás. Se você trabalhar e como eu conversei com um 
professor (a) uma vez, “então eu vou ter que parar o curso?” e ela me 
respondeu assim que estava na ementa do curso, antes de você entra 
lá está escrito o estágio. Mas não tem como a gente saber como vai 
ser cumprido esse estágio. E eu perguntei novamente: “não, vai ter 
jeito?” Não. “eu vou ter que parar?” sim. Essas foram as respostas. 
(TRABALHADOR C) 
 
Sinceramente não, ainda mais na questão do estágio. O colegiado só 
faz um levantamento de dados que não serve para muita coisa. A 
gente tem que correr atrás do estágio no começo do ano, você se virá, 
independente se você trabalha ou não trabalha, você tem que 
conseguir um estágio, eles não querem nem saber, tem que cumprir 
horas, tem a carga horária de projetos também. (TRABALHADOR H) 
 

Ainda sobre alguns docentes que dificultam, cinco dos oito entrevistados, 

lembraram que também há professores que usam de linguagem muito culta e que não 

atingem aos alunos. Ou, que quando os estudantes solicitam um prazo maior para 

entrega de trabalhos não são atendidos por determinados professores. Segundo 

alguns entrevistados, se a passagem de conhecimento acontecer somente por leitura 

de textos e a faltar dinamicidade nas aulas, não conseguirão transmitir conhecimento 

aos trabalhadores estudantes. 

 
Alguns eu tenho dificuldade. Já é tão difícil vir aqui e prestar atenção. 
Por exemplo, o professor [...] ele exige algo de nós, mas não sabe 
expressar o que quer de nós, as respostas que ele quer. 
(TRABALHADOR C) 
 
Usam da linguagem mais difícil e não se importam se o aluno entendeu 
ou não. (TRABALHADOR D) 
 
Tem uns professores que tem uma linguagem diferente que não atinge 
os alunos. (TRABALHADOR E) 
 
No meu ponto de vista, não. Nenhum professor facilita, porque sempre 
que na sala entramos em discussão com os professores sobre os 
estudantes trabalhadores somos respondidos que “nem tem tanto 
estudante trabalhador”, então eu nem sei dizer. As vezes quando 
pedimos prazo maior para entrega não recebemos. (TRABALHADOR 
G) 
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Tem alguns que não conseguem transmitir esse conhecimento ou não 
conseguem cativar o aluno a se manter atento, falta algo porque 
dependendo da matéria é algo muito pesado para você  ficar só teoria, 
teoria, teoria e tem outros fatores que você cansa por exemplo de ficar 
só fazendo coisa prática, exercícios, essas coisas. (TRABALHADOR 
H) 

 
Vale ressaltar que quase todos os trabalhadores entrevistados disseram que 

há professores que entendem a circunstância de trabalhar e estudar e por isso 

auxiliam os trabalhadores estudantes. Seja em projetos de pesquisa que tem inícia às 

18h00min para que contemple os trabalhadores. Seja por meio da linguagem falada 

em sala de aula para que o estudante entenda com mais facilidade ou pelas dinâmicas 

para que o aluno seja cativado e sobressaia ao cansaço para conseguir prestar 

atenção na aula, o que pode ser observado nas falas a seguir: 

 
Mas tem alguns professores que tem ciência da dificuldade, mas ele 
segue o que a instituição coloca para eles, sabem que é muito difícil o 
aluno trabalhar e estudar a noite. Sabem que eles não têm tempo para 
fazer e só tem o final de semana para fazer os trabalhos. E tem alguns 
professores que optam por dar prova, porque para fazer um trabalho 
leva mais tempo do que estudar para a prova. Eu acredito que sim, 
porque eu tenho mais facilidade com prova. E tem alguns professores 
que tentam malear, tentar encontrar uma forma de ajudar o aluno. Mas 
é bem difícil. (TRABALHADOR B) 
 
Os projetos de pesquisa [...] que é depois das 18:00 ajuda os 
estudantes trabalhadores. (TRABALHADOR C) 
 
Mas alguns professores ajudam. Por exemplo, são mais flexíveis em 
questão de horário, se você não vem com o texto lido, eles entendem. 
E não é por preguiça e por não ter tempo para ler mesmo sabe? É 
muita coisa e as vezes não dá para chegar com o texto lido na aula. 
(TRABALHADOR D) 
 
Alguns professores entendem e ajudam no que pode, mas não deixa 
de exigir. (TRABALHADOR E) 
 
Olha, os meus professores entendem essa questão de trabalhar e 
tentam facilitar da maneira que podem, eles conseguem articular e 
tentam ajudar, as vezes a gente não está legal, daí chega e conversa 
e esclarecem dúvidas. (TRABALHADOR F) 

 

Além das estratégias desenvolvidas pelos trabalhadores estudantes, as 

contribuições externas se fazem essenciais segundo os sujeitos desta pesquisa, haja 

vista que para alguns a família os estimula a não desistir, seja de modo subjetivo ou 

prático, auxiliando-os em afazeres domésticos ou acadêmicos. Quanto aos órgãos 

empregadores fora unânime entre os entrevistados nenhum tipo de dispensa do 
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trabalho para obrigações acadêmicas, todos precisam repor as horas que se 

ausentam do trabalho seja para estágio, trabalhos ou estudar para avaliações. 

Fora sugerido nesta pesquisa que o Ministério do Trabalho brasileiro passe a 

proteger aos trabalhadores estudantes pelo direito a dispensa de horas semanais 

relativas a carga horária para as necessidades acadêmicas, assim como o direito as 

faltas justificadas em dias de avaliações. A universidade fora avaliada pelos 

entrevistados como órgão que não contribui para a permanência dos trabalhadores 

estudantes, no entanto, a maioria apontou que há muitos professores que entendem 

e ajudam os trabalhadores que estudam, mas também lembraram que há docentes 

que não contribuem para permanência dos trabalhadores estudantes pois não 

compreendem as dificuldades dos sujeitos que trabalham. 

