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Resumo: O cotidiano acadêmico é marcado por um conjunto de atividades no qual os 

graduandos, comumente, costumam se envolver, ainda que a frequência à sala de aula 

predomine em sua trajetória curricular. Muitas dessas atividades são o resultado de ações dos 

docentes, a exemplo dos projetos de pesquisa, de extensão, e de realização de eventos.  Além 

disso, as relações interpessoais entre os membros da comunidade acadêmica interna e sua 

relação com a comunidade externa propicia o compartilhamento de saberes, experiências e 

afetos. Essas experiências extracurriculares repercutem em mudanças significativas nos 

estudantes. Os anos de formação, portanto, resultam em importantes transições da vida 

estudantil. O presente texto traz resultados de um estudo que teve como objetivos: 1) 

investigar o envolvimento dos estudantes em atividades acadêmicas não obrigatórias de uma 

universidade pública baiana; 2) levantar os impactos daquela experiência nesses graduandos. 

Experiências acadêmicas não obrigatórias são aqui entendidas como aquelas oferecidas no 

contexto da universidade ou a este relacionado e que, ainda que não estejam estruturadas 

formalmente na estrutura curricular vigente, possuem destacada importância na trajetória 

estudantil. Compreende-se o processo formativo, durante a graduação, como aquele que vai 

além da profissionalização, pois promove o desenvolvimento humano. Como aporte teórico, 

optou-se pelas teorias de impacto, que buscam compreender como o contexto universitário se 

constitui como lócus de influência para mudanças significativas nos estudantes. Para essa 

pesquisa de natureza qualitativa, foi utilizada como instrumento de coleta de dados, a 

entrevista semiestruturada. Participaram do estudo, seis estudantes de três cursos do 

Departamento de Educação daquela instituição. A partir da análise temática, os resultados 

foram agrupados em duas categorias temáticas para responder ao primeiro objetivo 

(atividades acadêmicas e atividades sociais) e três para responder ao segundo objetivo 

(ganhos na dimensão acadêmica, social e pessoal). Os achados revelaram que os estudantes se 

envolvem em atividades propiciadas pela universidade e outras instituições, tais como   

congressos, simpósios palestras, grupos de pesquisa, cursos de extensão e estágios não 

obrigatórios e em atividades concebidas pelos próprios estudantes como encontros religiosos, 

festas, saraus, grupos de socialização e encontros informais no ambiente institucional ou fora 

deste. Em se tratando dos impactos decorrentes dessas experiências, foram citados ganhos 

acadêmicos como o aumento de conhecimento, aquisição de habilidades para a pesquisa e 

atuação profissional e ampliação de conhecimento sobre a realidade social; melhoria nas 

relações interpessoais, ampliação da rede social, exercício da solidariedade entre colegas, 

diversão e diminuição do estresse. Os resultados sugerem que uma pletora de situações elenca 

experiências diversas durante a graduação e contribui para a formação geral dos estudantes. 

Destaca-se os limites desses achados, uma vez que sua amostra foi bastante reduzida. Ainda 

assim, os resultados são convergentes com outros estudos já publicados. Nesse sentido, 

sugere-se o incentivo à participação dos graduandos em atividades diversas, mas que, para 

tanto, as universidades precisam criar mais condições para envolver os estudantes na 

construção de um percurso acadêmico de participação ativa. 
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Introdução 

 

Ao ingressar no Ensino Superior, os graduandos se veem imersos em um conjunto de 

atividades diversas, embora a sala de aula seja predominante em sua trajetória curricular. 

Parte expressiva dessas atividades resulta de ações promovidas pelos docentes, a exemplo 

daquelas advindas de projetos de pesquisa, de extensão, e de realização de eventos, que muito 

contribui para o enriquecimento do processo formativo dos estudantes. Não menos importante 

é a teia de relações interpessoais que são estabelecidas entre os membros da comunidade 

acadêmica interna, (docentes, discentes e corpo técnico) e com a comunidade externa, que 

proporciona o compartilhamento de saberes e afetos. Esse escopo de situações denominadas 

de atividades não obrigatórias, contribuem para que ocorram mudanças expressivas nos na 

população estudantil. 

