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RESUMO: A agropecuária familiar é uma atividade que movimenta a geração de renda na economia 

brasileira mas ainda encontra muita falhas, dificuldades e lacunas no processo de produção e na 

qualidade de vida das famílias produtoras de leite. O mercado consumidor está cada vez mais 

ecologicamente consciente, exigente e atento a qualidade dos produtos consumidos fazendo com que 

as propriedades que não adequem a uma produção agroecológica percam cada vez mais espaço no 

mercado. O objetivo desse trabalho é através da aplicação da metodologia ativa do PBL que será 

modificada e usada como ferramenta pedagógica com o objetivo de focar o processo de ensino e 

aprendizagem nos produtores e dessa maneira induzir a conscientização do produtor rural sobre a 

importância de fornecer um produto de qualidade e com isso contribuir para a sua melhoria de 

qualidade de vida. Serão escolhidas duas propriedades rurais para testar a metodologia do PBL e serão 

feitas duas visitas, na primeira será levantada a problemática junto aos produtores estimulando uma auto 

avaliação, e na segunda os pesquisadores levarão a solução técnica do problema junto a inovações 

aplicáveis a realidade do produtor. Trata-se de um estudo do tipo descritivo-exploratório que explora, 

observa, descreve e desenvolve uma nova estratégia de ensino na aprendizagem de produtores rurais.  

Ao final das visitas haverá um diálogo com os produtores, a fim de analisar a eficácia da metodologia e a 

última etapa do projeto será descrever a metodologia PBL modificada para o extensionismo rural, 

desenvolvendo um modelo técnico-pedagógico para fomentar a produção sustentável no meio rural. Por 

fim, espera-se que os produtores possam compreender e apropriar-se de todos os ensinamentos com a 

intenção de que tenham uma melhoria na qualidade do leite e seus derivados e com isso consigam 

ocupar uma melhor posição econômica na cadeia produtiva e assim contribuir para uma melhora 

significativa na qualidade de vida de sua família. 
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