
FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL NO LOTEAMENTO MAJOR EXPEDITO EM 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Janete Gomes de Moura1, Valdson José da Silva2, Tetty Cavalcanti Xavier3, Nilvanir Maria Duarte4, Daniele Maciel da 
Fonseca5, Maria Elizabete Pereira dos Santos6



1. Aluna da graduação em Zootecnia e Licenciatura em Ciências Agrícola/UFRPE, Bolsista PET -MEC/SESu. 
janete_chagrande@yahoo.com.br
2. Aluno da graduação em Zootecnia e Licenciatura em Ciências Agrícola/UFRPE, Bolsista PET -MEC/SESu. valdsonjose@yahoo.com.br
3. Aluna da graduação em Zootecnia/UFRPE, Bolsista PET -MEC/SESu. tettycavalcanti@yahoo.com.br
4. Aluna de Licenciatura em Ciências Agrícola/UFRPE. duartenil_2005@hotmail.com
5. Aluna de Licenciatura em Ciências Agrícola/UFRPE. dfniele@gmail.com
6. Professora Adjunta do Departamento Educação da UFRPE estagiola1e2@yahoo.com.br

.

Introdução

A educação não formal se fundamenta na 
solidariedade e atua sobre aspectos subjetivos do 
grupo, desenvolvendo laços de pertencimento e de 
ajuda na construção da identidade coletiva de seus 
integrantes, podendo colaborar para o desenvolvimento 
da sua auto-estima [1]. Neste sentido, junto à disciplina 
de Estagio Curricular do Curso de Licenciatura em 
Ciências Agrícolas foram planejadas atividades de 
educação não formal, visando complementar parte da 
carga horária da disciplina, envolvendo atividades 
teóricas e práticas numa busca de inclusão de 
professores nas práticas da comunicação, 
oportunizando a vivência no processo de ensino-
aprendizagem das pessoas.

O município de Vitoria de Santo Antão-PE está 
localizado na Zona da Mata Pernambucana, com 
124.351 habitantes, destaca-se com as atividades poli-
industrial e hortifrutigranjeiro [2].

A formação de professores e especialistas de ensino 
não se constrói por acumulação de informações, cursos, 
técnicas, mas pelo aprendizado e exercício, individual e 
coletivo, da reflexão crítica sobre as práticas e os 
contextos de trabalho, oportunizando reconstrução da 
identidade profissional e pessoal [3]. 
Não há dúvida que é preciso ampliar a formação dos 
professores para atuar de forma criativa; É preciso 
repensar o compromisso do professor frente a 
importância de investir e fundamentar o ensino em 
teorias de aprendizagem para uma educação 
contemporânea.

A investigação-ação pode ser caracterizada como 
uma forma de indagação introspectiva, coletiva, 
empreendida por participantes de situações sociais com 
o objetivo de melhorar a racionalidade e a justiça de 
suas próprias práticas sociais ou educativas, assim 
como sua compreensão dessas práticas e das situações 
em que ocorrem [4].  Ao contrário da educação formal, 
que têm objetivos e sistemas herméticos e 
sistematizados, tem espaço e tempo delimitados, a 
educação informal tem por objetivo socializar os 

indivíduos desde o momento em que nascem, 
desenvolvendo hábitos, atitudes, comportamentos, 
modos de pensar, valores e crenças da sociedade 
como um todo e dos grupos particulares dos quais o 
indivíduo [5]. Com o relato de experiência foi possível 
verificar alguns problemas que não são relatados na 
sala de aula, assim a aplicação prática do conteúdo 
trabalhado no cotidiano requer em muitas situações a 
adequação da linguagem para uma melhor interação 
dos membros envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem.

O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência 
de atividade de educação não formal desenvolvida no 
Loteamento Major Expedito, do Município de Vitoria 
de Santo Antão-PE.

Material e métodos

As atividades planejadas e executadas consistiram 
em curso teórico-prático, realizado em quatro 
etapas/encontros. O curso foi realizado no período de 
23 de abril a 31 de maio de 2009.  No total foram 
realizados quatro encontros com duração de quatro 
horas cada. Ao iniciar a primeira etapa, cada um dos 
participantes se identificou, correlacionando-se a partir 
da dinâmica com o tipo de atividade que desenvolviam, 
e em seguida apresentaram suas perspectivas em 
relação ao curso. Os recursos didáticos utilizados nos 
cursos foram cartazes, questionários e atividades 
práticas (Figura 1). O primeiro tema abordado do curso 
foi “Planejamento da criação”, após a apresentação do 
tema, foram visitadas duas residências de participantes 
do curso, onde foram apresentadas as condições de 
criação, e também agendada a segunda atividade.

Na segunda etapa foi trabalhado o tema “Seleção, 
compra de animais e alimentação”, com o objetivo de 
verificar os princípios básicos a serem observados 
antes da compra de animais. Nesta etapa as atividades 
foram encerradas com uma visita a casa de um criador, 
onde foi agendada a atividade seguinte.

