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RESUMO 

 

A educação popular no Brasil pode ser considerada como um dos meios eficazes de 

desenvolvimento socioeconômico da população de baixa renda e equilíbrio social, contribuído 

para a democratização do acesso à educação superior. Este trabalho tem como objetivo 

analisar a importância do Programa de Educação em Células Cooperativas para a educação 

popular. Para tanto, foi realizado um estudo teórico e pesquisa de campo de cunho qualitativa 

sobre a educação popular enfocando um programa de extensão da Universidade Federal do 

Ceará desenvolvido no município General Sampaio, no estado do Ceará, o Programa de 

Educação em Células Cooperativas, que atende a jovens e adultos como forma de incentivo e 

apoio ao ingresso na educação superior. O estudo bibliográfico teve como principais 

referências Freire (1996), Barbosa (2002), Scocuglia (2012), Onofre (2012). A coleta de 

dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário direcionada às pessoas que fazem 

parte do programa. Após a análise dos dados verificou-se que, no município de General 

Sampaio que a presença dessa ação possibilitou um acréscimo intelectual e social, onde antes 

a população se restringia ao conhecimento do Ensino Médio, na atualidade, a formação 

superior e profissional dos jovens e adultos é uma realidade, permitindo aos beneficiados do 

programa melhores colocações no mercado de trabalho e posição relevante no cenário 

socioeconômico, demonstrando assim, um equilíbrio social, que antes não era visto.   

 

 

Palavras-chave: Educação Popular. Ensino Superior. Programa de Educação em Células 

Cooperativas.   
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ABSTRACT 

 

The popular education in Brazil can be considered as one of the effective means of socio-

economic development of the low-income population and social balance, contributed to the 

democratization of access to higher education. This study aims to analyze the importance of 

Education in popular education Cooperatives Cells. To this end, a study was conducted 

theoretical and field research of qualitative slant on the popular education focusing on an 

extension program of the Federal University of Ceará developed in the municipality General 

Sampaio, in the State of Ceará, the Cooperative Education program in cells, which caters to 

young people and adults as a form of encouragement and support for entry into higher 

education. The bibliographical study had as main references Silva (1996), Baba (2002), 

Scocuglia (2012), Onofre (2012). Data collection was carried out from the application of a 

questionnaire directed at people who are part of the program. After the analysis of the data 

found that, in the municipality of General Sampaio that the presence of this action has 

allowed an increase in intellectual and social, where before the population was restricted to 

the school knowledge, at present, the education and training of young people and adults is a 

reality, allowing beneficiaries of the program the best places in the labour market and a 

relevant position in the socioeconomic scenario, thus demonstrating, a social equilibrium, 

which before was not seen. 

 

Keywords: Popular education. Higher Education. Cooperative Education program in cells. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O homem sertanejo, no cenário social brasileiro, hoje, tem se destacado pelo seu 

caráter empreendedor. Não à toa, o nordestino tem desenvolvido cada vez mais formas de 

lidar com os desafios sociais, econômicos e naturais que encontra para permanecer em seu 

território. A saída para não migrar para regiões mais desenvolvidas é justamente desenvolver 

a própria comunidade. E alternativas inovadoras surgem em grande escala por todo nordeste 

brasileiro. No entanto, o caminho mais sustentável para quebrar a replicação do ciclo de 

pobreza e erradicar o êxodo da região é o investimento em formação de recursos humanos 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).  

Foi com esse objetivo que surgiu o Programa de Educação em Células 

Cooperativas (PRECE), que tem alcançado sucesso em levar jovens da região do Médio Curú, 

norte do sertão cearense, à universidade. O PRECE é um programa de incentivo à educação; 

uma iniciativa que usa expande a educação popular e contribui para o acesso e a formação de 

jovens acadêmicos em todas as regiões onde tem unidades; tem como marco zero, crianças 

que tem acesso a uma escola de ensino fundamental muito fraca e com adolescentes 

desmotivados, abandonam a escola sem concluir o ensino médio. Têm resultados mais 

representativos na ação de incentivar e apoiar os ascendentes à universidade, os universitários 

e até mesmo os que já estão graduados e retornam às suas comunidades de origem, com 

formação e conhecimentos adquiridos. Assim, trata-se de uma estratégia de desenvolvimento 

local com base na educação, contribuindo assim diretamente para a sua transformação 

(PRECE, 2012).  

Diante das dificuldades encontradas na educação brasileira, mais precisamente na 

educação para o ensino superior, Taffarel (2000) enumera como os principais problemas 

enfrentados pelo ensino superior a perda da autonomia financeira, a perda da autonomia de 

gestão. As universidades não têm autonomia de estabelecer e criar programas de educação, a 

condição socioeconômica dos jovens estudantes de baixa renda, sem acesso ou 

disponibilidade para dedicação ao estudo e baixas condições de trabalho aos docentes.   A 

partir dessas considerações emerge a seguinte problemática: Qual é a importância do 

Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE) para a educação popular no estado 

do Ceará? 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a importância do Programa de 

Educação em Células Cooperativas (PRECE) para a educação popular e como objetivos 

específicos:  
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a) Conhecer como ocorre o funcionamento e a metodologia aplicada pelo 

Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE) e quais as vantagens e dificuldades 

enfrentadas pelos membros do programa, bem como os benefícios trazidos à comunidade com 

a presença do PRECE; 

b) Averiguar a importância do Programa de Educação em Células Cooperativas 

(PRECE) para o acesso dos estudantes do município de General Sampaio, no estado do Ceará, 

ao ensino superior e o desenvolvimento da região onde o programa se faz presente. 

c) Analisar a contribuição do PRECE, como programa de incentivo à educação e 

desenvolvimento social, para o crescimento da comunidade por meio da educação. 

A realização deste trabalho oferece a possibilidade de se conhecer a educação 

popular, bem como a oportunidade de crescimento intelectual que qualquer estudo 

proporciona dando contribuição de ressaltar o real sentido desse tipo de educação. A escolha 

desta temática se dá mediante o trabalho já desempenhado pelo pesquisador junto às células 

de educação popular, e a sua realização pretende contribuir para a educação de maneira 

incisiva, estudando os métodos aplicados e buscando apresentar melhorias aplicáveis que 

possam expandir os programas de educação popular nas células cooperativas.  

Este trabalho está organizado em seis capítulos.  

O primeiro capítulo é a Introdução do Trabalho, realçando as principais 

características, objetivos, justificativa e outros pontos marcantes.   

O segundo capítulo está intitulado Educação Popular: aspectos conceituais e 

históricos, e tem como conteúdo, uma abordagem da educação popular no Brasil, envolvendo 

aspectos históricos e a forma como a educação atingiu os padrões atuais, com foco em 

informações gerais da educação no Brasil.  

O terceiro capítulo, intitulado A Contribuição da Educação Popular para a 

Democratização do Ensino elabora uma explanação da educação popular demonstrando a 

contribuição que este movimento teve no processo de democratização do Brasil, mormente a 

influência da educação no desenvolvimento cultural e socioeconômico do cenário nacional.  

O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

trabalho.  

O quinto capítulo se destina à apresentação dos dados colhidos na pesquisa de 

campo aplicada ao trabalho, com ênfase no PRECE e nas contribuições oferecidas pelo 

programa à educação popular.  

O sexto e último capítulo apresenta as considerações finais.  
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2 EDUCAÇÃO POPULAR: ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS 

 

 

A educação é um importante diferencial nos índices sócio-econômicos, segundo 

Cardoso e Rubini (2009), da população brasileira. Segundo os mesmos autores, as condições 

de educação enfrentadas por gerações passadas tendem a se repetir, de forma que filhos de 

pessoas sem alfabetização ou com baixo nível de escolaridade têm menos probabilidade de 

atingir níveis de educação médio e superior, mormente de ter boas colocações no mercado de 

trabalho e, por conseguinte, de atingir um padrão de vida estável e confortável. Contrário a 

esta condição, os jovens de classes abastadas e com nível de educação superior tendem a não 

somente repetir os níveis das gerações anteriores como de obter as melhores colocações no 

mercado profissional, dominando funções privilegiadas e obtendo salários visivelmente 

superiores aos padrões médios.  

Sob a visão social, a educação se pauta como referencial cultural e progressivo, 

sendo o meio de preservação e progresso social cognitivo. Porém, para Onofre (2012), o 

processo de aprendizagem não é mais tido como simples meio de transmissão de 

conhecimentos do mestre para o aluno, ignorando-se a particularidade e individualidade do 

estudante.  Para o mesmo autor, a aprendizagem engloba todo o envolvimento social, 

respeitando-se a cultura regional, os valores sociais e individuais do estudante, de maneira a 

embutir todo esse conjunto de valores no processo de aprendizagem, de maneira que o 

educando extraia o conhecimento necessário e simultaneamente desenvolva as habilidades 

pessoais com base nesses valores; a educação, segundo o autor, é o desenvolvimento humano, 

guiado por um mestre. Neste contexto, incluem-se as escolas e professores, que têm a função 

de proporcionar o desenvolvimento humano e social por meio da aprendizagem.   

As escolas têm a missão de desenvolver as múltiplas formas da literacia, ou seja, o 

desenvolvimento das capacidades dos alunos através da arte, das ciências, da matemática e 

outras formas sociais por meio das quais o significado é construído (EFLAND, 1999). A 

educação em longo prazo, em face de problemas graves do planeta, pode preparar os jovens 

para o desenvolvimento sustentável e harmonioso, além de ser o melhor caminho para a 

preservação de identidades, sistemas econômicos e equilíbrios ecológicos.  

A educação historicamente esteve atrelada a uma relação de desenvolvimento 

social, posto que nenhum país pode aspirar ao desenvolvimento e à independência sem um 

sistema de educação superior consistente, uma vez que a importância desse nível de educação 
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é cada vez maior, na medida em que o conhecimento é mais importante do que os recursos 

materiais como fator de desenvolvimento humano (BARBOSA, 2002).  