 

3.5 PERCEPÇÕES ACERCA DA UEL, DO CURSO E MUDANÇAS APÓS INGRESSO 

 

O objetivo deste capítulo é conhecer quais são as percepções destes 

trabalhadores estudantes sobre a Universidade Estadual de Londrina e do curso de 

Serviço Social noturno, haja vista ser o ambiente e conjuntura que cercam estes 

sujeitos de pesquisa. 

Primeiramente serão tratadas as percepções acerca da Universidade 

Estadual de Londrina e dentre as percepções desfavoráveis aos estudantes, estavam 

o calendário letivo de reposição devido as greves que muito prejudicou o aprendizado 

dos alunos, conforme fala abaixo:  

 
Nossa turma foi muito prejudicada pelo calendário atrasado, por 
exemplo nosso estágio termina em dezembro, mas a aula só em 
janeiro. Eu apoio a greve, mas eles têm que ver o nosso lado, fomos 
um pouco largadas, por conta dessa correria em cumprir o calendário, 
talvez se o calendário estivesse certinho, não seria tão puxado. 
(TRABALHADOR C) 

 

Um entrevistado lembrou que em um passado recente os universitários 

noturnos de toda a UEL foram prejudicados pelo governo estadual quando não havia 

repasse de recursos para a manutenção e mantimentos para o Restaurante 

Universitário. 

 
Tem algumas coisas que estão bem precárias, tipo a alimentação do 
RU, que não tinha e voltou esses dias. (TRABALHADOR B) 
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Quando das boas percepções fora unânime a satisfação de estudar em uma 

das melhores universidades do Brasil e, por conseguinte a qualidade de ensino.  

 
A UEL correspondeu as minhas expectativas de curso de graduação. 
(TRABALHADOR A) 
 
Maravilhosa. Eu adoro. (TRABALHADOR B) 
 
Gosto do ambiente da UEL. (TRABALHADOR C) 
 
A UEL é uma boa universidade, uma das melhores do país. 
(TRABALHADOR D) 
 
Agora, quanto a ensino que bom que a gente tem professores que 
gostam e amam o que fazem. (TRABALHADOR E) 
 
A UEL tem sido uma parte muito importante na minha vida. 
(TRABALHADOR F) 
 
Eu acho que a qualidade de ensino é boa. (TRABALHADOR G) 

 
A UEL é muito bem estruturada. Tem muita qualidade de ensino não 
é à toa que é uma das melhores do país. (TRABALHADOR H) 

 
Quanto ao aporte para os estudantes, seis dos oito trabalhadores estudantes 

elogiaram a biblioteca da UEL e que a utilizam, alguns pontuaram que possuem 

dificuldade de frequentá-la com frequência por falta de tempo. 

 
Muito boa. Nunca peguei nada, mas já fui lá. (TRABALHADOR B) 
 
Boa. Já fui lá. (TRABALHADOR D) 
 
Eu acho ótima, tem uns livros muito legais. Eu não consigo ir muito lá 
porque eu chego e já tenho que ir estudar. Mas teve um período que 
eu fui lá bastante sim e é muito legal tem uns livros muito 
interessantes, queria ter mais disponibilidade para poder ir até a 
biblioteca mais vezes. (TRABALHADOR E) 

 
Já fui, eu acho uma boa biblioteca. (TRABALHADOR G) 
 
[...] eu acho interessante a setorial que é a que a gente mais frequenta 
e a central também eu gosto muito, acho bem estruturada. 
(TRABALHADOR H) 

 
A infraestrutura da UEL foi dada como suficiente por dois dos oito 

entrevistados, o restante apontou necessidade de melhorias, tais quais cadeiras 

confortáveis, ar-condicionado, projetor multimídia que funcione e também mais 

segurança e iluminação.  
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Acho precária, porque as cadeiras poderiam ser muito mais 
confortáveis. Poderíamos ter um ar condicionado, cortinas. 
(TRABALHADOR A) 
 
É tranquilo, tem iluminação, os ventiladores funcionam. Se tivesse um 
ar condicionado seria bom? Seria bom. O data show funcionando, para 
mim está bom. (TRABALHADOR B) 
 
Sinto falta de umas carteiras melhores, sem esse padrão de um lado 
só, mas com mesa e cadeira separada para melhor acomodação e 
mais espaço. (TRABALHADOR C) 
 
Precárias né? As vezes tem cadeira, mas não tem giz, tem ventilador, 
mas não tem data show, a gente não tem as salas equipadas para os 
professores darem aula. (TRABALHADOR E) 
 
Não tem um ar condicionado, mas a infraestrutura não é tudo, mas sim 
o conhecimento. (TRABALHADOR F) 
 
Muitos equipamentos não funcionam, hoje mesmo a professores não 
conseguiu passar os slides para a gente, já é a segunda vez que ela 
tenta e não consegue. Ventilador não funciona direito e é barulhento, 
tem muita coisa que precisa melhorar. (TRABALHADOR G) 
 
Bom, está meio precário ultimamente, os data show as vezes não 
acabam funcionando, tem as janelas que de vez em quando emperra, 
algumas nem tem puxador. (TRABALHADOR H) 

 
A boa infraestrutura contribui consideravelmente para a produtividade no 

espaço de estudo, a qual deve estar dentre as prioridades, no entanto, o 

sucateamento das universidades públicas, tem deteriorado a infraestrutura, o que se 

estivesse em boas condições refletiria na melhor qualidade de aprendizado dos 

discentes.  

Quanto às percepções sobre o curso de Serviço Social, o preparo do corpo 

docente fora muito elogiado pelos entrevistados. 

