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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão na universidade pública, pontuando 
algumas particularidades da Universidade Estadual do Ceará – 
UECE. Problematiza o tripé – ensino, pesquisa e extensão - da 
universidade e seus conflitos para a constituição de uma 
universidade de qualidade. 
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ABSTRACT 
 
This paper discusses the indivisibility of teaching, research and 
extension in the public university, emphasizing some 
particularities of the State University of Ceará - UECE . 
Questions the tripod - teaching, research and extension - the 
university and its conflicts for the establishment of a quality 
university. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Fundação Universidade Estadual do Ceará – Funece constitui personalidade 

jurídica de direito público, criada pelo decreto nº 11.233 de 10 de Março de 1975. Originou-

se pela unificação da Escola de Administração do Ceará, Faculdade de Veterinária do 

Ceará, Escola de Serviço Social de Fortaleza, Escola de Enfermagem São Vicente de 

Paula, Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, anteriormente vinculadas a 

Universidade Federal do Ceará. Hoje, a Uece conta com uma estrutura de dois campi na 

capital, e unidades no interior do estado, que atendem a uma demanda de cerca de dezoito 

mil estudantes e com um quadro docente de cerca de 1.123, dos quais 881 são efetivos e 

242 são substitutos. Abrange diversas áreas do conhecimento, principalmente visando à 

formação de futuros professores. 

Pontuado minimamente o tamanho da Uece, aponta-se aqui a metodologia 

utilizada para construir esse trabalho, que partiu de uma pesquisa bibliográfica associada às 

impressões das autoras sobre a temática em questão, abordando suas percepções sobre a 

situação da universidade em que cursavam a graduação. 

Dentro desta temática, os autores mais trabalhados foram: Marilena Chauí, com 

seu debate sobre a universidade pública na atualidade; as autoras Ana Maria Iorio Dias e 

Ligia Márcia Martins que fazem este debate sobre indissociabilidade do tripé universitário. 

Utilizou-se também, a observação da realidade da Uece com a análise de documentos 

como: Uece em números e relatórios das pró-reitorias de extensão e pesquisa. Nesse 

levantamento percebeu-se que a quantidade de bolsas de pesquisa que são ofertadas na 

instituição não atende a todas as solicitações, exemplo foi a seleção para os programas do 

CNPq em 2012, onde foram solicitadas 293 bolsas e ofertadas apenas 165, uma demanda 

reprimida de 22%. 

As bolsas de extensão também são reduzidas, até o ano de 2013 eram ofertadas 

apenas 90 a cada edital, somente depois de uma greve, que durou três meses, este número 

foi duplicado para 200 bolsas, mas que ainda assim, não correspondem as demandas da 

instituição. É inimaginável pensar em universidade de qualidade, sem esse tripé 

consolidado. É necessária sua concretização nas universidades não como um meio de 

disputas, mas como um instrumento de compartilhamento de ideias que colaborem para 

uma formação humana, estendida para fora da universidade, para que, além de todos os 

benefícios, as pessoas possam conhecer a importância da educação superior e o papel 

social da universidade. 

 

2. A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 



 
 

                  

 

Com a Constituição de 1988 estabeleceu-se o principio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, conforme explicitado no artigo 207 ”As universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

Ensino, pesquisa e extensão deveria ser a síntese de todo conhecimento que é 

produzido nas universidades. Conhecimento este que de alguma forma poderia ajudar, 

trazendo alguma melhoria e/ou benefícios à população e aos mais diversos segmentos 

societários, tendo-se em vista que a universidade pública tem, ainda, o papel de contribuir 

na construção de uma sociedade mais justa, diminuindo as contradições que existem em 

seu contexto social.  A proposta é que os elementos que compõem o tripé da universidade, 

como o próprio nome sugere, “caminhem” juntos, no entanto, por causa da tendência ao 

individualismo que permeia a sociedade do século XXI, está se tornando cada vez mais 

comum que tais partes (ensino, pesquisa e extensão) não possuam vínculos. 

