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Introdução

De acordo com Laranjeira & Teixeira [1] a educação 
não-formal refere-se às atividades pedagógicas 
estruturadas e desenvolvidas nos meios não-escolares, 
de maneira que favoreça a participação da coletividade.

Segundo Barzano [2] a educação não-formal tem 
sido apontada como um campo destacado nos fóruns de 
discussão, publicações e nas pesquisas em Educação.

Para Gohn [3] a educação não-formal designa quatro 
campos ou dimensões, a saber: a. O processo que gera 
a conscientização dos indivíduos para a compreensão 
de seus interesses e do meio social e da natureza que o 
cerca, por meio da participação em atividades grupais; 
b. capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio 
da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento 
de potencialidades; c. aprendizagem e exercício de 
práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem 
com objetivos comunitários, voltadas para a solução de 
problemas coletivos cotidianos; d. aprendizagem dos 
conteúdos  da escolarização formal, escolar, em formas 
e espaços diferenciados.

As hortas comunitárias são espaços instalados nas 
mediações de comunidades, nas quais os próprios 
moradores trabalham em coletividade produzindo 
hortaliças e frutas, as quais podem ser utilizadas para 
consumo próprio e o excedente comercializado. 

Monteiro & Mendonça [4] relatam que esse tipo de 
atividade vem crescendo em algumas cidades 
brasileiras, como no caso de Piracicaba-SP, Campos-
RJ, Teresina-PI.

Estas hortas são de grande importância para as 
famílias que nelas produzem, no sentido de ser uma 
fonte de renda extra no orçamento familiar, além de 
promover a melhoria da qualidade de vida das mesmas 
através do consumo desses alimentos.

No Brasil, devido às grandes desigualdades sociais 
existentes em todas as regiões, há necessidade de 
programas e ações governamentais voltadas ao acesso 
de alimentos para a população; políticas de combate à 
pobreza e à miséria, com objetivo de reverter as
mazelas produzidas pelas altas taxas de crescimento 
populacional ocorridas por décadas, agravando o fluxo 
migratório do meio rural para os grandes centros, nos 

quais as ofertas de trabalho são mínimas, gerando, desta 
forma, desníveis consideráveis na distribuição de renda.

É neste contexto que Gallo, Martins & Peres [5] apontam 
“para a necessidade de se pensarem e de se adotarem 
políticas inclusivas, e para a obrigatoriedade de sempre 
estarem presentes critérios de sustentabilidade nas
propostas de geração de renda”.

Parafraseando Jacobi [6], pode-se dizer que o 
desenvolvimento sustentável é visto como um processo no 
qual “deve fixar-se na superação dos déficits sociais, nas 
necessidades básicas e nas alterações dos padrões de 
consumo (...) para poder manter os recursos de base, 
sobretudo os agrícolas, energéticos, biotas, minerais, ar e 
água”.

A opção por Horta Comunitária, como sendo o enfoque 
principal deste Projeto de Extensão em Educação Não-
Formal, reside no fato que se trata de um processo 
interativo de aprendizagem entre os participantes do 
projeto.

Objetivou-se com esta atividade de extensão relatar as 
atividades de educação não-formal desenvolvidas por 
alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas da 
UFRPE, numa horta comunitária situada no bairro da 
Várzea, Região Metropolitana do Recife-PE.

Material e métodos

Inicialmente foi realizado um levantamento de campo e 
um estudo da realidade a ser trabalhada. Para isto foram 
realizadas reuniões, com os integrantes do projeto horta 
comunitária no bairro da Várzea, e no campo, por meio de 
observação, foram identificados aspectos relacionados à
incidência de pragas, presença de sintomas e sinais de 
patógenos, além da falta de manejo adequado das culturas, 
dificultando a produção satisfatória das plantas cultivadas. 

Desta forma se determinou junto aos participantes do 
projeto horta comunitária, a necessidade da utilização de 
medidas de controle das pragas e patógenos, assim como a 
conscientização sobre métodos alternativos que 
proporcionam boa produção sem degradação do meio 
ambiente e de maneira sustentável.