 
Eu acho que os professores têm muito domínio do que estão falando, 
eles se preparam muito para falar. (TRABALHADOR A) 
 
Eles vêm dar aula e fazem isso com qualidade, talvez com algumas 
falhas e outras, mas eles fazem a parte deles. Então isso é muito legal. 
Eles se dedicam bastante e tem uns professores que tem uma 
facilidade muito grande em abordar o assunto e a gente consegue se 
envolver. Tem alguns professores que eu sempre procuro para tirar 
algumas dúvidas acadêmicas, trabalhos e eles são bem acessíveis, 
eles conversam, me direcionam, me encaminham livros. Em geral são 
todos bons e o ensino é muito bom. (TRABALHADOR E) 
 
Olha eu acho muito bom, eles possuem muito conhecimentos. Acho 
que as dinâmicas que eles usam fixa na nossa mente, por exemplo, 



 

 
71 

histórias que aconteceram, tipo entrevistas, então eu penso em quais 
instrumentos eu posso usar naquele momento. (TRABALHADOR F) 
 
Os professores do departamento, eu acho que a maioria consegue 
transmitir bem o conhecimento. (TRABALHADOR G) 
 
O quadro de professores é muito bom, tirando um ou outro. Tem 
professores muito bons, que eles são muito inteligentes. 
(TRABALHADOR H) 
 

A maioria dos entrevistados elegeu os estudantes do curso de Serviço Social 

noturno interessados em aprender, mas lembraram que no decorrer do curso o 

número de alunos sempre diminui e que a falta de condições materiais estão por de 

trás destas desistências. 

 

A minha turma é bem interessada. Bem focado. O pessoal se ajuda 
bastante.” (TRABALHADOR B) 
 
Acho a nossa sala boa. Interessada. (TRABALHADOR C) 
 
[...] tem um pessoal bem esforçado. (TRABALHADOR D) 
 
A maioria da minha sala é interessada, perguntam e tal. 
(TRABALHADOR F) 
[...] tem estudante que tem interesse, tem estudante que não tem, mas 
no decorrer dos anos vai diminuindo o número de alunos também, não 
só por falta de interesse, mas por outros fatores materiais, por outras 
condições, mas tem gente que tem muito interesse que eu vejo que é 
bem engajada no curso e serão ótimos profissionais quando se 
formarem.” (TRABALHADOR H) 

 

A fala acima pode ser relacionada a evasão escolar e quando do conhecer as 

causas para esta evasão, levando muitos a não permanecerem nas instituições 

públicas de ensino superior, devemos levar em conta os fatores externos, como 

precárias condições econômicas e sociais, poderes públicos irresponsáveis e 

atrelados aos interesses de uma elite predatória. 

E que para a superação da evasão escolar, a educação não pode ser 

efetivada isoladamente das demais políticas sociais para que tenham uma educação 

escolarizada que contemple crianças, adolescentes e jovens. Vale ressaltar que em 

tese no art. 205 da Constituição Federal promulgada em 1988, está determinado que 

a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988). 
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No entanto, no art. 208, diz que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, 

da pesquisa e da criação artística, se dará segundo a capacidade de cada um. Ou 

seja, recai de modo miserável sobre a capacidade socioeconômica de cada um. Para 

eliminar esta lacuna entre o número de ingressantes e concluintes, se faz necessário 

que a situação de trabalho do estudante e as limitações que ela enseja esteja para 

além das políticas de permanência.  

Por fim, os trabalhadores estudantes relataram sobre as mudanças após 

ingresso na graduação. Todos afirmaram que é muito cansativo e muito difícil conciliar 

trabalho e estudo. A maioria por vezes não conseguiu cumprir as demandas 

repassadas pelos professores, metade dos entrevistados apresentaram disciplinas 

pendentes por não conseguir atingir a média necessária. E que por inúmeras vezes 

não conseguem se concentrar na aula por estarem muito cansados, ainda mais por 

trabalharem quarenta horas ou mais por semana. Alguns gostariam muito de trabalhar 

somente até trinta horas semanais.  

A partir de então serão tratados sobre as mudanças pós ingresso na 

graduação na UEL, o número de entrevistados que compartilharam estar 

psicologicamente afetados fora significativo, que se dá pela quantidade de 

responsabilidades e a ansiedade. O impasse de precisar trabalhar para estudar, mas 

que por causa do trabalho não conseguir estudar com qualidade, traz angústia a eles, 

segundo contado por alguns trabalhadores estudantes entrevistados. Uma das 

entrevistadas pontuou que muita coisa falada por professores em sala de aula não 

concordou por já possuir estrutura própria. 

 
É bem cansativo. Bem cansativo. Aumentou o meu cansaço. Perdi 
minha vida social. (TRABALHADOR A) 
 
É horrível. Eu estou em um impasse, eu preciso trabalhar para estudar, 
mas com o trabalho eu não estudo o que eu preciso. Eu sempre falo 
para a minha namorada “eu estou com sede de conhecimento, mas eu 
não consigo beber. Tem muita coisa que eu queria me aprofundar, 
mas não consigo. Não tenho condição de fazer o trabalho como 
deveria ser feito. Tem muita gente que entrega de qualquer jeito. E eu 
quero fazer direitinho, mas não tenho tempo para fazer isso, então eu 
deixo de entregar. (TRABALHADOR B) 
 
Muito difícil conciliar estas duas coisas, muito difícil cumprir as notas 
necessárias. Não consigo cumprir as demandas dos professores e 
muitas vezes eles só repassam demanda e esperam que a gente 
cumpra. (TRABALHADOR C) 
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Sim, possuo DP (Disciplina pendente) porque eu não consegui atingir 
a meta. (TRABALHADOR D)  
 
Eu fiquei mais lesada. Muito cansativa, eu queria muito ter essa 
disponibilidade só para estudar, porque estou em um momento na 
minha vida que eu quero muito estudar, conhecer, aprender, eu estou 
com uma sede de conhecer mais coisas. Queria só estudar, mas 
infelizmente não consigo. As vezes chego cansada na aula e acabo 
dormindo, as vezes não consigo prestar atenção porque estou muito 
cansada e prejudica o aprendizado, daí tem trabalhos que tem que ler 
bastante coisa e o fato de ter vários trabalhos assim é muito 
complicado essa questão de trabalhar e estudar e ainda mais quem 
trabalha 40 horas, acima de 40 horas é complicado, porque é uma 
dedicação que você tem que ter no seu trabalho muito grande.” 
(TRABALHADOR E) 
 
Tenho 2 DP do primeiro ano. O cansaço influenciou muito, o não 
entendimento com o cansaço me deu aquela coisa “deixa”, essa aí eu 
vou fazer nas coxas talvez, depois a gente recupera. (TRABALHADOR 
E) 