Além disso, a universidade é um campo no qual as pessoas pretendem afirmar 

suas propostas de sociedade, uma luta constante entre valores, costumes, opiniões e 

sentimentos. Assim, a universidade pode ser considerada uma transmissora da ideologia 

dominante, mas pode fazer parte de uma ameaça à ordem vigente. A dificuldade de 

encontrar um consenso entre tantos posicionamentos e sobre tantos assuntos atrasa a 

possibilidade de produzir novos conhecimentos na coletividade (em conjunto), partindo do 

pressuposto de que todos preferem que prevaleça a própria crença, cada classe defende 

seus próprios interesses. 

Parte das universidades públicas no Brasil busca seguir o modelo alemão de 

universidade, ainda que as recomendações dos organismos multilaterais indiquem a 

ampliação dos modelos mais focados no ensino. Neste sentido é um esforço coletivo dos 

sujeitos que fazem a universidade manter o padrão baseado no tripé. 

A individualidade, entretanto, não é único problema que a universidade enfrenta 

para colocar em prática a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O 

sucateamento, a falta de recursos financeiros, tanto para realizar pesquisas como para 

colocar projetos em execução, a falta de professores (bem como, a falta de interesse de 

alguns dos quais temos disponíveis), a desvalorização do trabalho docente compõe, 

também, o quadro de fatores que prejudicam a questão.  

 

2.1 Ensino 

Aborda-se inicialmente o ensino e os impactos dele no tripé universitário.  De 

acordo com Dias (2009), a qualidade do ensino está associada à formação dos docentes, 



 
 

                  

estes, por sua vez, são contratados por sua habilidade como pesquisadores, portanto, 

quanto mais qualificado é o docente, maior é a sua tendência a dedicar-se a pesquisa, 

distanciando-se do ensino e da extensão. 

Frente às configurações atuais que perpassam a conjuntura universitária outro 

fator que compromete o tripé da universidade é o déficit no quadro de professores que por 

vezes não está completo. Para cobrir essa ausência de docentes a universidade acaba 

valendo-se do recurso de contratação de professores substitutos, esses professores, 

submetidos a condições precárias de trabalho e de remuneração, são contratados, com o 

objetivo de cumprir metas, para dedicar-se exclusivamente ao ensino em sala de aula, 

ameaçando a extinção da pesquisa e da extensão na formação acadêmica. Assim 

desmonta-se o tripé, sendo o ensino dedicado principalmente a graduação e a pesquisa 

voltada para a pós-graduação. Nas palavras de Dias:  

[...] é cada vez mais nítida a tendência a aceitar e reproduzir a separação entre a 
docência no sentido estrito, a pesquisa e a extensão, e entre graduação e pós-
graduação, contrariando outros princípios éticos de igualdade, de justiça, e de 
liberdade e de democracia. (DIAS, 2009) 

Na Universidade Estadual do Ceará (UECE) existe a carência de pelo menos 

354 professores efetivos. No total, o quadro de docentes da universidade é formado por 

cerca de 1120 professores, sendo 21,5% professores substitutos, estes professores, além 

de mal remunerados, tem longas jornadas de trabalho e devem dedicar-se exclusivamente 

ao ensino. 

[...] nas palavras do professor Vladimir Spinelli, pró-reitor de planejamento, tornava 
“a situação insustentável. [E continua:] O professor substituto é limitado à sala de 
aula. Ficamos limitados também porque não podemos sequer fazer planejamentos 
de longo prazo para os cursos”. (O Povo, 20 de março de 2010). Na mesma matéria 
a professora Lineuda Murta, pró-reitora de graduação, assim se expressa: “Com a 
chegada do período eleitoral e a falta de retorno do Governo do Estado, a Uece 
pode ter sérios problemas com a falta de professores efetivos. Não se pode ter 
apenas professores substitutos porque eles não podem desenvolver atividades 
extra-classe como extensão, pesquisas”.( O POVO,2010) 

Nesse momento nos perguntamos qual a função da universidade se não produzir 

conhecimento para responder aos interesses da sociedade. Contudo, a universidade não 

consegue sair de dentro dela mesma, está submissa ao poder público, e principalmente, o 

privado, que se insere através de investimentos, que deveriam ser benefícios, mas a 

universidade termina por cair na lógica de mercado, tornando a educação um produto, uma 

mercadoria.  

