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Resumo: O mercado de trabalho requer uma constante capacitação profissional, 

conseguir adequar estudo e trabalho torna-se um dos desafios na vida dos 

acadêmicos, promover uma educação com qualidade é um dos objetivos da 

Universidade, mas o que fazer quando diversos fatores externos afetam a 

qualidade de  vida destes podendo comprometer o aprendizado?Este trabalho 

teve como objetivo, analisar alguns dos fatores que comprometem a interação 

estudo- trabalho.Trata-se de estudo quantitativo, transversal, onde foi aplicado um 

questionário estrututado, realizado no mês de setembro de 2019, incluindo um 

grupo amostral de 20 alunos com faixa etária de 19  a 30 anos,60% foram do sexo 

feminino e 40% do sexo masculino. Dos entrevistados 60% avaliaram que a 

qualidade do  seu sono é ruim, visto que dormem menos de 8horas, que seria o 

necessário para realização de nossas atividades vitais de forma saudável; 50% 

relataram que este  sono decorrente da má qualidade de vida, interfere nas 

atividades acadêmicas e desempenho no trabalho que exercem; 65% relataram 

não ter liberdade de expressão nas empresas, seguem apenas as regras ditadas 

pelo dono e desta forma não se sentem acolhidos pela mesma; 60% relataram 

que não sentem orgulho pelo papel que desempenham. Conclui-se que um 

conjunto de fatores pode afetar diretamente no processo de aprendizagem do 

aluno, entre eles a qualidade do sono, desta forma aqueles que conciliam trabalho 

e estudo são consideravelmente prejudicados. O fato de algumas empresas 

adotarem um sistema de trabalho retrógrado e sem liderança, promove nos 

alunos o sentimento de não pertencimento e consequentemente insatisfação com 

o cargo o qual exercem, porém diante da crise econômica são obrigados a 

permanecerem para garantir o autosustento.  
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