 
Psicologicamente ruim. Eu não consigo entender que é uma situação 
que eu estou passando que me dificulta muito, eu fico me cobrando 
muito e minha cabeça dá um nó. Me cobro no trabalho, como mãe, na 
universidade. Eu tenho que ajudar minha mãe, meu pai, pagar contas 
de água, luz, internet, instituto do pulmão. E eu estou passando por 
um momento muito difícil, mas eu não tenho para onde ir. É difícil, 
muito difícil. O cansaço, os prazos em questão de prova, trabalho, a 
gente que trabalha tem que pegar os pedaços de horas, e ainda mais 
quando tem filhos é muito difícil. (TRABALHADOR F) 
 
Faço 1 DP. Mas o que prejudicou um pouco foi a questão de trabalhar 
e estudar. Não é falta de vontade, mas falta de tempo e qualidade, não 
é por opção. (TRABALHADOR F) 
 
Esse ano com o estágio está bem difícil que é trabalho, estágio e 
universidade. Está bem cansativo, mais um cansaço psicológico, são 
muitas responsabilidades. Mas a universidade em si, o ambiente, 
aumentou muito minha ansiedade. Eu sempre tive ansiedade, já tomei 
vários remédios, só que eu estava mais tranquila antes de começar a 
estudar, até o primeiro ano estava mais tranquila. Mas hoje eu fico 
muito ansiosa e minha pressão sobe. (TRABALHADOR G) 
 
Olha é muito difícil, porque tem dias que você chega cansado e ainda 
tem que fazer trabalho para faculdade e você não tem vontade. 
(TRABALHADOR H) 
 
Estou com duas DP, uma é economia e a segunda é a matéria de 
oficina II que realmente foi uma matéria muito puxada, tinha quatro 
aulas no mesmo dia, eu chegava  aqui acabado, se eu não 
trabalhasse, eu daria conta porque a matéria de oficina II pedia que a 
gente fizesse trabalhos mais elaborados e com pesquisas em campo 
e isso me atrapalhou a não conseguir a média para passar, nunca 
conseguia ir em campo. O primeiro trabalho foi uma sacanagem, 
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pediram para a gente entrevistar uma assistente social, que tempo que 
eu vou ter de entrevistar alguém? (TRABALHADOR H) 
 

As falas acima apresentam o cansaço psicológico pela dedicação de quarenta 

horas ou mais, excesso de responsabilidades que refletem na chegada às aulas de 

graduação já exaustos, estão atrelados aos padrões de trabalho capitalista que 

interfere na subjetividade do trabalhador, pois o trabalhador é explorado no seu corpo, 

e também na sua mente (ANTUNES, 2000).  

Foram declaradas muitas transformações benéficas pelos trabalhadores 

estudantes em questão. Foram sinalizadas pelos entrevistados, tais quais o 

conhecimento demasiadamente ampliado, assim como o senso crítico, argumentação 

e questionamentos. Ter aprendido a respeitar as diferenças, o que mudou e muito o 

relacionamento com pessoas através do modo correto de trata-las. Os julgamentos e 

preconceitos transformados. A visão de mundo que só o Serviço Social pode 

proporcionar através das concepções de realidades. Muitos entrevistados lembraram 

que se tornaram críticos e que foram despertados para o conhecimento e pesquisas. 

O ganho pessoal por abrir a mente através de diálogos e convivência, que somente o 

ensino superior de boa qualidade poderia proporcionar, foram também citados pelos 

trabalhadores estudantes. 

 
A UEL correspondeu as minhas expectativas de curso de graduação, 
porque ampliou muito o meu sendo crítico, ampliou muito o meu 
conhecimento. (TRABALHADOR A) 
 
Mudou tudo. Mudou minha relação com as pessoas. Meus 
julgamentos. Minha relação com os meus amigos. Preconceitos. Eu já 
tinha um pouco de acesso a informação, mas agora muito mais. Além 
do conhecimento no âmbito pessoal, divisão de mundo, de contexto. 
(TRABALHADOR B) 
. 
O curso mudou a forma de eu tratar as outras pessoas. Ser mais 
crítica. O que eu aprendi, o conhecimento que obtive. Nova visão de 
mundo e que só o Serviço Social pode proporcionar. (TRABALHADOR 
C) 
 
Tudo. Concepção sobre realidades, o modo como enxergo as 
pessoas. Por fazer Serviço Social que eu gosto e pelo conhecimento 
em que tenho crescido. (TRABALHADOR D) 
 
Antes eu não tinha uma facilidade na escrita e a escrita é uma coisa 
muito importante e a universidade me ajudou muito nisso. O despertar 
do conhecer veio da UEL, antes eu conhecia o que eu gostava e aqui 
eu busco aprender de tudo. (TRABALHADOR E) 
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Pelo curso tenho tido outros pensamentos. Mudou uma grande parte 
da minha vida, consigo ver as coisas diferentes e hoje tenho outros 
argumentos, outros questionamentos. Então, foi a mudança dos meus 
conceitos.  (TRABALHADOR F) 
 
Me abriu bem mais a cabeça e ter interesse de pesquisar mais sobre 
as temáticas que a gente vê aqui, o curso me ajudou muito. 
(TRABALHADOR G) 
 
O ganho de conhecimento que eu adquiri ao longo desses 4 anos 
estudando, pesquisando, me esforçando, eu acho que é um grande 
ganho pessoal, porque o conhecimento ninguém te tira. Mudou muita 
coisa, forma de pensar, a rotina mudou, o meio, a convivência com 
certas pessoas é um ganho muito importante, ser aberto a alguns tipos 
de diálogos que na vida pessoal a gente não tem e a faculdade 
proporciona isso. (TRABALHADOR H) 
 

As mudanças positivas relatadas podem ser relacionadas a própria 

concepção de Universidade enquanto lugar de criação e divulgação do saber, para o 

desenvolvimento da ciência, para a formação de profissionais de nível superior, 

técnicos e intelectuais. Outra concepção se dá pela universidade ser um lugar 

privilegiado para conhecer culturas, ciências, produzir e socializar conhecimentos. 