No Brasil percebe-se um crescimento gigantesco da iniciativa privada por meio 

da compra de vagas no bojo do Prouni, sendo um forte indutor do crescimento desse setor, 

conforme mostrado nos dados do Inep, de 1991 a 2010. As matrículas obtiveram um 

crescimento no setor público de 241,31% e no privado, de 415,65%; em 1991 o setor 

público tinha participação de 38,70% contra 61,30% no privado; há uma alteração nesses 

índices para 26,82% e 73,18,% respectivamente em 2010; no período de 2001 a 2009, as 



 
 

                  

matrículas no ensino à distância saem de 5.359 para 838.125, exibindo crescimento de 

15.639,6% nesse setor tão vantajoso para o mercado.  

No Nordeste, nesse período, o setor público cresceu 267,25% contra um 

crescimento do setor privado de 737,61%. Em 1991, o setor público detinha 66,32% das 

matriculas em instituições de ensino superior, contra 33,68% do setor privado. Essa 

realidade se modifica em 2010, com o setor público ficando com apenas 41,64% e o privado 

com 58,36% das matrículas.   

No Ceará, as matrículas cresceram em 402,15% no período 1991-2010 tendo o 

setor público crescido 219,42% e o privado 887,77%. Houve pronunciada queda da 

participação do setor público no total de matrículas saindo de 72,66% em 1991 para 39,64% 

em 2010; no setor privado, ocorreu o inverso: de uma participação de 27,34% cresceu para 

60,36% no período. Esse crescimento do setor privado é percebido quando se analisam 

outras variáveis. 

Dados do Censo do Ensino Superior de 2012 apontam para a manutenção 

dessas tendências de crescimento da iniciativa privada expostas acima. Em sua propaganda 

política, a presidenta Dilma, deixou bem claro que em seu segundo governo, continuará 

seguindo os ditames do Banco Mundial e FMI, de que o Estado não deve se responsabilizar 

pelo ensino superior. Favorecendo a criação de faculdades e cursos isolados, que não 

defendem a praticam o tripé fundamental da universidade. 

 

2.2 Pesquisa e extensão. 

 

Do ponto anterior verificou-se a problemática da universidade em garantir ensino 

de qualidade, perante todos os pontos elencados: carência de professores, redução de 

grade de curso etc, parte-se agora para a problematização dos outros dois pontos desse 

tripé, a pesquisa e a extensão. Dois campos que atraem o olhar das grandes empresas, 

principalmente as pesquisa, como explica Chauí (2001) a respeito do processo de 

financiamento no campo das pesquisas. A autora problematiza as consequências desse 

processo de financiamento pelo capital, conforme é percebido na citação abaixo. 

Com relação aos financiamentos das pesquisas: tendência a aceitação acrítica da 
privatização das pesquisas, perdendo de vista o papel público do trabalho de 
investigação. A aceitação dos financiamentos privados produz os seguintes efeitos 
principais: I. perda da autonomia ou liberdade universitárias para definir 
prioridades[...], que se tornam inteiramente heterônomas; II. Aceitação de que o 
Estado seja desincumbido da responsabilidade pela pesquisa nas instituições 
públicas; III. Aceitação dos financiamentos privados como complementação salarial 
e fornecimento de infraestrutura para os trabalhos de investigação, privatizando a 
universidade pública [...] (CHAUÍ, 2001,39) 

Partindo para a realidade da própria Uece, investigando o que diz a instituição 

sobre os rumos da pesquisa e da extensão, analisamos dados das pró-reitorias de extensão 



 
 

                  

e pesquisa. Identificar o que a universidade está executando no campo da pesquisa e da 

extensão.  

Segundo relatórios da Pró-reitoria de pesquisa, a Uece contava em 2011 com 

cerca de oitocentas bolsas de iniciação cientifica que demonstra a pequena quantidade de 

bolsas ofertadas, diante do numero de estudantes que estão matriculados na graduação da 

universidade. No gráfico abaixo, percebe-se uma evolução no número de bolsas, saindo de 

497 bolsas em 2008 para 803 em 2011, representando um aumento de 161,5% nesses 

últimos três anos. Mas, ao mesmo tempo torna-se visível que a maioria dos estudantes da 

universidade não participam de programas de pesquisa. Em 2008 somente 2,92% dos 

estudantes de graduação estavam inseridos nos programas, e em 2011 esse número 

corresponde a 4,87%, o que demonstra que realmente a maioria dos estudantes saem da 

universidade sem ter participado de atividades de pesquisa. 