Podemos afirmar que a trajetória curricular de um(a) graduando (a) é constituída pelo 

arcabouço de conhecimento e experiências já vividas em momento anterior ao ingresso no 

ensino superior, pela grade de disciplinas, estágios e demais exigências preconizadas pelo 

currículo formal e por uma diversidade de situações experimentadas, quer seja formal, quer 

seja informalmente no período da graduação. Esse período, portanto, propicia importantes 

transições da vida estudantil.  Sendo assim, este texto traz resultados de um estudo que teve 

como objetivos: 1) investigar o envolvimento dos estudantes em atividades acadêmicas não 

obrigatórias de uma universidade pública baiana e 2) levantar os impactos daquela 

experiência nesses graduandos.  

Experiências acadêmicas não obrigatórias são aqui entendidas como aquelas 

oferecidas no contexto da universidade ou a este relacionado e que, ainda que não estejam 

estruturadas formalmente na estrutura curricular vigente, possuem destacada importância na 

trajetória estudantil. Processo formativo durante a graduação, por sua vez, é visto como 

aquele que vai além da profissionalização, pois promove o desenvolvimento humano. 

 

Aportes teóricos 

 

A imersão dos sujeitos no ensino superior, notadamente no ambiente universitário, é 

marcada por rupturas, como afirma Coulon (2008) e apontada como responsável pelas mais 

importantes transições ao longo da trajetória estudantil dos indivíduos (CARMO; 

POLYDORO, 2010). Tendo em vista as alterações que podem ocorrer com os sujeitos 

imersos neste universo, optamos por refletir sobre tal realidade à luz das teorias de impacto, 
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uma vez que estas buscam compreender como o contexto universitário se constitui como 

lócus de influência para mudanças significativas nos estudantes. Pascarella e Terenzinni 

(1991; 2005) destacam que, nesse processo, a natureza das mudanças pelas quais os 

estudantes passam ao longo desse período é ampla, tanto pode ser quantitativa como 

qualitativa e pode ser em termos de ganhos bem como em diminuição ou perdas.  Tais 

alterações abrangem características cognitivas, afetivas, assim como mudanças em atitudes e 

valores e em aspectos psicossociais e morais.   

  Entretanto, indagamos de que forma o modelo curricular afeta o envolvimento dos 

graduandos nas diversas atividades que ocorrem na universidade? Ao longo da história, os 

modelos de currículo apresentam, como principal atributo, seu caráter prescritivo, ou seja, 

ainda que tenha algum nível de participação dos atores envolvidos, sua estruturação se dá em 

momento anterior à sua implementação (LOPES; MACEDO, 2011). Isso nos permite afirmar 

que o que foi programado deve ser cumprido, restando pouco espaço para a flexibilização. No 

entanto, o panorama atual do ensino superior no Brasil, a partir do esforço de democratização 

de seu acesso, sobretudo nas duas últimas décadas, exige, certa maleabilidade na estrutura 

curricular. Isso porque, de acordo com Nascimento e Jesus (2013), o novo perfil dos 

graduandos tem apresentado peculiaridades que impulsionam mudanças na organização 

curricular.  

A afirmativa dos autores anteriormente citados é confluente com o que já preconizava 

Fensham (1977 apud MESQUITA; FLORES; LIMA, 2018), quando previa a necessidade de 

se levar em conta sete dimensões para definir currículo no ensino superior que, para nossa 

discussão, interessa destacar as duas primeiras: conhecimentos prévios e competências no 

momento do ingresso e estratégias institucionais apropriadas ao perfil dos estudantes. Dessa 

forma, especialmente em se tratando das instituições de ensino superior públicas, pensar a 

necessidade de adequação diante das mudanças é imperativo se quisermos continuar 

defendendo o processo de democratização nesse nível de ensino (PANIZZI, 2004).   

 Retomando a primeira dimensão defendida por Fensham na década de 1970, 

entendemos que parte do que o novo público estudantil traz é carregado de expectativas e 

perpassa o conhecimento formal adquirido nos anos anteriores de ensino, pois, não raramente, 

são estudantes de primeira geração, ou seja, são os primeiros da família à ingressar no ensino 

superior (KENNEN; LOPES, 2005). Isso significa que, possivelmente, o conhecimento sobre 

a dinâmica que ocorre nos espaços acadêmicos é ainda mais distante da realidade desses 

estudantes, se comparado com aqueles cuja entrada é considerada a continuidade nos estudos, 

uma vez que são oriundos de famílias com tradição em graduar-se.  Portanto, vivenciar a 

diversidade de experiências que o ambiente acadêmico oferece, sem dúvida, enriquece a 
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experiência estudantil para todos que ali ingressam, mas, notadamente, para esse público de 

primeira geração.  