Conclui-se que as percepções acerca da UEL foram elencadas pelos sujeitos 

desta pesquisa, tais quais pelo calendário escolar atrasado devido as greves outrora 

acontecidas. Reclamaram do restaurante universitário que permanecera fechado aos 

estudantes noturnos por meses. A Universidade Estadual de Londrina fora muito 

elogiada pelos trabalhadores estudantes e lembrado por diversas vezes que está 

entre as melhores do país. A biblioteca universitária foi considerada muito boa, 

entretanto a infraestrutura avaliada pela maioria dos sujeitos de pesquisa como 

insuficiente. O conhecimento do corpo docente também é um fator positivo. Grande 

parte dos trabalhadores estudantes afirmaram que suas respectivas turmas são 

interessadas em aprender. Todavia, fora apontada a evasão escolar por um dos 

trabalhadores estudantes, que em suma estão atrelados a capacidade econômica. Tal 

capacidade econômica fora transferida para a responsabilidade individual, o que 

desobriga a intervenção do Estado permeada pela política neoliberal, ou seja, para a 

superação da evasão escolar é preciso ir além das políticas de permanência, mas 

também nas limitações do trabalhador estudante. 

Mudanças pós ingresso na Universidade Estadual de Londrina foram 

apresentadas nas falas dos trabalhadores estudantes entrevistados. O cansaço 

passou a ser extremo, por vezes não conseguem cumprir as exigência acadêmicas e 
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não conseguem prestar atenção como precisam. Alguns sujeitos desta pesquisa 

afirmaram que o cansaço também refletiu nas disciplinas que estão pendentes. 

Apontaram a dificuldade de conciliar a graduação com o trabalho, ainda mais com 

carga horária igual ou acima de quarenta horas semanais. Uma trabalhadora 

estudante pontuou que se a carga horária semanal fosse diminuída para trinta horas, 

traria muitos benefícios.  

Muitos trabalhadores estudantes compartilharam estarem psicologicamente 

abalados e muito ansiosos. Outros entrevistados contaram que possuem desejo de 

aprender mais, no entanto, o trabalho atrapalha e se encontram neste impasse. Fora 

pontuado neste capítulo a exploração capitalista que também atinge a subjetividade 

do trabalhador e também que o estudante que não trabalha dispõe de ótimo tempo 

para estudar. 

O conhecimento demasiadamente ampliado, senso crítico desenvolvido, 

respeito às diferenças, alterações nas configurações de julgamentos e preconceitos, 

concepções de realidade que só o Serviço Social pode fazer e ao ensino superior de 

qualidade, foram atributos dados a si mesmos pelos trabalhadores estudantes na 

Universidade Estadual de Londrina. 

 

3.6 SUGESTÕES DE TRABALHADORES ESTUDANTES 

 

Serão apresentadas as sugestões dos trabalhadores estudantes 

entrevistados, ou seja, intervenções necessárias segundo seus próprios pontos de 

vista para que o trabalhador que estuda receba subsídio da instituição de ensino 

quanto às dificuldades que por vezes refletem na evasão de universitários da UEL.  

A maioria das sugestões se deram que a carga horária de estágio fosse 

diminuída e que pudesse ser cumprida conforme a disposição do trabalhador e ainda 

que a própria UEL oferecesse uma opção de estágio dentro da universidade seja por 

meio de projetos, atividades. 

 
“Flexibilização de estágio. Estágio aos finais de semana. Que a UEL 
pudesse oferecer uma opção de estágio, dentro da universidade. Um 
novo projeto por exemplo para que compensasse o estágio. O fato de 
ser uma disciplina que tem que ficar o ano todo, que pudesse ser 
cumprida a carga horária mínima conforme o trabalhador conseguisse 
fazer. Acho que uma coisa que a universidade não leva em conta é 
que o perfil do aluno mudou, não é mais só adolescente de 17, 18, 20 
anos que os pais sustentam. São pessoas que trabalham, sustentam 
famílias. Alguma opção de cumprir DP sem ser no contra turno. Eu por 
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exemplo, me cobrei muito para não ficar em DP. Tipo atividades, 
trabalhos que compensem a presença. Pensar em janelas, como as 
que temos no quarto ano. Alguma coisa tem que ser feito, precisa 
mudar!” (TRABALHADOR C) 
 

Também foi sugerido pela maioria bolsas de permanência aos trabalhadores 

estudantes para que pudessem parar de trabalhar e pudessem se dedicar 

exclusivamente aos estudos.  

 

Oportunidade. Além da grade curricular, tem as atividades 
extracurriculares, tipo projetos, eventos que a gente nunca vai 
participar. A gente fica por fora e a galera que consegue ir está sempre 
por dentro. Acho que seria interessante fazer uma pesquisa, para 
fornecer aos alunos para que ele consiga sair do trabalho. Tentar 
seguir a vida acadêmica como precisa e não levar nas “coxas”. Acho 
que seria uma forma. Não distribuir, mas fazer uma pesquisa para os 
que trabalham, para ajudar essas pessoas e seguir a vida acadêmica 
como deve ser. Se para as pessoas que não trabalham já é difícil, 
imagina para as que trabalham. O pessoal que tem que trabalhar e 
não tem esta opção de bolsa, pelo menos as mínimas condições. 
(TRABALHADOR B) 
 
Penso nas bolsas de permanência, mas parecem ser tão distantes de 
serem alcançadas. Se tivesse bolsa de 500,00 a 600,00 eu parava de 
trabalhar e iria me dedicar ao estudo. (TRABALHADOR D) 

 
Seria interessante a questão da bolsa permanência que o pessoal que 
estuda em período integral tem, isso auxiliaria o estudante a se dedicar 
só ao estudo e não procurar outro tipo de renda para se manter na 
universidade, porque querendo ou não, você tem xerox para pagar, 
tem que imprimir trabalho, tanta coisa, isso já auxiliaria para que possa 
só estudar. (TRABALHADOR H) 

 
Atreladas as falas acima ao PNE (2014), a qual destacou que se faz 

necessário o acesso e a permanência das frações mais vulneráveis à educação 

superior para isto, implicam políticas públicas de inclusão social dos trabalhadores 

estudantes, plano nacional de assistência estudantil para estudantes de baixa renda, 

a exemplo das bolsas-permanência e do apoio financeiro para o transporte, 

residência, saúde e acesso a livros e mídia em geral. Está configurada, então, a 

principal condição para a concretização da expansão da educação superior em nosso 

país: o atendimento de camadas mais pobres da população, incluindo os 

trabalhadores estudantes.  