Foi realizada uma capacitação sobre a importância do 
uso de insumos naturais na nova agricultura orgânica, 



formas sustentáveis de produção, conscientização sobre 
os danos causados por agrotóxicos à saúde e ao meio 
ambiente. A capacitação teve carga horária de 20 h, nas 
quais foram abordados os seguintes temas: educação 
ambiental; identificação de insetos pragas, de inimigos 
naturais e de polinizadores; identificação de doenças 
das plantas cultivadas; identificação das injurias, danos 
e perdas na produção; manejo ecológico de pragas e de 
doenças; perigos dos agroquímicos; práticas de manejo 
cultural que evitam pragas e doenças e práticas de 
conservação dos inimigos naturais e polinizadores.

Resultados e discussão

De comum acordo, fez-se opção em resguardar os 
nomes da horta e dos atores que participaram desta 
atividade de extensão.

A execução do projeto de educação não-formal
constou de três momentos:
 1º Momento: contato inicial com os participantes para 
exposição das atividades que seriam desenvolvidas 
durante o período. Houve uma mudança na constituição 
do grupo de trabalho, abordado no semestre anterior 
(2008.2), por parte da direção da horta, que tem feito 
rodízios periódicos com os participantes, com o 
objetivo de tornar o grupo mais coeso e comprometido, 
tendo em vista o “constante abandono das atividades, 
além da falta de orientação técnica” (fala da direção).
2º Momento: consistiu de orientações em forma de 
palestra sobre a fisiologia das plantas, plantio, área de 
cultivo, irrigação, adubação, tratos culturais, colheita, 
pragas e doenças das culturas da banana, tomate e 
couve; construindo práticas e formas de manejos 
culturais e controle de pragas e doenças.

Nos canteiros com plantas de couve e tomate, foram 
encontrados alguns insetos no caso as joaninhas 
(Cicloneda Sanguinea )utilizados no controle do 
pulgão (Aphis gossypii). As formas larvais e insetos 
adultos de joaninhas serviram de exemplares para que 
os integrantes reconhecessem e preservassem esses 
insetos que são de grande importância na realização 
dessa atividade, e assim realizarem o manejo adequado 
na área infestada.  Embora simples este tipo de controle 
biológico evita o uso dos agroquímicos causadores de 
sérios danos ao homem e a natureza.

No caso da bananeira, foi possível observar e 
identificar os danos severos que a Sigatoka-amarela 
(Pseudocercospora musae) vem causando a cultura. 

Baseado na situação de risco, o grupo socializou os 
procedimentos de controle cultural e a eliminação 
racional das folhas atacadas.
3º Momento: foram realizadas atividades práticas 
finais, no bananal e com as culturas de couve e tomate, 
com os participantes do projeto, objetivando-se colocar 
em ação os conhecimentos construídos durante os 

encontros. As atividades desenvolvidas estavam 
relacionadas como o manejo da área do bananal, onde os 
participantes estabeleceram quais seriam as melhores 
plantas para permanecer no local, retirada das plantas 
velhas e doentes, condução da touceira diminuindo a 
densidade populacional do bananal aproveitando melhor a 
área e futuramente aumentar a produção.

Desta forma, conclui-se que a execução de atividades do
projeto de extensão em educação não-formal por discentes 
do Curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas da 
UFRPE, reforça a necessidade da socialização dos 
conhecimentos apreendidos no espaço universitário.

A prática da proteção de plantas, em sistemas 
alternativos de cultivo, voltados para a sustentabilidade, 
necessita que haja compreensão da estrutura e do
funcionamento dos agroecossistemas.

O registro das falas dos participantes do projeto horta 
comunitária da Várzea, Recife-PE, tais como: “agora tô 
sabendo”, “antes agente fazia de qualquer jeito”, “minha 
mãe já é velha, e isso daqui eu vou ensinar para ela, agente 
planta em casa”, denotam mudanças de comportamento e 
aprendizagens.

Sendo assim, acreditamos que faz-se necessário o 
desenvolvimento de outras atividades de educação não-
formal em espaços como de hortas comunitárias, pois, tais 
exercícios reforçam uma formação crescente de 
empreendimentos solidários, fundamentados na liberdade, 
na justiça social, na igualdade e na conservação do meio 
ambiente.
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