Sobre experiência, compartilhamos do entendimento de Contreiras e Lara (2013), 

como os sentidos atribuídos aos eventos que os sujeitos estão imersos, ou seja, uma análise 

subjetiva daquilo que se vivencia.  Em consonância com esta proposição, Larrosa (2011) 

afirma que experiência é aquilo que nos passa, nos atravessa e, embora a situação esteja fora 

de mim, me modifica.   Desta forma, a experiência estudantil, seria aquelas situações pelas 

quais os estudantes se envolvem e que lhes são significativas a ponto de os transformarem. 

 

Aspectos metodológicos 

 

Este estudo discute parte dos resultados de uma pesquisa exploratória mais ampla, de 

natureza qualitativa, denominada “Experiências acadêmicas não obrigatórias: impactos na 

formação”.  Foi utilizada a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados, 

junto a seis estudantes de três cursos do Departamento de Educação do campus I (DEDC1), 

da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

Como critério de seleção, decidimos que seria importante certo tempo de experiência 

na vida universitária e por isso o estudante deveria já ter cursado quatro semestres ou mais, na 

ocasião da coleta dos dados, ser de qualquer gênero e maior de 18 anos. A partir da 

divulgação nas salas de aula e nos espaços de interação do DEDC1, fizemos a convocação dos 

voluntários.  

A observância dos aspectos éticos envolvendo pesquisa com seres humanos foi 

realizada, sendo o projeto de pesquisa submetido à comissão de ética daquela instituição, com 

parecer de aprovação nº 1.266.326/ 2015. Na ocasião da entrevista, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado para leitura e assinatura dos 

participantes. 

Para tratamento dos dados coletados, optamos pela técnica de Análise de Conteúdo 

(AC) de Bardin, (2009). A partir da análise temática, duas categorias foram definidas 

previamente: tipo de atividade na qual o estudante se envolve e seu impacto sobre este. 

 

Resultados e discussão 

 

Os achados foram agrupados em duas categorias para responder ao primeiro objetivo 

(atividades acadêmicas e atividades sociais) e três outras para responder ao segundo objetivo 

(impactos na dimensão acadêmica, social e pessoal).  
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Constatamos que os entrevistados, além da sala de aula, se envolvem em atividades no 

próprio departamento, em outros espaços dentro do campus e fora deste. Nesses sítios, as 

atividades propiciadas pela universidade e outras instituições, são de natureza acadêmica, tais 

como congressos, simpósios palestras, grupos de pesquisa, cursos de extensão e estágios não 

obrigatórios e de caráter social, por vezes concebidas pelos próprios estudantes como os 

encontros religiosos, as festas, os saraus, os grupos de socialização e os encontros informais 

no ambiente institucional ou fora deste. A seguir, é possível verificar exemplos de 

participação em congresso e em atividades de extensão a partir das falas dos entrevistados: 

 

Também participei de encontro nacional, o de Maceió em Alagoas e teve um na 

UNEB que eu acho que é uma experiência né? (...) Uma outra discussão é que são 

novas possibilidades de encontrar pessoas que estão convergindo um pouco com as 

nossas ideias a gente pode discutir determinados assuntos nesses espaços. (Alan) 

 
Essas e outras experiências que eu fiz, eu tomo como exemplo a ação social, que foi 

onde eu trabalhei com a arte de brincar, que a gente resgata as brincadeiras que a 

gente já não tem nos dias de hoje, mas essas experiências e tantas outras que eu fiz, 

elas são muito reflexivas na minha vida, porque em cada espaço que eu passo, eu 

tento aproveitar o máximo disso. (Gorete) 

 

Um dos estudantes ilustra como as atividades de natureza social, além de fortalecerem 

as relações, proporcionam momentos em que é possível debater ideias e aprofundar 

determinados assuntos de interesse estudantil: 