Pestana (2001) complementa esta visão ao afirmar que a educação é, hoje, 

primordial tanto para o pleno exercício da cidadania quanto para o desempenho de atividades 

cotidianas, sendo também elemento essencial para tornar a sociedade mais justa, solidária e 

integrada. A sociedade também tem atentado ao fato de que considerável número de pessoas 

não consegue acesso a uma educação adequada, situação que precisa ser mudada para o 

exercício pleno da cidadania.  

Saraiva e Nunes (2011, p. 47) ressaltam que “[...] mais escolarização e 

qualificação são insuficientes para as exigências dos postos de trabalho”. Para Catani e Hey 

(2007 apud SARAIVA; NUNES, 2011, p. 47), “a questão de acesso à educação superior se 

embasa nas necessidades de maior qualificação no momento de se obter um emprego, e de 

melhor remuneração no mercado de trabalho.” Conforme Lucchesi (2005 apud SARAIVA; 

NUNES, 2011, p. 47):  

 

A educação superior contribui para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

sociedade como um todo, ao formar profissionais qualificados e capazes de 

satisfazer às necessidades de todos os setores de atividades humanas, e a disseminar 

o conhecimento por meio da sua difusão.  

 

Segundo Lucchesi (2005), para o mercado de trabalho não é interessante apenas 

mais escolarização, o mercado não está tão voltado para dados estatísticos, para a visão de 

mercado é mais interessante melhor qualificação, capacitação e melhor remuneração. Para o 

autor a busca pelo acesso ao nível superior está mais fundada nos objetivos profissionais, 

concentrando-se na necessidade de melhor qualificação e remuneração melhor, agindo como 

o meio de equilíbrio da sociedade, ao possibilitar aos profissionais de nível superior a 

condição de um padrão de vida mais elevado.  

A educação popular, ainda nesse aspecto social, para Saraiva e Nunes (2011), teve 

um papel fundamental na inclusão social, permitindo maior qualificação e o consequente 

acesso a melhores condições de trabalho e remuneração, tornando possível às pessoas de 

baixo poder aquisitivo terem acesso às atividades e hábitos sociais que antes eram bem mais 

difíceis.  

Educação popular são termos utilizados para definir a pedagogia estudada por 

Paulo Freire, o qual relaciona com a educação das massas populares. Essa pedagogia é 

diretamente influenciada por uma ideologia socialista, que seria o mesmo que educação feita 
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com o povo e para o povo, levando em consideração a realidade socioeconômica. Para Freire 

(2006) A educação popular pode acontecer tanto dentro como fora das instituições 

educacionais, tendo apenas que atender as necessidades e interesses das camadas populares. 

Também se pode utilizar a expressão citada anteriormente, para aquela cujo currículo é 

pensado também pela própria população. 

Conforme Leão (2007), os objetivos da Educação Popular voltam-se para a 

construção e equilíbrio da cidadania, dos valores e costumes sociais, bem como do 

enriquecimento da identidade cultural e ideológica, com base nos costumes e hábitos 

cotidianos. Uma definição sumária aplicaria o objetivo desse método como um meio de 

formar e desenvolver o cidadão a partir dele próprio, utilizando como ferramentas os valores e 

costumes dele e da sociedade em que ele vive.  

Devido à projeção que a Educação Popular atingiu no cenário nacional, o método 

passou a ter mais atenção da sociedade e do meio acadêmico, atraindo a atenção de autores 

que dedicaram estudos e pesquisas sobre o tema, fator que contribuiu para o enriquecimento e 

expansão do método, bem como da difusão e formalização conceitual. A seguir serão 

apresentados alguns autores que defendem a educação popular.  

Para Freire (2006) o maior objetivo da educação era conscientizar o aluno (em 

relação às parcelas desfavorecidas da sociedade), levando-os a compreender a situação de 

oprimidos e procurar agir em busca da própria libertação. Criticava a maioria das escolas, as 

quais utilizavam a, classificada por ele, Educação Bancária, e então, propôs uma prática 

diferente para as salas de aula, queria desenvolver a criatividade dos alunos. Ninguém ensina 

nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas. Ele utilizava o 

construtivismo e acreditava em um aprendizado conjunto. 

De acordo com Gadotti (2003) o método freiriano de educar apresenta uma grande 

distinção da educação convencional aplicada às crianças, o que chamou a atenção, foram os 

avanços obtidos segundo tal método. O mesmo autor define a teoria de Freire numa divisão de 

três momentos distintos, classificando-os pelo autor na seguinte ordem: 



16 

a) Investigação Temática – define o momento em que aluno e professor buscam, no 

cotidiano do educando, os elementos do vocabulário local, explorando a riqueza 

silábica e a importância desta riqueza no cotidiano social em que o aluno está inserido; 

este trabalho que pode ser feito por meio de encontros informais com a comunidade e 

pelo convívio com os moradores de determinada região.  

b) Tematização – é o momento de codificar e decodificar os vocábulos descobertos na 

Investigação Temáticas, criando assim temas de estudo, por meio de fatos interligados, 

levar a novos temas, cujo estudo agucem a curiosidade e estimulem o hábito da leitura. 

c) Problematização – é o momento de superar o que foi levantado nas etapas anteriores, 

formalizar todo o processo que, até aquele momento, foi marcado pelo surreal, pela 

magia da descoberta; é o momento de tornar concreto o estudo obtido e aplicá-lo a 

teorias, política, cultura, e demais valores formadores da sociedade.   

 

Gadotti (2003) define o método freiriano de educar, ressaltando como principais 

características a utilização dos valores locais como instrumento de educação e o respeito à 

regionalização popular, estabelecendo o limite da educação com os valores populares, de 

forma a usar tais valores para elaboração de um processo de educação eficiente e social; 

segundo Gadotti (2003), a relação de Freire com a educação popular está atrelada ao fato de a 

sociedade, os costumes populares serem o utilizado para se prestar a educação, tomando, 

assim, a adoção do termo “Educação Popular”.  

Rogers (1978) apresenta um modelo inovador em que o centro das suas 

considerações é o aluno, e não o professor, como no modelo tradicionalista. Existem vários 

princípios, definidos como essenciais ao desenvolvimento da aprendizagem, tais como:    

 

a) O ser humano contém em si uma potencialidade natural para aprendizagem; 

b) Não podemos ensinar. Apenas podemos facilitar a aprendizagem; 

c) Aprendizagem significativa acontece quando o assunto é percebido pelo aluno, como 

relevante para os seus propósitos, o que significa que o aluno aprende aquilo que 

percebe como importante para si; 

d) A aprendizagem que implique uma mudança ameaçadora na percepção do”si mesmo", 

tende para a resistência; 

e) As aprendizagens são melhores aprendidas e assimiladas, quando a ameaça externa ao 

“si mesmo” é reduzida ao mínimo; 
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f) A maioria das aprendizagens significativas é adquirida pela pessoa em ação, ou seja, 

pela sua experiência; 

g) A aprendizagem qualitativa acontece quando o aluno participa responsavelmente neste 

processo; 

h) A aprendizagem que envolve auto-iniciativa por parte do aluno e a pessoa na sua 

totalidade, ou seja, dimensão afetiva e intelectual, torna-se mais duradoura e sólida; 

i) Quando a autocrítica e a auto-avaliação são facilitadas, e a avaliação de outrem se 

torna secundária, a independência, a criatividade e a auto-realização do aluno tornam-

se possíveis; 

j) A aprendizagem concretiza-se de forma plena quando o professor é autêntico na 

relação pedagógica; 

k) Para uma aprendizagem adequada torna-se necessário que o aluno aprenda a aprender, 

quer dizer que, para além da importância dos conteúdos, o mais significativo para 

Rogers é a capacidade do indivíduo de interiorizar o processo constante de 

aprendizagem. 

 

Rogers (1978) propõe, que haja uma relação de pessoa para pessoa e não de um 

papel de professor para aluno. Há uma relação entre o interesse e a capacidade de 

aprendizado, que é imprescindível para que o aluno aprenda, de onde provém a necessidade 

de fazer compreender a necessidade da educação, o aluno deve querer aprender, e cabe ao 

professor, de acordo com o autor, facilitar, estimular este interesse. Essa ideologia define um 

traço de ligação com os métodos freirianos em buscar o interesse do educando dentro do 

contexto em que ele está inserido, a educação popular em si, feita á base dos elementos da 

cultura popular, os elementos que despertam e estimulam o interesse dos estudantes.  

Para Barbosa (2002) o trabalho de Freire consolida o desejo de muitos brasileiros, 

manifestado inicialmente na década de 20 (vinte), após a realização da Semana de Arte 

Moderna de São Paulo, uma feira cultural realizada no início daquela década envolvendo 

diversos artistas de vários ramos da cultura brasileira. A autora afirma que desde então surgiu 

na sociedade o desejo de ter um sistema de educação popular, voltado para a população em 

geral, posto que naquela época a educação era privilégio das classes mais favorecidas.  

Barbosa (2002) afirma que o trabalho de Paulo Freire, que passou a ser realidade a 

partir da década de sessenta foi resultado da idealização de uma classe intelectual que visava a 

educação popular, de cuja iniciativa foi tomada por Freire, tendo-o por pioneiro da educação 

popular, direcionando este trabalho em favor da educação para as classes menos assistidas e 
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desfavorecidas socialmente, com o objetivo de tornar a população geral alfabetizada e melhor 

instruída, e, portanto, com melhores condições de trabalho, renda e desenvolvimento 

intelectual. O trabalho de Freire, em muitos aspectos moldou a educação popular no Brasil, e 

hoje tomou projeções em vários outros países do mundo, sendo referência para muitas 

culturas e nacionalidades.  

