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                                                                           RESUMO 
A deficiência de informação pode provocar um manejo inapropriado do rebanho e a deficiência na aplicação 
de boas práticas na ordenha refletindo sobre a quantidade e qualidade do leite e consequentemente no lucro. 
Desta forma, há uma necessidade de levar informações aos produtores de leite de uma forma prática e 
aplicável. Uma ferramenta interessante para conduzir essas informações até as propriedades é o uso de 
métodos de ensino ativo. Verificando na literatura científica a carência de métodos ativos no segmento rural, 
o objetivo deste trabalho foi adaptar a metodologia de aprendizagem baseada em problematização (PBL) para 
a utilização na extensão rural, desenvolvendo e validando o PBLrural proporcionando aprendizagem à 
população do campo. Para validar o PBLrural na extensão rural, decidiu-se atuar diretamente com 
extensionistas, para isso foi firmada uma parceria com um grande laticínio da região Noroeste do Paraná e 
foi apresentado o método aos técnicos responsáveis pelo leite de forma prática e ativa, simulando o trabalho 
que eles posteriormente poderão realizar nas propriedades atendidas. As atividades de validação foram 
realizadas com 8 funcionários da indústria, reunidos em duas visitas. O método ativo PBLrural desenvolvido 
foi validado e aprovado pelo grupo testado como uma ferramenta eficiente de transmissão do conhecimento 
técnico no meio rural, pois valoriza o conhecimento do produtor, tornando-o ator principal do processo de 
aprendizagem, beneficiando a aplicação das informações passadas pelo extensionista. Finalmente 
comprovou-se que a maior parte dos funcionários presentes adquiriram conhecimento quanto ao tema 
exposto durante a apresentação demonstrando a eficiência do método desenvolvido.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em problematização; metodologia participativa; produtores 
rurais. 
 

1 INTRODUÇÃO 
        A agricultura familiar possui incontestável importância na economia brasileira, uma vez 

que além de produzir alimentos, gera empregos, renda e fornece melhorias na qualidade 

de vida no campo, contribuindo significativamente para a diminuição do êxodo rural 

(GUILHOTO et al., 2010). Um dos segmentos que possui papel importante no crescimento 

e desenvolvimento da agricultura familiar é o de produção de leite. No estado do paraná, a 

produção de leite representa a quarta principal atividade da agricultura familiar, sendo, 

portanto, um importante pilar social e econômico (BRITO, 2017). 

        Um levantamento feito no ano de 2016 pelo instituto brasileiro de geografia e 

estatística (IBGE), concluiu que no período de quase uma década (2005-2014) a produção 

leiteira do brasil cresceu 43%. Em 2014 o país produziu um total de 35,17 bilhões de litros, 

colocando-o na quinta posição no ranking mundial, atrás apenas da união europeia, índia, 

estados unidos e china. Ainda de acordo com o IBGE (2016), o município de Castro (PR) é 

o maior produtor de leite do brasil, seguido pelos municípios de Piracanjuba (GO) e Patos 

de Minas (MG), produzindo 239.000, 154.800 e 148.757 litros, respectivamente.   

        As bases de dados factuais mais atualizadas na literatura apontam que o rebanho 
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bovino brasileiro tem aproximadamente 218 milhões de cabeças, sendo o segundo maior 

rebanho do mundo, representando cerca de 22% do total de bovinos existentes. No entanto, 

destas cabeças, apenas 21 milhões são de vacas ordenhadas, as quais produzem cerca 

de 35 bilhões de litros de leite por ano, representando menos de 6% da produção mundial 

(EMBRAPA, 2017; FAO, 2017) indicando uma ineficiência no processo produtivo de leite 

no país.  

        Atualmente, uma das principais exigências da indústria leiteira é a qualidade do leite, 

e o produtor depende dela para ter uma produção eficiente. Para tanto, existe um consenso 

de que para termos uma produção de leite mais sustentável, três quesitos devem ser 

melhorados: a produtividade das vacas, a qualidade do leite e o manejo com o meio 

ambiente (FAO, 2013; FAO, 2017). A correta adoção de medidas de higiene adequadas na 

produção, armazenamento, transporte do leite e manejo de resíduos podem prevenir tanto 

a contaminação de microrganismos no leite (grave problema econômico para a indústria de 

laticínios) como a contaminação ambiental (GUERREIRO et al, 2005). Com isso, já há 

algum tempo, procedimentos operacionais conhecidos como boas práticas na pecuária de 

leite vêm sendo introduzidos nas propriedades, bem como os conceitos de agroecologia 

(FAO; IDF, 2013). 