 

Eu vou no DCH com [X] e [Y] porque eles dizem que o café de lá é melhor, então a 

gente vai até lá. Durante o trajeto, durante a tomada de café deles e a volta, a gente 

conversa sobre diversos assuntos que geralmente estão ligados a religião ou a 
filosofia e a psicologia ou a política. (Erasmo) 

 

Por vezes, uma mesma atividade reúne a dimensão acadêmica e social e os estudantes 

experenciam estas duas possibilidades, como revela uma das entrevistadas:  

 

Geralmente quando é atividade de encerramento de um congresso sim, quando eu 

assisto uma palestra, já vou ficando (risos) para o final, a gente faz assim, assiste à 

palestra sabendo que vai ter uma atividade cultural, depois a gente já fica para essa 

questão de forró e tudo, não é? (Doroteia) 

 

No que se refere aos impactos reconhecidos como resultantes das experiências no 

percurso da graduação, foram mencionados ganhos na dimensão tanto acadêmica quanto 

social e pessoal. Como ganho acadêmico, foi identificado aumento de conhecimento, 

aquisição de habilidades para a pesquisa e atuação profissional e ampliação de conhecimento 

sobre a realidade social. 
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Ao que parece, as falas das entrevistadas a seguir, revelam uma busca por ampliação 

de conteúdos de seus currículos, com aquisição de conhecimentos de outras áreas que 

agregam à formação: 

 

É assim, quando eu estou na UNEB geralmente eu estou indo para atividades 
relacionadas à educação, quando eu estou fora da UNEB eu também vou a eventos 

que de certa forma está ligado com a educação que é a minha área, né? (Claudia) 

 

Bom, especialmente para mim, nas palestras que eu fui, me acrescentou da mesma 

maneira que estivesse na sala de aula, ir para a sala de aula e ter aula com professor. 

O aprendizado foi equivalente. Então para mim é muito enriquecedor participar 

desses eventos, é equivalente (Fabiana) 

 

Os resultados trazidos por nossa investigação convergem com os de outros estudos em 

realidades fora do Brasil (PASCARELLA; TERENZINI, 2005, 1991; HU, KUH, 2003) e em 

nossa realidade (OLIVEIRA, SANTOS, DIAS, 2016; FIOR; MERCURI, 2003; 

CAPOVILLA; SANTOS, 2001). No estudo desenvolvido por Oliveira, Santos e Dias (2016), 

por exemplo, os achados indicam que os estudantes reconhecem que os conteúdos vistos 

estritamente em sala de aula não são suficientes para a formação profissional, daí o 

envolvimento em atividades fora desta, com vistas a enriquecer a formação. 

Quando se trata de ganhos em habilidade de natureza social, foi relatada melhoria nas 

relações interpessoais, assim como ampliação da rede social, a exemplo do que é trazido por 

Alan: “Eu não fico muito restrito aqui a área do DEDC porque eu fiz muitos amigos no DCH, 

então eu frequento bastante outros departamentos.” Por vezes, uma mesma experiência 

agrega tanto no âmbito acadêmico como social: 

 

Eu trabalhei um ano com um grupo de um  professor que trabalha com RPG [Power 

Play Game] e a história do Cabula (...) hoje a tecnologia está em todos os cantos, me 

ajudou e até mesmo nas discussões eu consigo estar dentro da conversa, antes disso, 

quando se falava desse universo quase masculino, embora algumas meninas também 

estejam participando de jogos, isso me ajudou saber como acontece, me ajudou tanto 

no social como na questão acadêmica mesmo. (Claudia)  

 

Foi reconhecida, também, a possibilidade de exercer solidariedade entre colegas, conforme 

pode ser visto a seguir: 

 

Eu aprendi a ser mais solidária com o outro, aprendi mais a parar de mandar, de 

apontar, eu acho que hoje eu saio daqui parando de apontar, menos pragmática 

porque eu era muito pragmática (...), mas assim, eu era muito objetiva: “tem que ser 

assim, vamos fazer assim”! Hoje não. Hoje eu... você para e diz assim: “olha ela 
chegou tarde, mas chegou tarde por que?” (...) (Gorete) 

 