A educação popular, com base no modelo apresentado por Paulo Freire infundiu 

na educação, em geral, uma popularização dos conhecimentos, antes de difícil compreensão, 

permitindo o acesso mais fácil ao conhecimento, de maneira prática, às pessoas de baixa 

instrução, que poderiam ter pouca capacidade de assimilar os métodos complexos de 

aprendizagem antes adotados. As facilidades de aprendizagem adotadas por Freire permitiram 

o desenvolvimento e ampliação da rede de educação popular devido à sua simplicidade e 

eficiência, contribuindo essencialmente par a educação popular no Brasil sobremaneira, na 

difusão da educação como forma de desenvolvimento pessoal e socioeconômico da população 

de baixa renda.   

Para Freire (1996) a educação popular como direito de todo cidadão é o 

mecanismo de sustentação da cultura. A democratização do ensino no Brasil teve grande 

impulso devido à visão freiriana de popularizar os métodos de ensino aplicados, tornando a 

educação um método aplicável, eficiente e contribuindo essencialmente para a 

democratização da educação no Brasil. No próximo capítulo apresenta-se uma reflexão sobre 

a contribuição da educação popular para a democratização do ensino.  
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3 A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO POPULAR PARA A DEMOCRATIZAÇÃO 

DO ENSINO  

 

Até o final dos anos 80 (oitenta) a educação, em geral, foi um direito muito 

restrito para todos os brasileiros. Para Bruini (2012), o processo de alfabetização brasileira 

somente teve início efetivamente em meados do século XX (vinte), e somente foi 

impulsionado por volta do final da década de 70 (setenta) e início da década de 80 (oitenta). 

Para Cavaliere (2009) por volta dos anos 20 (vinte) do século XX (vinte) teve movimentos 

fracos de popularização da educação, tendo como expoentes nomes eminentes tais como 

Anísio Teixeira, na Bahia, Lourenço Filho, no Ceará, Sampaio Dória em São Paulo e 

Francisco Campos, em Minas Gerais, no entanto, estes movimentos que buscavam o que se 

chamava de “educação integral” ainda eram passíveis de ordenação e estrutura para serem 

devidamente aplicáveis.  

De acordo com Cavaliere (2009, p. 27):  

A ideia de educação integral cresceu como uma espécie de contraponto, no interior 

do processo expansionista do sistema escolar público. O desafio da expansão esteve, 

inicialmente, associado estritamente à alfabetização. Tratava-se de alfabetizar em 

massa os brasileiros, de torná-los cidadãos através do acesso à leitura e à escrita. 

 

Sem o devido apoio, parte desses movimentos, segundo Cavaliere (2009) não 

puderam obter o devido sucesso, sendo gradativamente esquecido e somente expandido de 

novo depois dos anos 50 (cinquenta) com o fim da Ditadura de Getúlio Vargas, quando 

Anísio Teixeira, que estava exilado pode retornar ao Brasil e retomar o movimento que 

iniciara anos antes.  

Segundo Barbosa (2007), a tomada do poder pelos militares na década de 60 

(sessenta) impôs um freio à educação no Brasil, posto que o regime ditatorial, vivido até 

meados da década de 80 (oitenta), via a educação como uma ameaça aos interesses do estado, 

fator esse que provocou o esquecimento da educação popular, como direito de todos os 

brasileiros, bem como restringiu a liberdade e os movimentos estudantis privados e do meio 

acadêmico.  

Na América Latina, segundo Streck (2008) a educação popular tem uma raiz que 

vem desde o século XIX, sob a influência de José Martí, o ativista político de origem cubana 

que, em toda a América, foi um dos notáveis interventores ideológicos dos movimentos de 

consolidação das recém-libertadas colônias espanholas.  
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A contribuição de José Martí, que era um intelectual e leitor assíduo, para a 

educação na América, segundo Streck (2008) se funda na premissa de que a educação para as 

classes pobres não deveria, obrigatoriamente, ser uma educação de nível baixo e regular, 

deveria ser educação de qualidade, tendo por base a Reforma Protestante de Lutero, em que os 

frades protestantes educavam a população para que todos pudessem ser independentes.  

Assim, de acordo Streck (2008) a educação popular com base na ideologia de José Martí 

deve-se dar diante das características da modernidade e da cultura, com o intuito de formar 

cidadãos livres pelo conhecimento. Segundo o autor, a emancipação da América livre deve-se, 

fundamentalmente ao trabalho e luta de José Martí.  

Na visão de Martí (2001, p. 375) define-se que:  

Educação popular  não quer dizer exclusivamente educação da classe pobre; mas 

que todas as classes da nação, que é o mesmo que o povo sejam bem educadas. 

Assim como não há nenhuma razão para que se eduque o rico e não o pobre, que 

razão há para que se eduque o pobre e não o rico? Todos são iguais. 

 

Martí (2001) defende que a educação não deve ser vista direccionalmente para 

determinada classe, mas sim para o povo, sem distinção, posto tratar-se da população do país, 

que, sob a visão da repúblicas e democracias, deveria, de forma ética e igualitária, ser 

generalizada.  A particularidade encontrada nos métodos de Paulo Freire e José Martí se 

encontra na valorização do aborígene, do conhecimento e do orgulho nativo. Segundo Streck 

(2008) Martí valorizava o conhecimento e a cultura europeias, predominantes na América, 

mas as destituía em detrimento da rica cultura americana, que aos poucos se apagava da 

memória popular; era necessário então, para Martí (2001) a valorização da cultura do local, a 

ser difundida e explorada através de um sistema de educação de qualidade, oferecido 

publicamente como direito da nação em geral, sem diferenciação social.  

No Brasil, de acordo com Barbosa (2007), somente com o final do período da 

ditadura a educação passou a ser discutida novamente e tida como prioritária. Um fator que 

contribuiu de maneira elementar para a difusão da educação de maneira democrática foi o 

retorno do educador Paulo Freire, que até então estava exilado no Chile. Para a mesma autora, 

o fato de Freire ter aceitado a chefia da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, e 

tendo feito um trabalho de reorganização de todo um sistema educacional arcaico foi 

impulsionador para a retomada da educação no restante do país.  

Os problemas enfrentados por Freire como secretário de educação do município 

de São Paulo, segundo Barbosa (2007), eram diversos, essencialmente a falta de infraestrutura 

escolar, além de falta de profissionais qualificados, baixos salários para os profissionais da 



21 

área, ausência de recursos materiais, descaso administrativo e vários outros problemas que 

generalizavam uma crise no sistema educacional. A maneira de lidar e superar esses 

problemas, segundo a autora, foi uma proposta de democratização da educação em caráter 

social, voltado para as comunidades, incluindo a qualificação dos profissionais da área, além 

da compilação dos fatores pró-educação existentes na comunidade, era necessário trabalhar 

com o que se tinha. Tais fatores englobavam o conhecimento de todas as instituições que 

poderia oferecer alguma contribuição à educação pública, sendo convidadas, assim, igrejas, 

universidades e outras instituições similares para formar o processo de educação social.   

Para Barbosa (2007), essencialmente as dificuldades limitaram os métodos de 

educação de Paulo Freire, forçando a adoção de técnicas aplicáveis. Nesse aspecto, a 

metodologia de estudos desenvolvida por Paulo Freire não pode seguir a linha cultural e 

intelectual defendida por José Martí, que segundo Streck (2008) via a instrução educacional 

por um lado mais técnico, cultural e generalizado em todo o país, sem distinção de classes 

sociais.  

Tornou-se necessário a Paulo Freire, segundo Belo (1993) a adoção de um 

reforma nos métodos de educação tradicionalmente aplicados, diante da carência de meios e 

condições para a aplicação de um ensino tradicional, bem como pode-se ter por contribuição 

também para tal reforma, o ideal do próprio Paulo Freire. 

Tendo em grande parte a contribuição desta reforma, segundo Belo (1993), o 

método de educação, que passou a ser visto como revolucionário, passou a ser aplicado em 

muitas comunidades do restante do país, o que significou o embrião do método Paulo Freire, 

que posteriormente seria implantado na educação de adultos. Para o autor, a democratização 

da educação passou a ser vista sob enfoque político mais preciso e mais responsavelmente, 

diante da necessidade, em caráter de urgência, de alfabetizar a grande gama da população, em 

maioria, semianalfabeta.      

A Educação Popular passou a ser desenhada como um modelo de educação social, 

para o povo. Segundo Paludo (2010) a educação popular está sendo refletida como uma 

concepção de educação para o povo, e não apenas como educação para o povo. Para a autora, 

a educação não é mais vista apenas como uma necessidade básica, um direito constitucional, e 

sim como algo realmente necessário à sustentabilidade social e cultural do país, a base 

educacional como o meio mais eficaz de inclusão social, o único meio efetivamente eficaz de 

emancipação social e profissionalizante para a população; a autora defende que a 

democratização e os progressos no sistema educacional brasileiro, ainda que lentamente 
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aplicados, mas já significativos nos dias atuais, são conduzidos, essencialmente, sob essa 

perspectiva da educação popular.  

Além da conscientização política e social das autoridades governamentais a 

respeito da necessidade de um sistema de educação democrático, aberto a todos os brasileiros, 

outro fator que acordou as autoridades, com base na educação popular, segundo Belo (1993), 

está no método de aplicação desenvolvido e orientado por Paulo Freire. A visão de Freire, 

segundo Belo (1993) via o intercâmbio e a correlação entre as camadas sociais menos 

favorecidas e a elite, de uma forma mútua, onde os mais instruídos transmitissem seus 

conhecimentos para os menos, através do convívio social, do relacionamento propriamente, 

de maneira que ambas as classes pudessem ter respeito entre si, ao invés da dominação de 

uma classe mais fraca por outra mais forte, como era evidenciado nos modelos convencionais 

de educação anteriormente aplicados, onde os professores ditavam o conhecimento sobre o 

aluno, e este era forçado a obedecê-lo.  

