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Resumo: Na perspectiva marxista o trabalho é definido como a capacidade de 

transformar a natureza para atender as necessidades humanas, e o homem 

passa a ser escravo desse processo tornando-se moeda de troca no 

desenvolvimiento das atividades para autosustento. Este trabalho teve como 

objetivo analisar alguns pontos que segundo os próprios alunos, atrapalham o 

seu desenvolvimento no mundo acadêmico. Trata-se de um estudo transversal 

de caráter quantitativo, realizado no período de setembro de 2019, o qual foi 

realizado na Universidade Regional do Cariri-Unidade Descentralizada de 

Campos Sales-CE, a amostra foi constituída por 30 discentes escolhidos 

aleatoriamente e dispostos a responderem o questionàrio estruturado, contendo 

questões acerca de; concentração,autonomia, disfunções e quadros álgicos. A 

faixa etária abordada envolveu estudantes de 19 a 25 anos. Os resultados 

obtidos evidenciaram que 40% dos entrevistados apesar de trabalhar e estudar 

conseguem concentrar-se no desenvolvimento de suas ações no trabalho. 

Cerca de 60% relatam que sua autonomia no ambiente de trabalho é 

razoavelmente boa;78% apresentam dores relacionadad ao trabalho;50% 

consideraram a carga horária de trabalho como mediana; 76% referiram que 

sentimentos negativos interferem na execução de seus trabalhos. Por meio 

deste percebe-se que os alunos enfrentam desafios constantes ao terem que 

trabalhar e estudar, porém por vezes necessitam do emprego para garantir 

sustento da própria família, ressalta- se ainda que estes necessitam de uma 

atenção diferenciada onde segundo diagnóstico desse trabalho pode-se notar 

que muitos têm tendencia adepressão. 
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