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Pesquisas revelam o impacto do cotidiano dos alunos que estudam à noite no aprendizado e 
levantam o debate sobre alternativas para melhorar seus estudos. 

 
A aluna de jornalismo Daiana Trevisan pega ônibus e metrô para chegar ao trabalho, na zona sul de São Paulo 

Quando chega perto das seis da manhã, o despertador começa a tocar. A preguiça toma conta 
da estudante de jornalismo Daiana Trevisan, de 26 anos. Depois de 15 minutos de uma 
sinfonia que parece não ter fim, a aluna é vencida pelo cansaço e consegue sair da cama. "Não 
acredito que já deu o horário", pensa. Ela tem apenas meia hora para sair de casa e enfrentar 
mais um dia de trabalho e estudo. Daiana é uma das três milhões de pessoas que trabalham 
durante o dia e estudam à noite no Brasil, de acordo com dados de 2006 do Censo da 
Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). A maior parte desse contingente está matriculada em instituições de ensino superior 
particulares (cerca de 2,4 milhões), assim como Daiana, que estuda na Universidade Nove de 
Julho (Uninove), em São Paulo.  

Um perfil mais detalhado desses alunos foi traçado pela pesquisa Impacto do Entorno 
Educacional, realizada em 2007 e divulgada no início do ano por Armando Terribili Filho, 
professor da faculdade de administração e de pós-graduação da Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap). Armando, que também é diretor de projetos da Unisys Brasil, empresa de 
serviços e soluções de Tecnologia da Informação, ouviu 340 estudantes de três cidades do 
Estado de São Paulo para avaliar de que forma elementos como o trânsito, trabalho e 
segurança podem interferir na rotina de estudos dos alunos noturnos que, segundo a amostra, 
representam 86% das matrículas no ensino superior brasileiro.  

Uma das principais constatações é a de que os pesquisados reclamam das aulas expositivas 
não-dialogadas, com baixa interatividade e pouca utilização de recursos tecnológicos. Eles 
alegam que aulas desse tipo causam desinteresse, apatia e sono. "O entorno educacional influi 
diretamente nos estudos", constata Armando. 

A estudante de jornalismo Daiana concorda com o professor. Ela reclama que, que pela 
quantidade de atividades que tem durante o dia, as horas parecem poucas e quase não sobra 
tempo para estudar. Além disso, mora sozinha e cuida da casa e do filho de apenas sete anos. 
Por causa da rotina puxada, Daiana deixa o filho na casa da avó materna durante a semana e 
só o vê aos sábados e domingos. "A minha semana é dedicada inteiramente ao trabalho e à 
faculdade, não sobra tempo para mais nada", afirma. 



 Para chegar ao trabalho às 8h30, Daiana tem de sair de casa às 6h30. Ela sai de Guaianazes, 
bairro da zona leste de São Paulo, onde mora, e vai para a região Sul. O ônibus está sempre 
lotado e o trânsito não ajuda. "Meu dia começa cansativo, pego ônibus e metrô para ir 
trabalhar", conta. Ela é uma das secretárias de uma assessoria de imprensa e acompanha de 
perto a rotina dos jornalistas da equipe. "Presto muita atenção em todas as atividades dos 
assessores e trabalho para que, quando me formar, possa conseguir um espaço na empresa", 
afirma.  

A necessidade de trabalhar e a oportunidade de uma carreira são uma das maiores 
preocupações do aluno noturno, diz Lúcia Teixeira Furlani, presidente da Universidade Santa 
Cecília (Unisanta) e autora do livro A Claridade da Noite, que também traça o perfil desses 
estudantes. "A diversidade de cursos faz com que o estudante queira aprender cada vez mais 
e se posicionar definitivamente no mercado de trabalho", afirma. 

Mas a rotina puxada se reflete no desempenho dos estudantes. "Durante minha pesquisa, 
pude constatar que 42% dos alunos se alimentam mal e dormem pouco. Essas condições não 
são propícias", ressalta Lúcia. 

