
Estudar versus trabalhar 

No título, é uma coisa versus a outra, mas defenderei a soma delas na maioria dos 
cursos superiores brasileiros, na qual não se exige dedicação do aluno a ponto de a 
primeira opção excluir a segunda.  
 
Cursos como Administração, Direito e outros da área conhecida como Ciências 
Humanas Aplicadas concentram a maioria dos estudantes. Suas aulas usualmente 
só ocupam um dos turnos (matutino, vespertino e noturno). Dos cursos mais 
conhecidos noutras áreas, só Medicina e Engenharia - esta menos - exigem 
dedicação integral.  
 
Há, contudo, restrições quanto ao trabalho paralelo, para compatibilizá-lo com o 
bom aproveitamento escolar. Começarei pelas razões que recomendam a soma.  
 
Elas são muitas. Nos cursos que não exigem dedicação integral, é possível 
conseguir ótimo aproveitamento, dedicando ao estudo em casa no máximo um 
período entre duas a quatro horas por dia.  
 
Supondo quatro horas de aula e 12 horas úteis por dia, há aí um período entre 
quatro e seis horas que pode ser utilizado para trabalhar.  
 
Nos primeiros dois anos de curso, quem ainda não superou deficiências básicas 
deve fazer isso. Quais são elas? Línguas (principalmente o inglês), informática e 
timidez, em particular para falar em público. Quem já tem esse capital ou topa ir 
além das referidas 12 horas e/ou sacrificar parte do fim de semana, pode desde 
logo trabalhar.  
 
TRABALHAR NO QUÊ? 
 
Pedagogicamente, ideais são as atividades que levam à prática daquilo que se 
aprende na escola. Mas, como é difícil encontrá-las, principalmente no início dos 
cursos, o importante é trabalhar em alguma coisa, mesmo em atividades 
voluntárias.  
 
Para que serve esse trabalho? Nele como em outros, o estudante terá de resolver 
problemas e solucioná-los será a essência de seu trabalho ao longo de qualquer 
carreira. Surgirão conflitos interpessoais e grupais cuja vivência será uma 
experiência enriquecedora, pois o contexto em que surgirão reproduz, ainda que 
em escala e complexidade menores, o ambiente de trabalho da vida profissional. A 
experiência servirá também para superar timidez e fazer networking.  
 
Servirá, ainda, para buscar outras oportunidades, pois o currículo de fim de curso 
não se pode limitar ao escolar. Sabendo das dificuldades de encontrar trabalho 
antes da formatura, ou mesmo depois dela, muitos recrutadores valorizam as 
atividades ditas extracurriculares, mas igualmente educativas para quem passa por 
elas.  
 
AGORA, AS RESTRIÇÕES 
 
A mais importante diz respeito ao tempo dedicado ao trabalho. É com pesar que 
vejo muitos estudantes se dedicando a 'estágios' com duração de 8 ou mais horas 
por dia.  
 
Aí a coisa desequilibra, e quem sai prejudicado é o estudo e a pessoa enquanto 
estudante, pois nessa fase da vida a formação educacional é prioritária. Por isso, há 
tempos defendo um máximo de seis horas diárias para os estágios, e que 



idealmente eles tenham a duração de 4 horas. Será preciso examinar também se o 
estágio ou trabalho efetivo de fato traz aprendizado, pois sem isso não estaria 
sendo cumprida sua função pedagógica. Quem caiu numa dessas 'roubadas' deve 
desde logo procurar outros caminhos.  
 
Haverá quem diga que essa pregação do trabalho é inadequada aos jovens 
universitários e que eles devem aproveitar essa fase da vida para combinar 
educação com diversão.  
 
Mesmo à minoria em condições de optar por esse caminho cabe a advertência de 
que essa possibilidade viria dos recursos de seus pais. Um dia esses recursos 
poderão faltar e/ou caberá aos herdeiros a responsabilidade de administrá-los. 
Assim, mesmo quando há 'paitrocínio' dos estudos, é preciso aprender a trabalhar.  
 
Ainda que sem a intensidade com que a maioria tem de fazer isso, não há contra-
indicações na busca imediata desse aprendizado. Já a ausência dele, esta sim, tem 
risco muito maior de levar a insucessos.  
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