Outro problema diagnosticado na pesquisa, diz respeito ao número de bolsas 

que a universidade dispõe, já foi evidenciado que o total de bolsas é reduzido perante a 

quantidade de estudantes.  

 

Gráfico 01 

 

 

No gráfico 02, tem-se uma análise dos últimos semestres, onde o número de 

solicitações de bolsas foi sempre superior à oferta. Sempre existe uma demanda reprimida o 

que sinaliza que os professores até buscam se inserir em atividades de pesquisa, mas não 

são contemplados nesses editais.  

 

Gráfico 02 



 
 

                  

 

 

 

O terceiro gráfico traça a linha de tendência em relação à demanda reprimida de 

bolsas de iniciação científica na Uece, nota-se que tem uma leve redução nessa demanda 

reprimida, mas isso não significa que a oferta de bolsas seja suficiente. O que ocorre é que 

em determinados editais, abre-se o processo para o programa Provic-Uece, que por ser 

voluntário, ou seja, a universidade diz que você possui uma bolsa, mas não existe 

remuneração nesse programa. Portanto, todos os pedidos que estão de acordo com o edital, 

são aceitos, fazendo com que essa demanda pareça menor do que realmente é. 

 

Gráfico 03 

 

 

No que se refere à extensão universitária, e sua relevância na vida acadêmica, 

destaca-se o pensamento de alguns teóricos que afirmam que existem diversas vertentes 

sobre o que é, e como se realiza a extensão universitária, seja pela forma como a 



 
 

                  

universidade daria um retorno a sociedade do que é produzido, seria um momento de troca 

de saberes, entre comunidade e universidade, ou até mesmo as atividades acadêmicas 

institucionalizadas. Mas o que vale destacar é a sua importância dentro do modelo de 

universidade defendido no país. Modelo esse que as reformas educacionais tentam eliminar 

tendo em vista que ele não é interessante aos objetivos das organizações internacionais.  

A extensão atua no sentido de realimentação do processo ensino/aprendizagem, 
bem como de estimular o desenvolvimento da pesquisa e o intercâmbio e mobilidade 
de discentes e docentes em níveis regional, nacional e internacional. A articulação e 
a proximidade com a cooperação internacional, também sob a responsabilidade do 
gestor da extensão, constituíram fatores fundamentais para incrementar a realização 
de eventos de grande porte e a mobilidade acadêmica, especialmente nas 
atividades de extensão e imersão lingüística e cultural. (PROEX, 2011) 

A extensão universitária, de acordo com o Regimento da Uece Seção IV Art. 63 

perpassa cursos e grupos de pesquisa, e em articulação com seus respectivos programas, 

projetos e eventos busca alcançar a coletividade e envolver instituições públicas ou 

privadas, no cumprimento de planos específicos. 

No âmbito da Uece é visível o descaso com os projetos de extensão, e até 

mesmo uma certa confusão sobre o que pode ser considerado extensão universitária, posto 

que alguns projetos da universidade que são ditos de extensão não atendem a comunidade 

em torno da Uece, pelo contrário a grande crítica dessa comunidade é que essa 

universidade para eles é somente um espaço que eles não podem frequentar. Poucos são 

os projetos que trabalham com as demandas locais, e os que tentam fazer isso não 

recebem nenhum tipo de financiamento por parte dessa instituição. O contrário do que vem 

exposto no relatório da PROEX sobre extensão:  

Trata-se então de uma atividade acadêmica capaz de imprimir um novo rumo à 
universidade e de contribuir significativamente para a transformação da sociedade. 
Pensar a extensão universitária na UECE e no contexto de uma necessária 
redefinição do papel da universidade pública implica, dentre outros aspectos, que os 
interesses sociais sejam articulados, prioritariamente, com os grupos sociais que não 
têm poder para colocar o conhecimento técnico e especializado a seu serviço. 
Significa dialogar criticamente com as comunidades, valorizando seus saberes e 
incorporando seus problemas e demandas a processos de produção de 
conhecimento e de intervenção socialmente referenciados, a fim de garantir o 
acesso das populações, principalmente das excluídas, a bens culturais, científicos, 
econômicos, artísticos e tecnológicos. (PROEX, 2011) 