Na dimensão pessoal, vimos o destaque dado para os momentos de diversão, “É 

sempre bom um pouco de diversão, faz parte né? as festas daqui do departamento, forró, 
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quando não acontece nos espaços do departamento” (Fabiana), assim como o envolvimento 

em situações que diminuem o estresse provocado pelas demandas acadêmicas. No relato a 

seguir, a dimensão social e pessoal em termos de ganhos estão presentes:  

 

Agora, também chega um momento de final de semestre que que você está cansado 
e você quer sair dali então o espaço que você tem é você entrar na grama, retornar 

suas amizades, conversar besteira, conviver com as pessoas, é uma questão de 

mudança do ritmo, diminuição do estresse (Doroteia) 

 

Oliveira e Padovani (2014) alertam para a necessidade de repertorio de manejos de 

fatores estressantes entre estudantes, pois é fundamental para que estes não venham 

desenvolver padrões comportamentais nocivos à saúde. Pelo que foi exposto por nossos 

entrevistados, o envolvimento em atividades sociais, por exemplo é uma forma de lidar com o 

estresse no cotidiano acadêmico. 

 

Conciliar currículo obrigatório com complementar é possível? Alguns desafios 

 

Ainda que fosse perceptível, no discurso dos entrevistados, a importância de participar 

de atividades que não fazem parte oficialmente do currículo e o reconhecimento das 

mudanças decorrentes de tais experiências, alguns desafios se impõem. Dentre eles, foi 

possível sintetizar: questões relativas à desigualdade de gênero, especialmente para estudantes 

mulheres que assumem família e/ou têm filhos pequenos, pois a instituição não conta com 

serviço de creche, “Tem alguns dias que como eu não tenho uma pessoa que fique com ela, aí 

eu trago ela, preocupada em atrapalhar todo mundo, mas para ver se eu consigo alguma 

coisa pelo menos ou não vir para a aula”. (Fabiana)  

Outra dificuldade identificada foi a de conciliar trabalho com estudo, já que o primeiro 

limita o tempo disponível do estudante para participar de diversas atividades relativas à vida 

estudantil “Eu até tentei, a universidade disponibilizou um ônibus, mas chocou com os 

horários de trabalho.” (Gorete)  

Estudantes que frequentam as aulas no período noturno revelam a escassez de 

atividades neste turno e, quase sempre, são estudantes que trabalham no turno oposto, o que 

acarreta em dois impedimentos a uma só vez: 

 

“Olhando o noturno que é o meu turno, a gente ocupa muito poucos espaços aqui na 

universidade, eu tiro isso por mim e quando eu olho ao redor da Universidade, os 

meus colegas fazem o mesmo, mas por que? Porque assim, a gente tem que conciliar 
estudo e trabalho” (Gorete); 
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 Um aspecto que gera certa tensão na academia entre a frequência às atividades do 

currículo oficial e as demais,  é a dificuldade, por vezes, em negociar com o professor quando 

há choque de horário entre a aula e outra atividade considerada importante pelo estudante, 

conforme lembra Doroteia: “Tem alguns professores que tem aquela cobrança como se fosse 

uma escola, mas tem outros que a gente pode negociar). 

Também foi mencionado a sobrecarga de tarefas acadêmicas a cumprir “você tá na 

dinâmica de grupo de pesquisa, ainda tem disciplina para dar conta, então você tem que tá 

lendo e produzindo alguma coisa porque você vai apresentar”. (Doroteia). Além disso, foi 

possível levantar que estudantes mais velhos se concentram mais nas atividades obrigatórias, 

“Me concentro nos conteúdos do próprio curso porque, assim, como eu já entrei na 

universidade com mais de 30 anos” (Berenice). Estudos com graduandos matriculados no 

ensino superior com mais idade, indicam que a sala de aula é percebida por estes como o 

ambiente central para sua aprendizagem e sucesso acadêmico (KASWORM, 2003; 

CHRISTIAN, 2000).  