Barbosa (2007) afirma que a educação popular tenta romper laços e fatores da 

dominação, do predomínio elitista sobre a grande massa social, por meio da promoção da 

democratização das camadas menos favorecidas da sociedade. No contexto da educação 

democrática, com base nas técnicas de Freire, a sociedade, ainda que esteja longe de ser 

equiparada igualitariamente, põe-se em menos disparidade. Sob a perspectiva social “é nessa 

realidade descrita que se encontra a educação popular e o desafio de uma prática político-

pedagógica dos educadores para a formação de uma cultura político-democrática e cidadã das 

classes populares” (BARBOSA, 2007, p 55).  

Para Barbosa (2007), o intercâmbio, o convívio e o respeito mútuos entre as 

classes, neste processo de expansão do conhecimento, proporcionado não somente por quem 

está para aprender, mas por ambas as partes gera a espontaneidade da democratização 

necessária através do relacionamento. 

Sob o ponto de vista político, cabe crítica, porém, à forma interesseira de que se 

muniu o estado, no princípio do processo de alfabetização do Brasil. Segundo Scocuglia 

(2012) durante o primeiro período da educação brasileira, anterior ao Golpe Militar de 1964 

(mil novecentos e sessenta e quatro), o estado previa, com a educação popular, alfabetizar 

mais de 6 000 000 (seis milhões) de pessoas, algo que representaria um contingente eleitoral 

de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da população para as eleições seguintes, fato 

que, segundo o autor, seria objeto de propaganda eleitoral. Com a abertura política, depois dos 

anos 80 (oitenta), a educação popular obteve o apoio da população, além do interesse do 

estado. Dessa forma, segundo Barbosa (2007), houve uma determinada pressão por conta da 
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comunidade e do meio intelectual, bem como da comunidade acadêmica, em favor do direito 

á educação pública de qualidade.  

A educação, em caráter democrático, assumiu as características da educação 

popular, ainda que com algumas breves diferenças. De acordo com Scocuglia (2012), a 

própria estrutura da escola no Brasil, que o autor afirma ser ainda carente, contribui para que 

sejam tomadas as mesmas medidas fundamentais da educação segundo os métodos 

empregados por Freire. Para o mesmo autor, o próprio corpo docente, diante da falta de 

estrutura material, em muitos casos, vê-se diante da necessidade de elaborar políticas e 

métodos de educação peculiares, com base nos recursos obtidos na própria comunidade e 

partilhados com o educando.  

De forma semelhante a comunidade se depara, quando, por vezes, sem 

representatividade política e social, encontra na escola o apoio e a orientação necessários para 

a busca pelos direitos a que deveriam ser assistidos no meio onde vivem. Este processo, 

segundo Paiva (2012), exatamente põe em plano a teoria da educação popular, cujo papel 

fundamental é a formação da sociedade, construindo a cidadania e o ser social, consciente 

para compor com dignidade o sistema político, ético e cultural do país. A autora alerta para o 

surgimento, com base nesse contexto, da educação social, que visa educar socialmente o 

cidadão, em um caráter ético, em vez do revolucionário, como o foi a educação popular em 

alguns períodos.  

Em justificativa a esta asserção afirma-se que “a pedagogia social hoje ocupa um 

importante lugar na educação ao lado da família e da escola. […] o educador social possui um 

trabalho político, ideológico e pedagógico” (PAIVA 2012). Evidenciando-se que, segundo a 

autora, a educação popular e a pedagogia social preenchem, na sociedade, o campo vazio 

deixado pela administração pública, agindo em socorro da população por meio da educação e 

formação social, fator que caracteriza a democratização do ensino.  

No cenário político, a educação popular foi, inicialmente, como arquétipo da 

educação pública, conforme Barbosa (2007), ao utilizar o conhecimento e os métodos de 

Paulo Freire como meios de expandir a educação no restante do país, com base no trabalho 

que Freire efetuou, inicialmente no Nordeste do Brasil e depois, politicamente formalizado no 

município de São Paulo, sendo referência e obtendo aplicação semelhante no restante do país; 

mantendo-se até os dias atuais como um método empregado em várias regiões do Brasil em 

outros países.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada com uma conotação qualitativa, buscando abordar a 

conceituação do tema estudado, demonstrando aspectos gerais do programa PRECE e também 

os aspectos individuais evidenciados nas opiniões dos participantes, apresentando, 

qualitativamente, as características e fundamentos do PRECE. 

O caráter descritivo e explanatório da pesquisa se evidencia na descrição da 

metodologia de trabalho aplicada pelo PRECE, de acordo com a temática da educação 

popular, descrevendo os objetivos e fundamentos do programa. Simultaneamente, a pesquisa 

assume caráter explanatório, devido à apresentação das características e aspectos históricos da 

educação popular e dos meios empregados pelo PRECE, tornando-se, assim, descritiva e 

explanatória.  

Para a pesquisa de campo foi empregado questionário qualitativo, com o intuito 

de extrair dos participantes a opinião deles, na condição de usuários e empreendedores, e 

atender, assim, ao objetivo geral deste trabalho, apresentado a importância do PRECE para a 

educação popular e democratização do ensino nas regiões onde funciona o programa.  

 

4.2 Instrumento de pesquisa 

 

O questionário, instrumento de pesquisa aplicado neste trabalho, segundo Lakatos 

e Marconi (1985, p 53) “se trata de um instrumento para recolher informação. É uma técnica 

de investigação composta por questões apresentadas por escrito a pessoas”. Para os autores, o 

objetivo é buscar informações com base em perguntas escritas, direcionando as respostas para 

um tema específico, sobre o qual se pretende obter conhecimento.  

 O questionário aplicado à pesquisa foi dividido em duas partes, a primeira foi 

composta de 10 (dez) questões sobre o perfil dos participantes, focando em requisitos como 

sexo, idade, interesses no programa, grau de instrução antes e depois do ingresso no PRECE, 

entre outros requisitos relativos ao aspecto geral dos membros. Já a segunda parte teve 

aspecto qualitativo, com 04 (quatro) perguntas abertas, com o intuito de extrair a opinião e 

visão dos participantes em relação ao programa e metodologia de ensino utilizada, tendo 

como requisitos a forma pela qual se tomou conhecimento do PRECE, motivos que levaram o 

participante a ingressar no programa, a importância do PRECE para o ingresso na 



25 

universidade e a satisfação com o programa. O questionário foi o meio de pesquisa aplicado 

para a elaboração deste trabalho.  

 

 

4.3 Universo e amostra 

 

Segundo Lakatos e Marconi (1985), o Universo é o total de indivíduos da 

população, ou população total. Amostra é um conjunto de indivíduos que vai representar a 

população projetada para a pesquisa. Segundo essa asserção, a amostra é extraída do universo, 

tendo nos resultados apresentados, uma média da opinião genérica por meio da probabilidade 

das respostas apresentadas pela parcela dos indivíduos apresentados, tomando-se esta média 

por base.  

A aplicação da pesquisa deu-se por meio do convívio direto com os membros 

participantes, no local onde o programa é desenvolvido, por meio da aplicação de 

questionários que preencheram informações relevantes em todo o contexto do trabalho. Foi 

escolhido como local para a investigação a sede do PRECE, no município de General 

Sampaio, no estado do Ceará, onde se concentra uma célula de 17 (dezessete) participantes, 

sendo aplicado o questionário a 08 (oito) universitários membros do PRECE, em diferentes 

funções e tempo de beneficiamento e/ou trabalho no projeto.  

O universo da pesquisa abrangeu participantes que já foram estudantes (que são os 

beneficiados do programa), monitores (alunos com maior conhecimento que atuam 

diretamente na célula auxiliando os menos esclarecidos), facilitadores (os universitários que 

nos fins de semana retornam às células para ministrar aulas) e um participante que atualmente 

é coordenador (o membro que coordena todas as atividades da célula, incluindo finanças, 

pedagogia aplicada, e demais atividades), representando um percentual de 47% (quarenta e 

sete por cento) da população pesquisada.  

Os 08 (oito) participantes da pesquisa foram pessoas que ingressaram no PRECE, 

a maioria, apenas com o nível médio, como estudantes e depois ascenderam de função. Com o 

intuito de manter em sigilo a identidade dos participantes da pesquisa, os participantes que 

contribuíram para a realização deste trabalho estão identificados como “Participante” seguido 

de um número natural que representa a ordem de aplicação dos questionários.    

 

 

4.4 Análise dos Resultados 
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A análise dos dados foi feita com base nas respostas colhidas pelos participantes, 

numa perspectiva qualitativa. A análise foi exposta de forma textual, englobando a expressão 

dos fatos, de acordo com os dados obtidos e o levantamento teórico.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

Este capítulo apresenta os resultados alcançados na pesquisa de campo. 

Inicialmente apresenta-se o perfil dos entrevistados e, após, são abordados os principais 

aspectos relativos ao funcionamento e a metodologia aplicada pelo Programa de Educação em 

Células Cooperativas (PRECE). Em seguida são apresentados os resultados das entrevistas 

realizadas com os participantes do Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE), 

dentre eles, estudantes, monitores, facilitadores e coordenadores do programa no município de  

General Sampaio, estado do Ceará, com o intuito de refletir sobre a importância do Programa 

de Educação em Células Cooperativas (PRECE) para o acesso dos estudantes do município de 

General Sampaio, no estado do Ceará, ao ensino superior. 

 

5.1 Perfil 

 

 

Na amostra dos dados colhidos na pesquisa, no que se refere ao sexo, há a 

evidência de uma maioria de participantes do sexo feminino como membros do programa, 

conforme demonstrado nos dados do gráfico 1 (um), abaixo: 

  

        Gráfico 1 – Sexo dos Participantes  
        Fonte: Pesquisa de Campo/2012. 
 

 

O gráfico 2 (dois), referente à faixa etária dos participantes, aponta uma 

predominância de participantes entre 21 (vinte e um) e 25 (vinte e cinco) anos de idade, dados 

que demonstra a evidência de uma faixa etária predominantemente jovem, conforme mostra o 

gráfico abaixo: 
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           Gráfico 2 – Idade dos Participantes. 
           Fonte: Pesquisa de Campo/2012. 

