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Introdução

Na prática da extensão universitária com 
comunidades rurais está inserida a produção do 
conhecimento e sua apropriação pelo grupo de 
produtores e pelos estudantes acadêmicos como parte 
integrante de sua formação profissional (Brasil, 2006)
[3]. O processo de formação em Manejo de Caprinos, 
objeto desse estudo, faz parte das ações desenvolvidas 
pelo Projeto Universidades Cidadãs, no qual a UFRPE 
faz parte – conjunto de seis universidades do NE em 
parceria com o Comitê de Entidades no Combate à 
Fome e pela Vida, para atuação no semi-árido, em 
comunidades do agreste setentrional. A caprinocultura
tem se expandido em todos os estados brasileiros, 
independente do tipo de exploração. Esta tem 
contribuído para o desenvolvimento socioeconômico 
do País, e de modo particular, com a região Nordeste
brasileira. A criação de caprinos nas regiões semi-
áridas brasileiras é caracterizada por práticas de 
manejo inadequadas, o que interfere sobremaneira na 
produtividade do rebanho (Azevedo, 1982; Simplício, 
1981) [1,6]. Segundo a opinião dos criadores, o que 
limita a criação empresarial de caprinos são os 
problemas sanitários, a falta de crédito rural e de 
pastagem cultivada, entre outras (Oliveira, 1995) [4].
Souza Neto, (1996) [7] também relata que esses índices 
ocorrem por deficiência no manejo, principalmente 
sanitário, encontrado nessas propriedades, ocasionado
pela falta de higiene das instalações e falhas na 
aplicação de vermífugos e vacinas. Segundo Pinheiro,
(2000) [5] a alta mortalidade encontrada em 
propriedades do Nordeste, é causa fundamental dos 
prejuízos por parte dos criadores nesta região.

O presente trabalho teve como objetivo capacitar os 
agricultores rurais do assentamento da comunidade de 
Pilões, localizada no município de Cumaru – PE, 
ligados à criação caprina, com o uso de técnicas 
orientadas que valorizam a utilização dos recursos 

locais e permitem estabelecer estratégias para melhoria de 
vida da comunidade. 

Material e métodos

   O presente estudo refere-se à capacitação de 
agricultores através do Curso de Manejo de Caprinos
realizado no assentamento Pilões localizados no município 
de Cumaru-PE, distante 110 km de Recife. Este tema surgiu 
a partir de uma demanda da comunidade na fase inicial dos 
trabalhos do Projeto Universidade Cidadãs, na qual 
realizou-se um diagnóstico da situação vivenciada pelas 
famílias que ali residem. No período de fevereiro a junho
2009, foram realizadas atividades que envolveram os 
caprinocultores do assentamento e comunidades vizinhas
onde foram obtidas as informações que permitiram traçar o 
perfil técnico e social da comunidade, através de reuniões e 
entrevistas com 11 assentados, nas quais constavam 
perguntas referentes à criação e práticas de manejo de 
caprinos. Com isso elaborou-se o curso com quatro 
módulos de capacitação, os quais envolveram produtores 
do assentamento. O primeiro módulo realizado tratou da 
temática Manejo Sanitário seguido pelos módulos Manejo 
Reprodutivo, Manejo Alimentar e por último Tratamento e 
Profilaxia de Doenças. 

Resultados e Discussão

A partir das informações colhidas, permitiu-se identificar 
através de análise de freqüência, os problemas mais comuns 
que representavam limitações ao processo produtivo. As 
capacitações contribuíram para a apropriação de 
conhecimentos dos criadores e criadoras acerca do manejo 
sanitário, reprodutivo, alimentar e profilático adequado 
para caprinos. Com o intuito de consolidar tal 
conhecimento foi elaborada uma cartilha para os 
agricultores e agricultoras participantes das capacitações 
em caprinocultura. A cartilha contém instrumentos e 
ferramentas acerca da importância da caprinocultura no 
semi-árido Pernambucano; os cuidados com as instalações; 



a importância das vacinas; os cuidados especiais com 
os animais prenhes e as crias, nutrição dos animais bem 
como tratamento e profilaxia de doenças. Durante as 
capacitações realizadas no assentamento foram 
abordados temas mais condizentes com a realidade 
local, valorizando os recursos abundantes na região, e 
em todo o período de convivência, bem como os
conceitos os quais foram apresentados por BOTELHO, 
(2000) [2], que relata: “o respeito para com os 
assentados (homem do campo), não só em relação ao 
seu saber e desempenho técnico, mas principalmente, 
em relação as suas condições sócio-culturais distintas, 
permite pensar em novas articulações que envolvem 
outros públicos como a universidade, fazendo suscitar 
novos usufrutos do saber universitário”.
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Figura 1. Aula prática sobre enfermidades caprinas.

Figura 2. Capacitação dos agricultores.