A despeito dos desafios pontuados, os estudantes trouxeram sugestões que podem ser 

facilitadores do envolvimento em atividades não obrigatórias: necessidade de maior 

comunicação interdepartamental para que ocorra interação da comunidade acadêmica, 

sobretudo entre estudantes: 

 

Alguma forma, alguma coisa que pudesse integrar como departamento agora que 

tem quatro cursos isolados, eu acho que poderia fazer os cursos integrarem, fazer 

coisas juntos.[...] poderia fazer de forma mais efetiva aqui dentro da universidade, 

mais interação com a gente mesmo, com os outros campi, a gente conhece muito 

pouco, não tem esse intercâmbio que poderia ter tanto dos campi do interior. 

(Gorete) 

 

Foi recomendada, também, aproximação entre a população docente e discente, 

considerando que a interação deva extrapolar os momentos em sala de aula.  

 

Uma relação muito mais intima para fora da sala de aula do professor para com o 

aluno, que saia da esfera da simples transmissão de conhecimento mas também de 
uma relação afetiva que construísse uma reflexão acerca da própria vida e dos valores 

que o sujeito constrói ao longo da sua existência  eu acho que seria fantástico para 

melhorar a forma do universitário se constituir [...] de afetividade que eu acho que 

seria bastante importante. (Erasmo) 

 

Como pode ser visto, o envolvimento em atividades não obrigatórias foi apontado 

como enriquecedor da experiência estudantil, trazendo ganhos acadêmicos sociais e pessoais 

para os entrevistados. Almeida et al (2000) asseveram que muitos dos ganhos podem ser em 
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desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e afetivas, além de aumento no nível de 

satisfação com o curso, melhora na autoestima, dentre outros.  

Todavia, alguns estudos ponderam que o envolvimento em atividades não 

obrigatórias, a depender do tipo de atividade e do distanciamento desta em relação ao curso 

frequentado, pode trazer prejuízos na aprendizagem (TERENZINI, PASCARELLA; 

BLINMING, 1996), a exemplo da pesquisa conduzida por Santos et al (2011). Naquele 

estudo, as autoras tiveram como objetivo verificar a relação entre vida acadêmica estudantil e 

motivação para aprender. Para tanto, utilizaram a Escala de Avaliação da Vida (EAVA) em 

239 universitários e encontraram relação negativa entre o fator envolvimento em atividades 

não obrigatórias com o fator condições para o estudo e desempenho acadêmico. 

Uma possível explicação para a não detecção, na fala dos entrevistados, de aspectos 

negativos decorrente da participação dos estudantes em atividades não obrigatórias, pode ser 

pela variação no tipo de pesquisa e de instrumento para coleta de dados. Nas entrevistas, 

cumprindo o que foi solicitado, os estudantes buscaram destacar os ganhos decorrentes dessas 

experiências enquanto que na EAVA, a amplitude de fatores existentes permite fazer 

correlações com aspectos negativos da vida estudantil. Também é possível inferir que o 

numero reduzido de entrevistados em nosso estudo, especialmente a partir da seleção da 

amostra (pela aderência de voluntários) possa ter trazido algum viés nesta. 

 

Considerações finais 

 

O currículo formal, sem dúvida, se constitui como elemento norteador do processo de 

formação de futuros profissionais. Todavia, outras situações no ambiente acadêmico também 

trazem ganhos expressivos no processo formativo e estas precisam ter sua importância 

reconhecidas. Nessa direção, os resultados desta investigação elencam a diversidade de 

situações experimentadas pelos graduandos que contribui para sua formação, com ressalvas, 

contudo, para os limites deste estudo, uma vez que sua amostra foi bastante reduzida. Ainda 

assim, os resultados são convergentes com outros já publicados.  

À luz da literatura sobre o tema e de nossos achados, sugerimos o incentivo à 

participação dos graduandos em atividades diversas, mas que, para tanto, as universidades 

precisam criar mais condições para envolver os estudantes na construção de um percurso 

acadêmico de participação ativa, tanto dentro quanto fora da sala de aula e de outras 

atividades obrigatórias.  

Por fim, aponta-se à necessidade de mais investigações voltadas para o conhecimento 

acerca do perfil dos estudantes universitários e o que ocorre no percurso estudantil, pois os 



10 
 

 

resultados podem subsidiar medidas institucionais que visem fomentar experiências 

enriquecedoras à vida estudantil, assim como minimizar as dificuldades de integração dos 

estudantes, sobretudo para os estudantes de primeira geração.  
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