 

  

No quesito formação acadêmica, os dados apontam que atualmente, entre os 

participantes, predominantemente os entrevistados têm formação superior, variando entre 

Graduação e Mestrado, grande parte dessa formação foi adquirida após o ingresso no PRECE, 

com dominante maioria em Graduação, conforme apontam os dados do gráfico 3 (três), a 

seguir.  

 

         Gráfico 3 – Formação Acadêmica dos Participantes. 
         Fonte: Pesquisa de campo/2012. 
 

 

 

O Gráfico 4 (quatro), inerente ao tempo de participação no PRECE, aponta um 

equilíbrio entre os participantes em relação ao tempo que cada um tem de participação no 

programa, onde alguns membros já ocuparam diferentes funções e foram ascendendo 
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gradualmente durante o período de colaboração, com ênfase aos membros que estão entre 02 

(dois) e 03 (três) anos no programa, conforme se é amostrado abaixo.  

 

 

         Gráfico 4 – Tempo de Participação dos Participantes no PRECE.  

          Fonte: Pesquisa de Campo/2012.  

 

 

 

Em relação ao ano em de ingresso dos entrevistados no programa, os dados 

apontam que entre os entrevistados há uma predominância daqueles que ingressaram no 

triênio de 2007 (dois mil e sete) até 2010 (dois mil e dez), período em que se estima, com base 

nos dados, que o programa apontou maior índice de crescimento, conforme amostrado no 

gráfico 5 (cinco) logo abaixo.  

 

  Gráfico 5 – Ano de Ingresso dos participantes no PRECE. 
  Fonte: Pesquisa de Campo/2012. 

 
 

Em relação à graduação escolar dos membros do programa, antes de ingressarem 

no PRECE, a amostra apontou que os participantes, ao ingressarem no programa, tinham 
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predominantemente completado o Ensino Médio, e portanto, tinham interesse em ingressar na 

universidade, com pouca representatividade no nível fundamental completo e com poucos 

participantes tendo nível superior, ao ingressar no programa, conforme os dados do gráfico 6 

(seis).  

 

Gráfico 6 – Grau de Escolaridade dos Participantes quando Ingressaram no PRECE.  
                       Fonte: Pesquisa de Campo/2012.  

 

 

Quanto às áreas de estudos mais buscadas pelos participantes, a pesquisa apontou 

que os curso mais procurados pelos estudantes assistidos pelo PRECE se concentram nas 

áreas Humanas, Artes e Ciências da Educação, com ênfase em Educação, especificamente 

Pedagogia, conforme apontam os dados do gráfico 7 (sete) amostrados abaixo. 

Gráfico 7 – Áreas de cursos mais procurados pelos participantes.  
Fonte: Pesquisa de Campo/2012.  

 

 

No que concerne às funções desempenhadas pelos membros do programa, a 

maioria começou como estudantes, ascendendo gradualmente às funções que ocupam 
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atualmente. Entre os participantes, atualmente, o número maior é de estudantes, o que é 

natural, posto tratar-se de um programa de apoio e incentivo à educação, embora os demais 

membros, que figuram nos dados como ocupantes de outros cargos, já tenham, em maioria, 

ocupado os cargos inferiores, conforme dados do gráfico 8 (oito).  

 

                       Gráfico 8 – Funções desempenhadas no PRECE pelos Participantes.  

Fonte: Pesquisa de Campo/2012.  

 

 

No tocante às redes de ensino mais frequentada pelos participantes do PRECE, há 

uma concentração em duas universidades, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), com maior procura pela UFC, conforme aponta o 

gráfico 9, abaixo: 

 

 

           Gráfico 9 – Universidades mais procuradas pelos participantes.  
            Fonte: Pesquisa de campo/2012. 
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Entre os entrevistados foi perguntado se eles indicariam o PRECE a amigos, 

conhecidos e parentes e, em unanimidade, os participantes indicariam o programa conforme 

respondido no questionário e apontado no gráfico 10 (dez) abaixo.  

 

 

  Gráfico 10 – Indicação do PRECE   

  Fonte: Pesquisa de Campo/2012.  

 

 

Os dados amostrados acima definem o PRECE como um programa voltado para a 

população, e que, nesta visão, tem em seu quadro uma variação de gêneros entre os membros 

que o compõem, apresentando uma variação de ideais e pontos de vista pessoais, que em 

conjunto, definem a cultura do programa. A criação do programa proporcionou à comunidade 

um centro de conhecimentos que age como opção de ensino e preparação universitária, 

fazendo do programa um movimento educacional voltado para a sociedade, com efeito 

profissionalizante e formador social.  

 

 

5.2 O Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE) 

 

 O Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE) é um programa de 

extensão da Universidade Federal do Ceará. Trata-se de um modelo educacional que apóia e 

cria oportunidades para que crianças, adolescentes, jovens e adultos do sertão do Ceará 

possam investir em seus estudos, por meio da expansão da educação popular, assim 

ingressando na universidade pública. O PRECE nasceu em 1994 e hoje atende cerca 2000 

jovens e adultos que tem o mesmo objetivo: Uma vaga no curso  de ensino superior, de 

acordo com a visão do próprio PRECE, disponíveis na página virtual da própria instituição, e 

confirmadas em pesquisa de campo pela diretoria.   
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O funcionamento do programa se dá por meio da criação de grupos de estudos 

chamados EPC’s (Escolas populares Cooperativas), onde os estudantes se reúnem para, por 

meio do cooperativismo, dividir conhecimentos.  

Os estudos individuais são responsabilidade dos próprios estudantes, que na EPC 

tem como Monitor um estudante com mais conhecimento que pode sanar as dúvidas dos 

menos instruídos durante o curso da semana, já nos finais de semana, as EPC’s recebem a 

visita dos Facilitadores, que são os universitários do programa, que residem em Fortaleza, e 

nos finais de semana retornam a cidade natal para esclarecimentos mais profundos sobre 

temas e disciplinas específicas. Todas essas atividades são coordenadas pelo Coordenador da 

célula, que é o responsável por todas as atividades nela desempenhadas, incluindo atividades 

financeiras, pedagógicas, de organização e outras responsabilidades.  

Na prática, o PRECE funciona da seguinte forma:  

 

Os estudantes se reúnem e aprendem uns com os outros. Os estudos em grupo – ou 

células cooperativas – são realizados aos sábados e domingos, os estudos individuais 

ficam sob a responsabilidade de cada um, em casa, de segunda a sexta-feira. Cada 

estudante atua como um monitor, dedicando-se mais à aprendizagem de uma 

disciplina para, no fim de semana, repassar os conhecimentos aos colegas e receber 

deles o conteúdo de outras disciplinas. Quem consegue aprovação no vestibular se 

transfere para Fortaleza, mas no fim de semana volta à cidade natal para ajudar os 

outros rumo ao Ensino Superior. É a figura do facilitador, em substituição à do 

professor (UNIVERSIDADE PÚBLICA, 2007, p. 16-17).  

 

 

O processo realizado pelo PRECE forma recursos humanos qualificados em um 

espaço social. Mais do que investir em educação como instrumento de mobilidade social, ele 

trabalha com o desenvolvimento intelectual e a formação cidadã e solidária de jovens, que 

criam vínculos com suas comunidades de origem:  

 

Não é por menos que a visão é de “que cada cidadão seja um protagonista 

autônomo, e que cada comunidade seja um espaço de cooperação e desenvolvimento 

igualitário”, como anuncia o Instituto Coração de Estudante, organização não 

governamental criada pelos estudantes já em conseqüência dos resultados 

alcançados e para dar conta de sua expansão (UNIVERSIDADE PÚBLICA, 2007, 

p. 17). 

 

             Com relação à evolução do programa ressalta-se que:  

   
Durante quase dez anos, o Programa de Educação em Células Cooperativas (Prece), 

que é cadastrado como projeto de extensão na UFC, foi desenvolvido 

exclusivamente em Cipó. A partir de 2003, outras 11 Escolas Populares 

Cooperativas (EPCs) foram organizadas em três municípios do Estado do Ceará – 

Apuiarés,  Paramoti e Fortaleza – envolvendo, aproximadamente, 700 estudantes, 

incluindo os 136 universitários (INSTITUTO CORAÇÃO DE ESTUDANTE, 2009, 

p. 24). 
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Atualmente o PRECE está presente em seis municípios do nosso Estado, ajudando 

na formação humana de jovens e adultos, ao mesmo tempo, que criam oportunidades para a 

realização de seus sonhos. Desde seu inicio o PRECE permitiu o ingresso de 364 estudantes 

na universidade, os mesmos, recebem todo suporte para se manterem e voltarem para sua terra 

de origem nos finais de semana, para ajudarem as demais pessoas que lá estão lutando por 

seus objetivos, de acordo com dados informados pela coordenação do programa PRECE.  

Com a expansão de PRECE foi necessário criar as Escolas Populares 

Cooperativas (EPC’s), que são empreendimentos educacionais administrado pelos estudantes 

(pré-universitários e universitários) ou graduados que conseguiram ingressar na universidade 

através do Programa de Estudo em Células (PRECE), e que utilizam mútua educação, a 

cooperação e a solidariedade como princípios e estratégia de ação em todos os projetos 

desenvolvidos. “Uma EPC é dotada das seguintes estruturas básicas: coordenação geral, 

coordenação local, coordenação pedagógica, secretaria e tesouraria” (PRECE, 2012). Existem 

também o Conselho de EPC’s que é o órgão onde é realizado as decisões referentes a questões 

relacionadas às escolas e projetos que permeiam todo o grupo (PRECE, 2012).  