Fora sugerido por um trabalhador estudante que a UEL enviasse termos aos 

cuidados da empresa na qual o estudante trabalha que explicasse a necessidade de 

estágio. 
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“Eu acho que a universidade deveria estabelecer contato com a 
empresa que o estudante trabalha com um termo alguma coisa que 
explicaria a necessidade de estágio. A empresa que trabalho nem 
mesmo aceita um atestado de atendimento psicológico só se for de 
urgência.” (TRABALHADOR D) 

 
Outras sugestões por três entrevistados fora alimentação gratuita, mudança 

nos formatos de aula e maior flexibilização dos horários de ônibus.  

 
“Nota 8, porque nota 10 seria se tivesse lanche grátis para os alunos. 
Janta grátis melhoraria muito a vida dos estudantes trabalhadores.” 
(TRABALHADOR A) 
 
“Flexibilização do horário, tipo o ônibus passa aqui 22:30, se ele for 
esperar para pegar o próximo ônibus fica perigoso, tem a questão de 
segurança.” (TRABALHADOR B) 
 
“Eu acho que a universidade poderia pensar uma nova forma com 
qualidade mas que considerasse melhor essa questão de quem 
trabalha, talvez pensar em uns formatos de aula que sejam mais 
dinâmicas para que não dê tanto sono, quando é algo vivencial, 
prático, você aprende muito mais né, porque você está acordado, 
agora se é teoria, teoria, teoria você dorme. Então eu acho que trazer 
uma dinamicidade nas aulas ajudaria muito.” (TRABALHADOR E) 

 
As sugestões podem ser sintetizadas em que o estágio de 272 horas por ano 

fosse diminuído e que a UEL passe a oferecer mais campos de estágio dentro da 

universidade. Foram também sugeridos que a universidade realize contato com o 

órgão empregador para apresentar a demanda de estágio obrigatório ao estudante do 

curso de Serviço Social. A alimentação gratuita ao universitário também fora sugerida. 

Uma outra trabalhadora estudante sugeriu, mudança nos formatos de aulas, tal qual 

mais dinâmicas. E ainda, maior flexibilização nos horários de ônibus para que a 

chegada em casa seja mais rápida, também fora sugerido por um trabalhador 

estudante. 

 O aumento da quantidade e valores da bolsa permanência foram sugeridos 

pela maioria dos trabalhadores estudantes, pois traria a possibilidade de deixar o 

trabalho e, por conseguinte a dedicação aos estudos. Portanto, foram pontuados que 

para a consolidação da educação superior no Brasil se faz necessário o atendimento 

de camadas mais pobres da população, que inclui os trabalhadores estudantes e por 

fim democratizaria o ensino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediante o objetivo de compreender as estratégias desenvolvidas pelos 

trabalhadores estudantes do Curso de Serviço Social do período noturno para 

permanência na Universidade Estadual de Londrina,  foi necessário entender as bases 

sob as quais as estratégias se desenvolvem, tal qual a condição socioeconômica e 

fatores motivadores à condição de trabalhador estudante, uma vez que os sujeitos 

antes de serem estudantes, são trabalhadores pela necessidade de compor renda 

familiar. E ainda, para estudarem precisam também trabalhar a fim de sustentar os 

custos advindos da vida acadêmica, por isto as condições materiais determinam a 

impossibilidade de deixarem de serem trabalhadores. 

Vimos também que por vezes, historicamente está pressuposto por gerações 

anteriores que o trabalho é mais importante que o estudo. Vale ressaltar que a busca 

por melhores condições materiais de vida e remunerações maiores pela qualificação 

adquirida na graduação também é um dos fatores que leva os trabalhadores a se 

tornarem estudantes.  

Quanto às estratégias para permanência na graduação foram apontadas o 

transporte particular; passe livre e força de vontade para concluir a graduação. A 

estratégia mais enfatizada foi planejamento e organização para a execução das 

obrigações cotidianas e acadêmicas. Foram também indicadas as preferências que 

levaram a escolha pela Universidade Estadual de Londrina para graduação, sendo 

unânimes ao mencionar a qualidade do ensino e a gratuidade. 

São necessárias para permanência na graduação destes trabalhadores 

estudantes, as contribuições das redes pessoais, órgãos empregadores e 

Universidade. Verificamos que as contribuições externas se fazem essenciais 

segundo os sujeitos, haja vista que para alguns a família os estimula a não desistir, 

seja de modo subjetivo ou prático, auxiliando-os em afazeres domésticos ou 

acadêmicos. Quanto aos órgãos empregadores fora unânime entre os entrevistados 

nenhum tipo de dispensa do trabalho para obrigações acadêmicas, todos precisam 

repor as horas que se ausentam do trabalho seja para estágio, trabalhos ou estudo 

para avaliações. 

A universidade fora avaliada pelos entrevistados como órgão que não 

contribui para a permanência dos trabalhadores estudantes, no entanto, a maioria 

apontou que há professores que entendem e contribuem, no entanto, lembraram que 
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também há docentes que não contribuem para permanência dos trabalhadores 

estudantes, pois não compreendem as dificuldades dos sujeitos que trabalham e 

estudam. 

Conhecer as percepções destes trabalhadores estudantes sobre a UEL e  

curso de Serviço Social noturno, assim como as mudanças após ingresso na 

graduação, fora outro eixo, haja vista ser o ambiente e conjuntura que cercam estes 

sujeitos. Sobre a universidade, foram citados o calendário escolar atrasado e o 

fechamento do restaurante universitário aos estudantes noturnos por meses. Embora, 

a UEL fora elogiada e lembrado por diversas vezes que está entre as melhores do 

país. A biblioteca universitária foi considerada muito boa, entretanto a infraestrutura 

da Universidade foi avaliada como insuficiente pela maioria dos sujeitos de pesquisa. 

Quanto ao curso de Serviço Social, o conhecimento do corpo docente também 

fora reconhecido pelos entrevistados. E ainda, grande parte dos trabalhadores 

estudantes afirmaram que suas respectivas turmas possuem interesse em aprender. 