Maioria feminina 

Dados da pesquisa Impacto do Entorno Educacional, realizada por Armando Terribili Filho, 
professor da faculdade de administração e de pós-graduação da Faap, apontam que as 
mulheres são maioria nas salas de aula da noite: 52% contra 48% de homens. Cerca de 74% 
dos estudantes têm entre 21 e 27 anos. Segundo o professor, 77% dos alunos matriculados no 
período noturno vieram de escolas públicas e 48% deles já estudavam à noite. A instrução dos 
pais, conforme a pesquisa, é o que motiva o estudante a se empenhar para obter uma 
formação superior. Apenas 15% dos pais possuem ensino superior completo, enquanto 12% 
das mães terminaram a faculdade. 

Para Daiana, a hora do almoço - pontualmente às 13h - significa economia. A empresa paga 
vale-refeição, mas ela prefere levar comida para economizar. No entanto, quando vai até a 
faculdade, na região central de São Paulo, a estudante gasta com a locomoção. É mais uma 
passagem de metrô. "Eu ganho vale-transporte, mas só para ida e volta da minha casa", 
conta. Antes mesmo de sair do trabalho, Daiana faz um lanche para não chegar com fome à 
faculdade. "Tenho de comer antes, porque vou direto para a sala", ressalta.  

Armando Terribili faz um alerta e defende que um auxílio para o estudante se alimentar antes 
de chegar à universidade deveria ser garantido por lei. Outra questão, segundo ele, é o tempo 
que os alunos têm para chegar até as instituições de ensino. "Em muitas empresas, o horário 
de saída é às 19h e as aulas começam ao mesmo tempo", diz. De acordo com dados da 
pesquisa, os atrasos podem ocasionar perda de aulas importantes e provas. Para ele, os 
estudantes deveriam ter um horário especial de saída do trabalho - pelo menos duas horas 
antes do início das aulas.  

Isso não acontece com Daiana. Ela tem cerca de uma hora para chegar do trabalho à 
universidade. A locomoção de metrô garante que ela consiga acompanhar a primeira aula. "É 
bem corrido, muitas vezes chego cansada", diz.  

Lúcia Furlani lembra que o cansaço dos alunos pode atrapalhar a vontade de aprender. Para 
contornar a situação, ela sugere que os professores apliquem au-las mais dinâmicas e 
interativas. "Se o alu-no está cansado, não adianta ficar lá na frente só falando. O professor 
precisa in-centivar a participação, o aluno tem de ser estimulado. Acontece, ele participa", 
acredita.  



Armando Terribili defende que as instituições de ensino elaborem um projeto pedagógico 
exclusivo para os alunos da noite. "O tempo e as pessoas são diferentes. Há a necessidade de 
oferecer aulas de tecnologia, com novos formatos e atividades em grupo." Para ele, a falta de 
tempo para pesquisas também pode prejudicar o aluno no futuro. "Muitos reclamam que as 
próprias instituições fecham as bibliotecas antes mesmo do término das aulas. Não há 
facilidade para o trabalho de pesquisa", diz.  

Por volta das 21h, Daiana tem um tempinho para descansar e se alimentar, é o intervalo das 
aulas. Após a pausa, ela volta para a sala, trava uma batalha com o sono acumulado do dia, 
mas resiste até o último minuto. Quando chega 22h45 é hora de a estudante traçar o caminho 
de volta. Os ônibus estão mais vazios, mas nem sempre o escuro da noite e a tranqüilidade 
das ruas são sinônimos de segurança.  

A falta de proteção aos alunos é um dos problemas mais graves do ensino noturno, diz 
Terribili. A solução seria o Estado garantir a segurança das áreas próximas às faculdades. 
"Quando terminam as aulas, é quando se tem o maior número de delitos", constata. O 
professor sugere também um acordo entre as instituições de ensino superior e as empresas 
próximas para que possam oferecer mais condições de segurança aos alunos.  

O horário que Daiana chega em casa não é um dos mais seguros, por volta da meia-noite. O 
dia foi cansativo. Depois de enfrentar horas no trânsito, trabalhar durante todo o dia e assistir 
a todas as aulas, a estudante encontra dificuldade em se manter acordada. "Só dá tempo de 
tomar um banho, um copo de leite e dormir, pois é 1h da madrugada e, exatamente, às 5h40, 
o relógio começa a despertar. Vai começar tudo outra vez", diz. 
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