O PRECE permitiu a organização de 14 EPC’s em seis municípios do Estado do 

Ceará (Pentecoste, Apuiarés, Paramoti, Fortaleza, General Sampaio, Paracuru), as mesmas, 

envolvem cerca de 2000 estudantes e 364 universitários e graduados. Nelas, são 

desenvolvidos os seguintes programas (PRECE, 2012):  

 

a) Pré-Vestibular Cooperativo 

b) Apoio ao Estudante 

c) Estudante Ativo 

d) Revisão do Ensino Fundamental 

e) Apoio a Infância. 

 

 O PRECE tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento da região 

através da formação de recursos humanos que possuam vínculos com suas comunidades e 

estejam prontos a aplicar os conhecimentos adquiridos neste processo, segundo o PRECE 

(2012).  

 Os objetivos específicos, segundo o PRECE (2012), informados em pesquisa de 

campo, são:  
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a. Consolidação das 14 EPC’s, que atendem a 80 comunidades nos municípios de 

Pentecoste, Paramoti, Apuiarés, Fortaleza, General Sampaio e Paracuru; onde cerca de 

2000 crianças, adolescentes e jovens participam das ações educacionais; 

b. Fortalecimento da Incubadora de Células Educacionais, onde 25 estudantes serão 

preparados para criarem novas células educacionais em comunidades que ainda não 

são atendidas na região, expandindo o raio de atuação dos serviços prestados pelo 

PRECE; 

c. Formação dos 364 universitários como empreendedores sociais através de apoio e 

incentivo para que retornem aos fins de semana às comunidades de origem, onde 

atuaram nas células educacionais como facilitadores, preparando outros jovens para o 

exame do vestibular e organizando projetos de reforço e complementação escolar. 

 

O Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE) iniciou em 1994, em 

uma pequena comunidade rural do Município de Pentecoste no Estado do Ceará denominada 

de Cipó, como projeto Educacional coração de estudante. Distante 18 (dezoito) km 

(quilômetros) da sede do município e 103 (cento e três) km (quilômetros) da capital do estado, 

nessa comunidade de apenas 10 (dez) famílias, a realidade era muito precária (não tinha água 

potável, energia, etc.). Foi naquele cenário que iniciou o único pré-vestibular popular de 

Pentecoste, tal município tinha pouco mais de 32.000 (trinta e dois mil) habitantes, onde a 

maioria era jovem (PRECE, 2012).          

 O professor Andrade utilizou a sua historia de vida para impressionar e estimular os 

jovens a retornarem aos estudos, mostrando sua importância como meio para mudanças 

futuras. Muitos foram convidados para o primeiro grupo, mas inicialmente, sete pessoas 

aceitaram o desafio. Neste contexto sete jovens se reuniram para estudar em uma antiga casa 

de fazer farinha abandonada, para concluírem o ensino fundamental e médio através do 

sistema supletivo (PRECE, 2012). Ali alguns estudantes passaram a residir, pois suas casas 

ficavam muito distantes.          

 Os primeiros estudantes serviram de incentivo para os demais, e aos poucos o pequeno 

projeto foi crescendo até chegar o momento em que a comunidade de Cipó já não suportava 

mais tantos estudantes. Foi ai que sobre a liderança dos primeiros universitários do PRECE 

foram sendo fundado os primeiros núcleos em outras comunidade do município. Chamados 

de Escolas Populares Cooperativas (EPC). Hoje as EPC's existem em 14 comunidades de seis 

municípios do Estado do Ceará (Pentecoste, Paramoti, Apuiarés, Fortaleza, General Sampaio 

e Paracuru.) envolvendo mais de 2000 (dois mil) estudantes. Essas EPC's, segundo 
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informações da diretoria do PRECE, desenvolvem atividades de Educação de Base e 

produzem massa crítica para executar o Plano de Apoio ao Desenvolvimento Local 

Sustentável em suas comunidades de atuação (PRECE, 2012).    

As EPC`s conseguiram a aprovação de mais estudantes chegando a 364 (trezentos 

e sessenta e quatro) o número de aprovados. Aos poucos com o grande número de 

universitários, os estudantes foram pensando em atender mais pessoas e em despertar nos 

jovens o interesse de estudar para que seus respectivos municípios possam se desenvolver 

sustentavelmente (PRECE, 2012): 

Hoje os universitários que conseguiram entrar no ensino superior graças a sua força 

de vontade, e através do PRECE recebem todo o suporte para no final de semana 

retornarem a sua comunidade de origem e prestarem um trabalho voluntário 

ajudando na formação dos conhecimentos das pessoas que lá estão,os mesmos tendo 

como sonho ingressar na universidade pública (INSTITUTO CORAÇÃO DE 

ESTUDANTE, 2009, p. 32). 

  

Os primeiros estudantes hoje estão fazendo doutorando ou mestrados na UFC e 

outros estão empregados nos seus campos de trabalhos (PRECE, 2012). O método de ensino 

aplicado baseia-se no de Joseph Lancaster que se originou na Inglaterra no início do século 

XVIII, segundo Menezes e Santos (2002, p. 42)  

Também conhecido como ensino mútuo ou sistema monitoral, esse método pregava, 

dentre outros princípios, que um aluno treinado ou mais adiantado (decurião) 

deveria ensinar um grupo de dez alunos (decúria), sob a orientação e supervisão de 

um inspetor. Ou seja, os alunos mais adiantados deveriam ajudar o professor na 

tarefa de ensino. Essa ideia resolveu, em parte, o problema da falta de professores no 

início do século XIX no Brasil, pois a escola poderia ter apenas um educador. 

  

A metodologia consiste na preparação de alunos mais avançados em algumas 

disciplinas para atuarem como monitores, e assim coordenar e ensinar o aprendizado de seus 

companheiros. Como já foi comentado anteriormente, a metodologia de ensino do PRECE é 

semelhante  ao método Lancasteriano e tem como norteador o princípio de Paulo Freire, 

assumindo a proposta de promover uma educação reflexiva e ao mesmo tempo, 

questionadora, onde todos que são envolvidos no processo assumem a condição de atores  que 

recebem e influenciam simultaneamente o meio em que vivem (INSTITUTO CORAÇÃO DE 

ESTUDANTE, 2009). Por outro lado, acreditam que a realidade não é somente determinante, 

mas o ensino mútuo contribua na questão da cidadania, podendo ser modificada a partir de um 

processo educativo. 
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Segundo Spósito, (1993 p.385): 

Nos movimentos sociais a educação é autoconstruída pelo processo educativo, nas 

diferentes fontes, a saber: pela aprendizagem em contato com outro, ou seja, troca 

de experiência, também da aprendizagem da desmistificação da autoridade; e o 

aprendizado concreto da luta social; e a apropriação da cidadania pelos 

trabalhadores nos seus processos de organização política que os levam a exigir 

direitos que foram negados, expropriados.  

 

O estudo em células ajuda na construção do saber de um modo interativo, 

cooperativo e coletivo, através do compartilhamento de conhecimento entre os próprios 

estudantes. Esse método oferece ao grupo uma autonomia intelectual, adquirida através de 

uma formação reflexiva, gerando assim uma consciência política e social indispensável para 

que homens e mulheres possam tomar suas próprias conclusões e decisões, no que se tem 

grande assimilação ao método de Paulo Freire.  

Os professores são ex-estudantes do pré-vestibular e alguns já universitários. 

Além de trocarem conhecimento, preparam os estudantes para agirem como multiplicadores e 

monitores desse mesmo programa. Cada estudante, depois do ingresso na universidade, volta 

à sua comunidade de origem para ajudar os que ainda não conseguiram ser aprovado no 

vestibular e após a graduação são estimulados a desenvolver projetos que favoreçam o 

desenvolvimento sustentável de uma determinada região (PRECE, 2012).  

 A seguir são apresentadas as características da metodologia do PRECE e sobre a 

formação dos monitores, bem como os critérios de avaliação dos monitores (PRECE, 2012).  

  

a) Características da metodologia do PRECE 

 

Gera oportunidade para compartilhamento dos conhecimentos, estimulando, dessa 

forma, a cooperação. Também possibilita uma construção de conhecimento, para os que 

participam desenvolvendo a autonomia intelectual dos estudantes. Como já visto 

anteriormente utilizam-se ex-alunos como facilitadores, capacitando os mesmos para um 

saber que os tornam transformadores de suas próprias comunidades. Estimulam outros 

estudantes a participarem do programa, recebendo qualquer estudante que deseje estudar e 

aprender, esses, não precisando passar por testes ou outros. Além de estimular e facilitar a 

convivência em grupo (PRECE, 2012). 

 

b) Formação de monitores 
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i) Quem é monitor? É um estudante que se identifica com uma determinada 

disciplina e conseqüentemente têm maiores conhecimentos nela. Atua numa célula 

de estudo formada por alguns estudantes, onde compartilha os seus conhecimentos, 

e colabora na aquisição do conhecimento da célula. O monitor tem a função de 

tirar duvidas, estimular,  verificar o aprendizado e a frequência dos estudantes e 

aplicar as avaliações periódicas. Pode atuar em varias disciplinas desde que tenha 

tempo para estudar e goste das disciplinas 

 

ii) Qual o nível do conhecimento que um monitor deve ter? Ele deve ter uma boa base 

na disciplina em que vai atuar e isso será medido através de uma avaliação 

diagnostica ou sondagem. 

 

iii) O que é avaliação diagnostica ou sondagem? É uma avaliação que os estudantes 

fazem ao se matricular no pré-vestibular cooperativo para analisar a aprendizagem 

a fim de formarem células de estudo ou atuarem como monitores, de acordo com o 

seu nível de conhecimentos. 

 

iv) Como será a formação inicial? Nas EPC’s que funcionem durante a semana: 

Durante uma semana eles receberão uma formação intensiva nas disciplinas em 

que irão atuar. Após esse tempo eles atuarão como monitores em células de no 

Maximo 8 estudantes, incluindo o monitor, nos dias determinados. A cada aula 

será reservado um período de 60 minutos para que os monitores se encontrem com 

os facilitadores para estudarem um novo material e tirar duvidas. 

v) Quem coordena o monitor? O monitor será coordenado pelo facilitador 

(universitário) da disciplina em que atua. 