Na terceira etapa foi apresentado o tema “Aspectos 
sanitários na criação de animais e saúde pública”, neste 



momento foram trabalhadas algumas das principais 
doenças que acometem caprinos, ovinos e bovinos, 
enfatizando a importância da organização da criação e 
aspectos relacionados à saúde pública, amparados por 
alguns cuidados que deveriam ser tomados como 
vacinação e vermifugação. Após a explanação do 
terceiro tema foram visitadas duas casas de criadores 
da região onde havia animais com sinais clínicos de 
doenças e foi discutido como seria a quarta etapa, 
sendo proposta uma visita as instalações da área de 
Zootecnia do Instituto Federal de Educação 
Tecnológica de Pernambuco – Campus de Vitória de 
Santo Antão, que se situa próximo a comunidade, 
visando à observação de um sistema organizado de 
criação de animais. 

Na quarta etapa foi realizada uma visita aos setores 
avicultura, caprino-ovinocultura, bovinocultura e 
eqüinocultura do IF- Campus de Vitória, explicando-se 
como funcionavam as atividades e os principais 
cuidados adotados na criação. 

Após a visita foi realizada a avaliação das atividades 
desenvolvidas através do uso de questionários, 
contendo oito perguntas de acordo com a Figura 1, para 
verificar a satisfação das pessoas envolvidas nesta 
atividade. Também foi feito alguns encaminhamentos, 
onde a equipe, diante do interesse de organização do 
grupo para formação de associação, comentado na 
primeira etapa e amadurecida durante as demais 
atividades, ficou responsável em agendar uma 
consultoria do SEBRAE sobre associativismo. 

Resultados e discussão

O projeto foi inicialmente planejado estimando-se a 
participação de dez criadores, todavia, durante a 
realização das atividades propostas, apenas 80% dos 
mesmos compareceram de forma efetiva, embora que, 
durante as ações outras pessoas envolvidas na criação 
também participaram, como jovens e mulheres. 
Entretanto os resultados apresentados correspondem 
apenas aos oito criadores, que participaram de todas as 
etapas propostas. Durante a avaliação, foram 
questionados alguns pontos considerados importantes 
pela equipe, e à medida que eram questionados, os 
participantes apresentavam figura de acordo com sua 
opinião (Gráfico1).

De acordo com os dados absolutos obtidos, a 
proposta de intervenção foi importante, ressaltando-se 
para isso o diagnóstico utilizado anteriormente, durante 
o processo de elaboração do projeto. Houve também 
grande esforço da equipe em manter contato com o 
articulador do grupo durante o período em que as 
atividades ainda não estavam acontecendo, dando 
sinais de que seriam realizadas as ações.

Nem sempre foi possível ser pontual nos horários 
propostos para realização das atividades pelo grupo, 
pois os integrantes da equipe dependiam 
essencialmente de transporte comum e alternativo para 
chegar à comunidade. Contudo, durante a realização 
das atividades, a equipe foi bastante flexível, inclusive 
foram realizadas atividades em dia de domingo, 
visando facilitar a participação dos criadores.

Em relação ao primeiro tema foi levantada a 
discussão sobre a forma como desenvolviam as 
atividades na comunidade, e a forma como estavam 
organizados. A partir dessa discussão foi comentado 
sobre a importância da organização social, para 
formação de grupos e associações. Durante a aula 
ministrada do segundo tema, aconteceram diversos 
pontos considerados importantes, como a reflexão 
sobre a forma como criavam os animais, suas 
instalações e o conhecimento de que no futuro não 
poderiam desenvolver as atividades na comunidade, 
uma vez que está localizada em uma área urbana, onde 
muitos moradores já reclamavam do “mau cheiro” dos 
animais. Mas também, apontaram para a necessidade 
de organização, seja formando associações, ou 
buscando apoio político para que pudesse desenvolver 
a atividade em uma área próxima da comunidade. Em 
relação ao curso do terceiro tema, alguns dos 
produtores relatavam como desenvolviam as atividades, 
em condições precárias, mas que necessitavam se 
organizar para continuar atividade. 

Os temas propostos, e atividades práticas realizadas 
foram considerados pertinentes, em virtude das 
condições encontradas, ainda mais por terem sido 
trabalhadas, em sua maioria sobre situações problema, 
facilitando o reconhecimento da importância das 
atividades desenvolvidas.

Ao término das atividades, continua-se o vínculo 
entre os integrantes da equipe e os participantes das 
atividades, onde estamos tentando viabilizar o apoio do 
SEBRAE–PE, visando um apoio a constituição de uma 
associação para organização do grupo.  

Embora a atividade proposta no curso tenha sido 
cumprida, os laços desenvolvidos não foram 
quebrados, vislumbrando a continuidade.
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Gráfico 1 – Avaliação das ações desenvolvidas

Figura 1 - Visita e atividade prática em uma 
casa/criação de caprinos