Todavia, a evasão escolar fora lembrada por um dos trabalhadores estudantes, sendo 

justificada pela ausência de condições socioeconômicas para prosseguimento no 

curso. 

As mudanças após ingresso na UEL foram apresentadas nas falas dos 

trabalhadores estudantes entrevistados. O cansaço passou a ser extremo, por vezes 

não conseguem cumprir as demandas acadêmicas e não conseguem prestar atenção 

como precisam, o que também refletiu nas disciplinas que estão pendentes. 

Apontaram a dificuldade de conciliar a graduação com o trabalho, ainda mais com 

carga horária igual ou acima de quarenta horas semanais.  

Muitos trabalhadores estudantes compartilharam estar também 

psicologicamente cansados e muito ansiosos. O conhecimento demasiadamente 

ampliado, senso crítico desenvolvido, respeito às diferenças, alterações nas 

configurações de julgamentos e preconceitos, concepções de realidade construídas 

pelo Serviço Social e ao ensino superior de qualidade, foram atributos dados a si  

mesmos pelos trabalhadores estudantes na Universidade Estadual de 

Londrina. 

Os entrevistados elaboraram sugestões para que o trabalhador estudante 

receba subsídio da instituição de ensino quanto às dificuldades que por vezes refletem 

na evasão de universitários da UEL. As sugestões podem ser sintetizadas em que o 

estágio de 272 horas por ano fosse diminuído e que a UEL passe a oferecer mais 



 

 
81 

campos de estágio dentro da universidade. Foi também sugerido pelos trabalhadores 

estudantes que a universidade possa efetuar contato com os órgãos empregadores 

para apresentar a demanda de estágio obrigatório. A alimentação gratuita e mudança 

nos formatos de aulas, também foram indicados. O aumento da quantidade e valores 

da bolsa permanência foram sugeridos pela maioria dos entrevistados, pois traria a 

possibilidade de deixar o trabalho e, por conseguinte a dedicação aos estudos.  

Apontamos que devem ser exploradas questões tais quais, a precarização 

jurídica, a qual tem propiciado crescentemente a exploração do trabalhador pelos 

empregadores, sendo necessário reclamar jurisdição para proteção da classe 

trabalhadora com ênfase aos que estudam. Acreditamos ainda, que os trabalhadores 

estudantes do curso de Serviço Social de todas as séries devem unir-se e planejar 

mobilizações e expandi-las por canais de comunicação digital e impresso, para que 

sejam conhecidas e com vistas a sensibilização da comunidade acadêmica, acerca 

das reivindicações dos trabalhadores estudantes. 
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APÊNDICE A 

Roteiro de Entrevista 

              

      CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Serviço Social 

 

                  QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS 
 

Nome:  

Sexo: (   ) M  (   ) F Idade:  

Como você se considera?  

(    ) Branco (     ) Pardo (     ) Negro (     ) Amarelo (     ) Indígena 

Estado Civil:  

Onde e como você mora atualmente? 

(     ) em casa ou apartamento, como minha família 

(     ) em casa ou apartamento, sozinho 

(     ) em quarto ou cômodo alugado, sozinho 

(     ) em habitação coletiva 

(     ) outra situação 

Quem mora com você?  

Quantas pessoas moram?  Quantos filhos você tem?  

Até quando seu pai estudou?  

Até quando sua mãe estudou?  

Em que seu pai trabalha ou trabalhou na maior parte da vida?  

Em que sua mãe trabalha ou trabalhou na maior parte da vida?  

Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto 

é, aproximadamente, a renda familiar? 

(     ) até 1 salário mínimo 

(     ) de 1 a 2 salários mínimos 

(     ) de 2 a 5 salários mínimos 

(     ) de 5 a 10 salários mínimos 

(     ) de 30 a 50 salários mínimos 

(     ) mais de 50 salários mínimos 

(     ) nenhuma renda 
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      CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Serviço Social 

 

 

Como e onde é sua casa? 

(  ) própria 

(  ) é em rua calçada ou asfaltada 

(  ) tem água corrente na torneira 

(  ) tem eletricidade 

(  ) é situada em zona rural 

(  ) é situada em comunidade indígena 

(  ) é situada em comunidade quilombola 

Em que tipo de escola você estudou?  

 

QUESTÕES ABERTAS: 

 

1. Porque quis ingressar no Ensino Superior? 

2. Você trabalha com carteira assinada ou por conta própria? 

3. Quantas horas você trabalha semanalmente? 

4. Com que finalidade você trabalha enquanto estuda? 

5. Com que idade você começou a trabalhar e porquê? 

6. Qual seu salário mensal aproximadamente?  

7. Possui benefícios? 

8. Você está trabalhando em alguma atividade para a qual se preparou? 

9. Em que você trabalha atualmente? 

10. Há quanto tempo você trabalha nesta mesma função? 

11. O que a empresa que você trabalha fez para estimular seus estudos ou facilitar 

sua vida acadêmica ou profissional? 

12. Como você avalia trabalhar e estudar, simultaneamente? 

13. A Universidade levou em conta que você trabalhava ao mesmo tempo que 

estudava? 

14. Que condições você considera que a Universidade deve oferecer para os 

estudantes que trabalha? 

15. Você já ficou retido em alguma série ou de DP em alguma matéria? Porquê? 
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      CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Serviço Social 

 

 

16. O que considera indispensável em sua rotina para continuar estudando e 

trabalhando? 

17. Porque você prefere cursar Ensino Superior em Instituição Pública de Ensino 

Superior? 

18. Como avalia a Universidade em que estuda? 

19. O conhecimento dos docentes e a maneira de transmiti-las? 

20. A dedicação dos docentes para preparar aulas e atender aos estudantes? 

21. Biblioteca da Universidade? 

22. Condições da Sala de aula? 

23. O interesse dos estudantes? 

24. Liberdade de expressar suas ideias? 

25. A Universidade possui iniciativa para apoiar a resolução de problemas dos 

estudantes trabalhadores? 

26. Que condições você considera que a Universidade deve oferecer para os 

estudantes que trabalha? 