 

c) Critérios para avaliar se um monitor está atuando corretamente 

  

i) Quem avalia o monitor? O monitor deverá ter a sua atuação avaliada, no mínimo, 

bimestralmente. Os critérios a serem avaliados são assiduamente, pontualidade, 

relacionamento com os estudantes, participação, capacidade de exposição dos 

conteúdos, capacidade de levantar questionamentos, expressão oral, nível de 
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estimulo, respeito, atenção e esclarecimento de dúvidas. Essa avaliação é feita pela 

célula que ele coordena e pelo facilitador da disciplina. 

ii) Como saber quando o estudante está apto a ir  para uma célula mais avançada? O 

próprio estudante poderá se auto-avaliar e pedir ao monitor para ser colocado 

numa célula mais avançada. Porém o contrario também pode acontecer. 

iii) Como um estudante que inicialmente não era monitor pode se tornar um monitor? 

A ideia inicial é que todos os estudantes atuem como monitores e estudantes. Por 

exemplo: um estudante pode ser monitor de matemática e apenas estudante em 

outras disciplinas. 

iv) Como será feita a avaliação dos estudantes? As avaliações serão bimestrais. Será 

feita por uma auto-avaliação. 

 

O PRECE, como programa de apoio à educação, apresenta-se como uma 

iniciativa concreta de resgate da educação, fundada num modelo simples e aplicável, que pode 

ser basicamente aplicável, e com eficiência comprovada pelos resultados. Um projeto que já 

tem alguns anos de existência promovendo a educação à população das regiões mais afastadas 

das grandes cidades, onde, sem o PRECE, não teria acesso à educação superior.  

 

5.3 A importância do Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE)  

 

 Com o intuito de averiguar a importância do Programa de Educação em Células 

Cooperativas (PRECE) para o acesso dos estudantes do município de General Sampaio, no 

estado do Ceará, ao ensino superior, esta etapa da pesquisa de campo será apresentada com 

base em dados coletados em pesquisa de campo, por meio do questionário aplicado aos 

participantes.  

Inicialmente verificou-se a forma pela qual os participantes do programa 

ingressaram no PRECE, sob esse aspecto a maioria dos entrevistados informou que teve 

conhecimento do programa por meio de informações e incentivo dos amigos, bem como 

informes publicitários, como se observa nas respostas abaixo:  

 

Por meio de colegas que participaram do programa, e me incentivaram a participar 

também (PARTICIPANTE 1). 

 

Através de amigos e por meio de informações midiáticas, publicidade 

(PARTICIPANTE 2). 
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Conheci o PRECE através de amigos, no mesmo ano da implementação do 

programa no município de General Sampaio (PARTICIPANTE 3). 

 

Tomei conhecimento do PRECE através da minha  prima (Raquel) que ingressou no 

curso de Pedagogia na Universidade Federal do Ceará (PARTICIPANTE 8). 

 

O Participante 4, acrescentou:  

 
Após concluir o ensino médio fiquei com bastante tempo ocioso, durante esse 

período ouvi no rádio a divulgação do projeto e me interessei. Em relação aos 

demais cursos oferecidos pelo PRECE, somente tive conhecimento após a matrícula 

no curso pré-vestibular e através da organização do programa PRECE 

(PARTICIPANTE 4).  

 

Em seguida indagou-se sobre os motivos que levaram os participantes ao ingresso 

no programa, alguns participantes afirmaram a motivação principal foi a preparação para o 

ingresso na universidade. Foi destacada, também, a necessidade de aprendizado. Além dos 

aspectos citados o Participante 2, acrescentou a questão da informação e da facilitação de 

ferramentas oferecidas pelo programa.  

O Participante 3 complementou destacando a proposta pedagógica que norteia as 

atividades do PRECE. Obteve-se, ainda, as seguintes respostas:  

 

Tempo ocioso, interesse em continuar os estudos, em especial, ensino superior, 

ingressar na universidade pública e o método de ensino adotado pelo projeto 

(PARTICIPANTE 4).  

 

Inicialmente só pelo fato de participar, não tinha conhecimento sobre o programa. A 

partir do discernimento, o gosto pelos estudos me fez continuar (PARTICIPANTE 

6).  

 

O PRECE se apresenta como um programa de ensino cooperativo a partir desta 

premissa da construção coletiva dos conhecimentos fui levado a participar como 

facilitador de célula (PARTICIPANTE 7). 

 

Meu objetivo era através do programa conseguir uma vaga na Universidade. Vale 

ressaltar que no interior poucas são as perspectivas em relação aos estudos, uma vez 

que, concluindo o ensino médio você só tem duas opções: trabalhar ou ir embora pra 

um outro lugar em busca de crescimento, já que o lugar em que morava não 

possibilitava isso. O PRECE veio contribuir de maneira ímpar para o meu ingresso 

na Universidade (PARTICIPANTE 8).    

 

As respostas acima remetem à reflexão sobre a contribuição da educação popular 

para a democratização do ensino, visto que todos consideram a motivação em participar do 

programa, principalmente, por representar um caminho rumo à universidade. Nessa linha de 

pensamento, vale retomar a fala de Belo (2003) ao ponderar que democratização nos sistema 

educacional brasileiro, embora de forma lenta, já significativos na atualidade e são 

conduzidos, principalmente, sob a perspectiva da educação popular.  
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A contribuição do programa para o acesso ao ensino superior, foi reforçada, ainda, 

ao se indagar sobre a relevância que o PRECE representa para os entrevistados, em relação às 

facilidades e apoio oferecidos para o acesso à universidade e aos cursos de nível superior, 

conforme respostas a seguir: 

 

Foi de suma importância, por ser um dos meios popularizados de acesso ao nível 

superior (PARTICIPANTE 1). 

 

A práxis coletiva da exposição e do intercâmbio de conhecimento (PARTICIPANTE 

2). 

  

Direcionamento dos estudos e das áreas de conhecimento a serem trabalhadas; 

(PARTICIPANTE 3). 

 

O PRECE trabalha com duas vertentes, a conceitual e a técnica. Daí decorre sua 

importância para o acesso à universidade, primeiro porque norteia o estudante com 

informações e conhecimento (conceitual) importantes. Segundo porque orienta os 

estudantes sobre o programa da universidade e auxilia o estudante durante o 

vestibular (técnico) (PARTICIPANTE 4). 

 

Dar oportunidade, para os alunos, de participar de um curso que os possibilite o 

ingresso na universidade (PARTICIPANTE 5). 

 

É um meio que proporciona a disseminação do conhecimento e forma de adquiri-lo. 

Fornece ao aluno as condições necessárias ao ingresso no ensino superior, desde que 

este queira, ou seja, tenha interesse e participação nas atividades (PARTICIPANTE 

6). 

 

O PRECE possibilita o estudo cooperativo onde coletivamente os estudantes 

discutem os conteúdos, constroem e remodelam os conhecimentos, dessa forma o 

PRECE se apresenta como indutor para o acesso de estudantes a Universidade. 

(PARTICIPANTE 7). 

 

O PRECE oferece para os jovens de alguns interiores do Ceará a oportunidade de 

ingressar na universidade. Através do seu estudo em células onde o aluno ganha 

autonomia e lutar em busca de seu objetivo maior: uma vaga na Universidade. O 

PRECE oferece todo o suporte para que esse objetivo seja alcançado. 

(PARTICIPANTE 8).  

 

Dessa forma, as respostas apresentadas vêm ressaltar a visão de Babosa (2007) ao 

salientar que no Brasil a educação democrática, mesmo estando distante de ser concretizada 

apresenta menor disparidade, devido em grande parte a iniciativas como a do PRECE, 

considerando que a educação popular como o desafio de uma prática político-pedagógica dos 

educadores para a construção da cidadania e da democracia das classes populares.  

Em seguida foram questionadas as condições e a qualidade do ensino e serviços 

oferecidos pelo PRECE, como forma de medir a satisfação dos entrevistados e indagando 

sobre sugestões de melhorias na qualidade do ensino, parte dos participantes considera que as 

condições são boas, embora ainda possam ser realizadas melhorias, conforme afirmações 

abaixo:  
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Considero boa sim, mas sempre é necessário e possível melhorar, uma das 

melhorias, seria recursos financeiros (PARTICIPANTE 1). 

  

Sim. Ambiente adequado para a execução de estudo e concentração e acesso fácil à 

internet (PARTICIPANTE 2). 

 

Razoável( PARTICIPANTE 5). 

 

Sim. O que proponho não é bem em relação ao ensino em si, mas se houvesse maior 

interação entre alunos, monitores e facilitadores, o ensino seria bem mais proveitoso 

(PARTICIPANTE 6). 

 

 

Para o Participante 3, o importante é:  
 

A proposta pedagógica baseada na pedagogia de Paulo Freire confere ao aluno 

autonomia na busca de aprendizagem. Assim, considero de suma importância a 

consciência de ser estudante, do seu papel ativo nesse processo. 

  

Corroborando com a resposta acima, os participantes 7 e 8 destacaram a relação de 

poder entre docente e discente e a autonomia do estudante:  

 

O ensino no PRECE é bom na medida em que não há uma relação vertical de poder 

onde o professor manda e o aluno obedece. O conhecimento é debatido na 

coletividade sendo que todos se ajudam. A qualidade de ensino pode ser melhorada 

com a utilização na diversificação de novas tecnologias (PARTICIPANTE 07). 

 

Ao meu ver a metodologia propicia o aluno uma autonomia gigantesca, onde ele é o 

principal construtor do seu saber,recebendo apoio de monitores e facilitadores. Não 

mudaria nada (PARTICIPANTE 8). 