Quanto ao financiamento, esse é um problema muito grave, pois a maioria dos 

estudantes não consegue se inserir em atividades de extensão, posto que a cada ano são 

ofertadas somente 200 bolsas acadêmicas  de extensão para toda a comunidade da Uece, 

para um universo de mais de 17 mil estudantes, ou seja, a grande maioria sai da 

universidade sem ter vivenciado esse tipo de experiência. Então, ai pergunta-se como 

realizar o tripé se as bolsas de pesquisa e extensão são tão limitadas, se o acesso a elas é 

reduzido a um grupo restrito de estudantes e professores?  

 



 
 

                  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto, ressaltamos a importância do tão citado tripé da 

universidade, composto por ensino, pesquisa e extensão. É inimaginável pensar em 

universidade de qualidade, sem que seja realizado esse tripé. Posto que ele finda por 

proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento da universidade, e também da 

sociedade em geral. 

É necessário que o tripé se concretize nas universidades não como um meio de 

disputas entre várias opiniões, mas como um instrumento de compartilhamento de idéias 

que possam colaborar para uma formação humana, a qual deve ser estendida para fora da 

universidade, para que, além de todos os benefícios, as pessoas possam conhecer a 

importância da educação superior. Dessa forma, essas pessoas vão ser incentivadas, no 

sentido de cobrar do Estado maiores investimentos nessa área.  

A educação, tornando-se a meta primordial da nação, vai possibilitar uma maior 

produção de conhecimento, desde que haja, também, reparo em todas as dificuldades que 

as universidades públicas enfrentam para superar as contradições e a ineficácia do tripé 

(ensino, pesquisa e extensão). Assim, será possível considerar um projeto de universidade 

que dê importância a construção de uma sociedade igualitária e democrática, onde exista 

uma participação maior e real de cada indivíduo na construção da cidadania e na efetivação 

de direitos e deveres. 

O processo de mundialização do capital e a implantação das políticas neoliberais 

trouxeram mudanças, e uma das consequências é a privatização dos espaços públicos, 

como se o Estado não fosse capaz de dar conta, de garantir os direitos da sociedade. Essa 

ofensiva neoliberal contribui para o bloqueio da garantia e universalização dos direitos dos 

cidadãos.   

É importante reafirmar o papel do Estado em cada uma de suas esferas, para 

garantir a participação popular e a descentralização político-administrativa, além do controle 

democrático para que possamos visualizar a efetividade do ensino e acesso à educação de 

qualidade em todo o território nacional contribuindo para o exercício da cidadania. 

Essas mudanças chegaram ao cenário da Uece posto que a mesma está 

inserida nessa conjuntura, inserida no âmbito da reforma universitária, onde busca-se formar 

profissionais no menor tempo possível para o mercado de trabalho, não priorizando mais a 

formação sustentada pela qualidade, que se forja dentro do tripé da universidade. 

Conclui-se assim, que a defesa da universidade pública deve ser pautada por 

toda a sociedade, e que no cenário da Uece, nos últimos anos, somente ocorreram 

conquistas: aquisição de novas bolsas de pesquisa e assistência, concurso para 



 
 

                  

professores, verba para assistência estudantil etc, quando o movimento estudantil e 

docentes realizaram movimentos grevistas, isso nos anos de 2013 e 2014, esta última que 

somente foi encerrada em janeiro de 2015. 

É necessário que haja uma integração entre o movimento estudantil da 

universidade com outros movimentos sociais e populares, para que possamos debater sobre 

as dificuldades que enfrentados na universidade e, talvez, encontrarmos propostas de 

melhorias, articuladas coletivamente. Dessa forma, ampliaremos as lutas, construindo novas 

alternativas e somando conhecimento, na busca de uma universidade pública e de 

qualidade.  
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