27. Adoção de medidas para garantir a acessibilidade a estudantes trabalhadores? 

28. Você considera o seu preparo suficiente para conseguir um emprego e exercer 

atividade profissional de Assistente Social? 

29. Quais principais contribuições para a sua vida pessoal quando obter a graduação 

do Ensino Superior? 

30. Qual a principal decisão que você vai tomar quando concluir a graduação? 

31. O que mudou em sua vida depois que você começou a estudar? 

32. Quais as estratégias que você desenvolve ou desenvolveu para permanecer na 

Universidade Estadual de Londrina? 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“Trabalhadores estudantes do curso de Serviço Social: um estudo acerca das 
estratégias para permanência” 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “Trabalhadores 

estudantes do curso de Serviço Social: um estudo acerca das estratégias para 

permanência”, a ser realizada na “Universidade Estadual de Londrina”. O objetivo da 

pesquisa é “compreender as estratégias desenvolvidas pelos estudantes 

trabalhadores com carga horária acima ou igual a 40 horas semanais do Curso 

de Serviço Social Noturno para permanência na Universidade Estadual de 

Londrina”. Sua participação é muito importante, consistindo na concessão de 

entrevista. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas 

com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade, 

sendo a gravação apenas para a garantia de fidelidade a entrevista concedida.   

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerado(a) por sua 

participação.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos 

contatar, Jéssica Guelfi da Silva, E-mail: jessicaguelfisilva@gmail.com. 

 

      Londrina, __ de __________ de 2018.        

Jéssica Guelfi da Silva  

RG: 12.732.381-0 SSP/PR  
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_____________________________________, tendo sido devidamente esclarecido 

sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa descrita acima.   

Assinatura:____________________________ 

Data:___________________ 
 

 

*Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da Resolução 466/2012 

de 12 de dezembro de 2012. 
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ANEXO I 

Sistema Acadêmico: Seriado Anual 

 

              

      CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Serviço Social 

 

 

1ª série 

Código Nome 
Carga Horária 

Oferta Teórico T./Prát. Prát. Total 

6ECO077 ECONOMIA POLÍTICA A 60 0 0 60 

6LET098 OFICINA DE LETRAS A 0 0 60 60 

6SER046 
FORMAÇÃO POLÍTICA E 

SOCIAL DO BRASIL 
A 60 0 0 60 

6SER074 
FUNDAMENTOS DO 

SERVIÇO SOCIAL I 
A 120 0 0 120 

6SER075 
OFICINA DE SERVIÇO 

SOCIAL I A 
A 0 0 60 60 

6SOC104 CIÊNCIA POLÍTICA A 60 0 0 60 

6SOC105 SOCIOLOGIA A 120 0 0 120 

6FIL114 FILOSOFIA E 1S 30 0 0 30 

6SER002 

FUNDAMENTOS 

FILOSÓFICOS DO SERVIÇO 

SOCIAL 

2S 30 0 0 30 

TOTAL  480 0 120 600 
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      CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Serviço Social 

 

 

2ª série 

Código Nome, 
Carga Horária 

Oferta Teórico T./Prát. Prát. Total 

6PSI051 PSICOLOGIA SOCIAL B A 60 0 0 60 

6SER076 
FUNDAMENTOS DO 

SERVIÇO SOCIAL II 
A 120 0 0 120 

6SER077 
OFICINA DE SERVIÇO 

SOCIAL II 
A 0 0 120 120 

6SER078 POLÍTICA SOCIAL A A 120 0 0 120 

6SOC135 ANTROPOLOGIA A 60 0 0 60 

6SER050 ÉTICA PROFISSIONAL 1S 60 0 0 60 

6SER052 
PESQUISA EM SERVIÇO 

SOCIAL 
2S 60 0 0 60 

TOTAL  480 0 120 600 
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      CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Serviço Social 

 

 

3ª série 

Código Nome 
Carga Horária 

Oferta Teórico T./Prát. Prát. Total 

6EST424 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO I (SER) 
A 0 0 272 272 

6PRI038 DIREITO A A 60 0 0 60 

6SER067 
PLANEJAMENTO EM 

SERVIÇO SOCIAL 
A 60 0 60 120 

6SER069 

A POLÍTICA DE 

SEGURIDADE SOCIAL COM 

ÊNFASE NA POLÍTICA DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

A 60 0 0 60 

6SER070 

A POLÍTICA DE 

SEGURIDADE SOCIAL COM 

ÊNFASE NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A 60 0 0 60 

6SER071 

A POLÍTICA DE 

SEGURIDADE SOCIAL COM 

ÊNFASE NA POLÍTICA DE 

SAÚDE 

A 60 0 0 60 

6SER072 
GESTÃO DE POLÍTICAS 

SOCIAIS I 
A 120 0 0 120 

6SER079 PRÁTICA PROFISSIONAL I A 0 0 60 60 

6SER080 
OFICINA DE SERVIÇO 

SOCIAL III A 
A 0 0 60 60 

TOTAL  420 0 452 872 
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      CESA - Centro de Estudos Sociais Aplicados 
Serviço Social 

 

 

4ª série 

Código Nome 
Carga Horária 

Oferta Teórico T./Prát. Prát. Total 

6EST425 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO I (SER) 
A 0 0 272 272 

6SER081 PRÁTICA PROFISSIONAL II A 0 0 60 60 

6SER083 SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I A 60 0 0 60 

6SER084 SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II A 60 0 0 60 

6TCC406 

ELABORAÇÃO DE 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

(SER) 

A 60 0 0 60 

6NIC011 
COMUNICAÇÃO POPULAR 

E COMUNITÁRIA 
1S 60 0 0 60 

6SER065 TRABALHO E SOCIEDADE 1S 60 0 0 60 

6SER068 
MOVIMENTOS SOCIAIS E 

SERVIÇO SOCIAL 
1S 60 0 0 60 

6SER073 
GESTÃO DE POLÍTICAS 

SOCIAIS II 
1S 60 0 0 60 

6SER066 
OFICINA DE SERVIÇO 

SOCIAL V 
2S 0 0 60 60 

6SER082 
OFICINA DE SERVIÇO 

SOCIAL IV A 
2S 0 0 60 60 

TOTAL  420 0 452 872 
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