  

Dentre as respostas obtidas vele destacar as considerações do Participante 4 ao 

considerar que o programa preenche uma lacuna existente no papel do Estado com relação à 

educação pública:  

 

Sim. Acredito que a escola pública deixa várias lacunas, seja no conhecimento, 

motivação, aprendizagem e novas perspectivas. Então, o PRECE não como um 

“solucionador”, mas como um norte que nos orienta, nos faz repensar o que 

realmente queremos e como podemos alcançar o que almejamos. Poderia ser 

melhorado se todas as pessoas envolvidas no programa pensassem e atuassem a 

favor do bem coletivo em primeiro lugar; isso é válido para os estudantes, 

facilitadores, monitores e coordenadores. Percebe-se que cada sujeito se 

compromete de forma diferenciada, conforme seu tempo livre, interesse pelo projeto 

e comprometimento com cursos sociais (PARTICIPANTE 4). 

 

Com base nas respostas dos participantes, a grande maioria tomou conhecimento 

do programa por meio de conhecidos, amigos e parentes que os indicaram; embora alguns o 

tenham conhecido por meio de campanhas e propagandas.  

De acordo com os dados da pesquisa, geralmente se busca no PRECE o acesso ao 

nível superior, como forma de compensar a ausência da educação universitária na região. 
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Meio pelo qual muitos membros do programa já obtiveram acesso á universidade e se 

tornaram, posteriormente, facilitadores e orientadores; a grande maioria ingressou no 

programa logo após a conclusão do ensino médio.  

A maioria dos participantes define como principal importância do PRECE os 

meios cooperativos de estudos, a reciprocidade de transmissão de conhecimento, por meio dos 

quais, tomam-se meios simples e acessíveis de jovens terem acesso ao nível superior. A 

maioria dos entrevistados define a qualidade do ensino oferecido pelo PRECE como boa, 

sendo que alguns apontam como meios de melhorá-la, mais empreendimento financeiro, 

maior dedicação conjunta dos participantes e maior apoio das entidades governamentais, de 

acordo com os dados extraídos da pesquisa.  

Fundamentando-se na teoria estudada de Freire (2006) o modelo de educação 

oferecido pelo PRECE tem o formato da Educação Popular, tendo por objetivo atender às 

necessidades dos jovens e adultos das regiões afastadas da capital e das cidades maiores, e 

que por isso não têm acesso à universidade na sua terra natal. Ainda conforme a teoria do 

mesmo autor há na política do programa o respeito cultural, tomando por base a aplicação dos 

conhecimentos gerais da comunidade para aplicação dos estudos.  

A iniciativa do PRECE tem ainda por base a teoria de Scocuglia (2012), no que se 

refere à ausência de uma educação presente na comunidade brasileira, bem como da 

precariedade e da pouca assistência oferecidas ao programa de educação brasileiro, surgindo, 

assim, como opção de estudos e continuidade da educação.  

De forma complementar, Barbosa (2007) se refere à educação brasileira como 

uma ação nova, que somente teve preocupação depois dos anos 70 (setenta) do século XX 

(vinte), quando efetivamente o governo nacional tornou a educação como programa de 

assistência e direito efetivo de todos os brasileiros, embora as condições geográficas, 

referentes às distâncias em que se encontram muitas comunidades, aliada aos poucos 

investimentos financeiros, entre outros problemas, contribuam para que a educação seja um 

desafio para muitas pessoas.  

O objetivo do PRECE se concentra em ser um apoio à educação, um dos meios de 

enfrentar esse desafio de muitas comunidades afastadas das grandes cidades. Dentro desse 

objetivo de agir como impulsionador da educação o programa de educação cooperativa se 

assimila à educação popular, utilizada por Paulo Freire, com base em Belo (1993), em 

estabelecer uma forma de educação eficaz e simples, de forma a não oferecer choques à 

comunidade e oferecer a esta os meios e recursos educacionais, simultaneamente ao que 
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recebe desta mesma comunidade os conhecimentos gerais estabelecidos historicamente 

através da cultura regional, agindo como um elo entre a cultura e a educação.  

A partir das teorias estudadas o modelo de educação do PRECE é uma estrutura 

que visa abranger de forma científica os conhecimentos empíricos, oferecendo meios de 

profissionalizar e expandir a riqueza cultural e desenvolver a juventude local das regiões em 

que está estabelecido.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

A educação no Brasil tem uma história bem recente, a evolução da sua 

democratização tem enfrentado diversos desafios. Embora atualmente a educação já seja 

direito constitucional do brasileiro, ainda é instituída de forma precária, com poucos recursos 

e passível de assistência governamental. Em muitas regiões afastadas dos centros urbanos a 

situação se torna ainda pior, onde o acesso para os educadores é difícil e para a comunidade 

os recursos são baixos e carentes.  

Se a educação básica ainda é falha, a educação superior torna-se um desafio para 

os jovens de comunidades carentes, que muitas vezes não têm qualquer meio de acesso à 

Universidade. Para suprir esta carência, foi criado o Programa de Educação em Células 

Cooperativas (PRECE), com o objetivo de oferecer educação e preparação para o acesso à 

universidade na comunidade de Cipó, no município de Pentecoste, no estado do Ceará.  

A pesquisa revelou que o funcionamento e a metodologia aplicada pelo Programa 

de Educação em Células Cooperativas (PRECE) ocorre por meio da inclusão de jovens e 

adultos no ensino superior através de apoio financeiro e educacional, posto não ter, na região 

onde o programa é aplicado, universidades. A metodologia aplicada para se oferecer este 

apoio se baseia no modelo de educação de Paulo Freire, utilizando os conhecimentos e meios 

da própria comunidade como instrumentos de estudos, desenvolvendo, com base nestes 

recursos, meios de educação popular pelos quais os educandos são preparados para o ingresso 

no ensino superior, sendo posteriormente acompanhados nos estudos que atingirem.  

Com relação à importância do Programa de Educação em Células Cooperativas 

(PRECE) para o acesso dos estudantes do município de General Sampaio, no estado do Ceará, 

ao ensino superior, percebeu-se que a comunidade tem recebido o programa de forma bem 

receptiva, e a adesão tem sido tem tido bastante acréscimo mediante os resultados 

apresentados por outros estudantes que já participaram. Ademais, conforme o crescimento do 

programa, os recursos e técnicas de educação aplicadas têm recebido ampliação devido à 

colaboração dos participantes do próprio programa, que, de acordo com os conhecimentos 

adquiridos, pode proporcionar maiores conhecimentos e técnicas ao ensino oferecido. 

Percebe-se, portanto, a relevância desse programa para a preparação dos estudantes que 

almejam o acesso à educação superior, ampliando as oportunidades e contribuindo para a 

democratização do ensino.  
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Verificou-se no município de General Sampaio que a presença do PRECE, 

possibilitou um acréscimo intelectual e social, onde antes a população se restringia ao 

conhecimento do Ensino Médio, na atualidade, a formação superior e profissional dos jovens 

e adultos é uma realidade, permitindo aos beneficiados do programa melhores colocações no 

mercado de trabalho e posição relevante no cenário socioeconômico, demonstrando assim, um 

equilíbrio social, que antes não era visto.   

Diante da explanação da pesquisa bibliográfica apresentada e da pesquisa de 

campo realizada, apresentou-se as ações em que o PRECE aparece como um trabalho 

concreto de apoio à educação, tendo resultados comprovados na formação de jovens e adultos 

do sertão cearense, levando impacto direto à comunidade, antes desassistida da assistência 

educacional superior.  

A realização do presente trabalho contemplou objetivos pessoais e acadêmicos, 

estabelecidos no início e ampliados ao longo deste curso, sendo de trivial importância para a 

formação pessoal e acadêmica do pesquisador, e propondo-se ainda a servir como base a 

estudos posteriores de igual cunho para os quais possa ter relevante referência.    
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO À PESQUISA DE CAMPO 

 

 

PARTE 1 - PERFIL DOS UNIVERSITÁRIOS 

 

1. Sexo  

( ) Masculino;  

( ) Feminino.  

 

2. Idade  

( ) De 16 a 20 anos;  

( ) De 21 a 25 anos;  

( ) De 26 a 30 anos;  

( ) De 31 anos acima. 

 

3. Formação Acadêmica 

( ) Graduação;  

( ) Mestrado;  

( ) Especialização;  

( ) Doutorado;  

 

4. Por quanto tempo participa do PRECE? 

( ) 1 ano; 

( ) 2 anos;  

( ) 3 anos;  

( ) 4 anos;  

( ) 5 anos ou mais.  

 

5. Quais Funções já exerceu no PRECE? 

( ) Estudante;  

( ) Monitor;  

( ) Facilitador;  

( ) Coordenador.  

 

6. Em que ano ingressou no PRECE? 

( ) De 2003 a 2005;  

( ) De 2006 a 2008;  

( ) De 2009 a 2010;  

( ) De 2011 em diante.  
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7. Que nível escolar tinha quando ingressou no PRECE? 

( ) Fundamental Incompleto;  

( ) Fundamental Completo;  

( ) Médio Incompleto;  

( ) Médio Incompleto;  

( ) Superior.  

 

8. Qual área de ensino superior você cursa? 

( ) Artes;  

( ) Educação;  

( ) Sociais;  

( ) Humanas; 

( ) Sociais;  

( ) Naturais;  

( ) Outras.  

 

9. Qual a rede de ensino que você frequenta? 

( ) Universidade Federal do Ceará – UFC;  

( ) Universidade Estadual do Ceará – UECE;  

( ) Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 

(   ) Outras.  

 

10. Você indicaria o PRECE para amigos, parentes e conhecidos? 

( ) Sim;  

( ) Não.  

 

 

PARTE 2 – A IMPORTÂNCIA DO PRECE, SEGUNDO OS BENEFICIADOS DO 

PROGRAMA.  

 

1. Como você tomou conhecimento do PRECE e dos cursos oferecidos por ele? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Que motivos o levaram a participar do programa? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Qual a importância do PRECE para o seu acesso á universidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Você considera a qualidade do ensino oferecido pelo PRECE boa? O que proporia 

para melhorá-la? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