        Com a execução das boas práticas de higiene na ordenha, haverá uma diminuição da 

contagem bacteriana e de impurezas no leite, proporcionando ao produto uma maior 

qualidade e tempo de prateleira prolongado (MATSUBARA, 2011), como também a 

preservação dos nutrientes presentes no leite e proteção à saúde pública (BRITO, 1998).  

É de extrema importância a prevenção dos riscos que propiciam contaminações durante 

todas as etapas do processo do leite, e para isso deve-se aplicar as boas práticas de 

produção, as quais ajudam na redução de contaminação física e microbiana, eliminação de 

corpo estranho, de resíduos e de qualquer outra substância que seja desfavorável (VALLIN, 

2009).  

         Os procedimentos de boas práticas servem para que o leite e os seus derivados sejam 

seguros e tenham a qualidade esperada, e também para que a fazenda, ou unidade de 

produção de leite, permaneça viável econômica, social e ambientalmente (ZANELA, 2017). 

Entretanto, um projeto piloto realizado pelos proponentes do presente projeto, evidenciaram 

algumas lacunas do conhecimento sobre o correto manejo sanitário nesta atividade, e sobre 

os cuidados inerentes ao meio ambiente, que podem comprometer esta cadeia produtiva.  

        Essa deficiência informativa poderia estar correlacionada com a adoção de um manejo 

inapropriado do rebanho e a inaplicabilidade de boas práticas na ordenha, refletindo sobre 

a quantidade e qualidade do leite e, por consequência, sobre o lucro. Desta forma, se expõe 

a necessidade de suprir essa demanda informativa entre os produtores de leite fomentando 

a cadeia produtiva, sobretudo envolvendo os pequenos produtores. Essa informação 

técnica no meio rural, chega, na maioria das vezes, pelos trabalhos de extensionismo rural, 

que muitas vezes usam métodos de aprendizado desatualizados e passivos. 

       No final da década de quarenta iniciou-se a implantação da extensão rural no brasil, 

tendo como objetivo aumentar a qualidade de vida dos produtores rurais e suas famílias 

(COSTA et al, 2014). A extensão rural é o elo que liga a pesquisa agropecuária científica 

ao produtor rural, essa conexão tem como objetivo a incorporação de tecnologias na 

produção primária, agregando valor dentro da propriedade ao produto final, fazendo com 

que o produtor dependa cada vez menos de insumos externos e ainda consiga equilibrar o 

aumento de produção com a preservação dos recursos naturais, produzindo um leite de 

melhor qualidade dentro das exigências do mercado (DERETI, 2009).  

       O extensionista é agente do desenvolvimento, atuando como um educador, e sendo 
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assim deve avaliar os objetivos do ensino levando em consideração o conhecimento 

individual de seu público, neste caso, o produtor rural (SILVER; BARROWS, 2006; DIAS, 

2008). Uma forma de ensino que poderia alcançar mais amplamente os objetivos de colocar 

em prática o conhecimento passado aos produtores seriam as metodologias participativas 

(MARINHO, FREITAS, 2015). Dentre elas, existem as metodologias chamadas de ativas, 

as quais são muito utilizadas em cursos superiores da área da saúde e são geradoras de 

trabalhos de extensão voltados para o meio urbano: a chamada interação comunitária. 

        Dentre as metodologias ativas existentes e já utilizadas no ensino superior, temos a 

de problematização, também conhecida como PBL “aprendizagem baseada em 

problemas”, esta poderia ser utilizada para transmitir conhecimento aos agricultores. A 

metodologia foi implantada nas escolas de medicina no Canadá no ano de 1960 e tem por 

definição ser um método de aprendizagem ativa e estimulada, utilizada em pequenos 

grupos, focada em torno de um problema que deve ser analisado, discutido, entendido e 

solucionado. Uma das vantagens do PBL é que ele direciona o aprendizado ao que 

realmente importa, diminuindo a sobrecarga de informações (JONES, 2006). 

        Uma das grandes vantagens do método PBL é promover interação entre indivíduos 

(ALMEIDA, 2013), então ao ser aplicado na extensão rural resultará em uma maior 

aproximação entre o extensionista e a população rural. Por residirem em locais mais 

afastados de centros, esta parcela da população tem pouco acesso à informação e 

tecnologias, e isso vem dificultando uma produção mais variada, uso de recursos de 

produção e um melhor desenvolvimento. O extensionista atua como a figura importante 

encaminhada de levar inovações e diversas informações. Além disso, proporciona aos 

produtores a captação de aprendizado para posteriormente aplicarem o conhecimento 

adquirido em suas atividades (FARIAS, 2015), desenvolvendo suas habilidades de uma 

forma mais eficaz (COBUCCI, 2017). 

        E assim, compreendendo a necessidade da transmissão de informações de forma 

clara na extensão rural, visando o completo entendimento dos produtores e principalmente 

a adesão às boas práticas na pecuária de leite, o objetivo deste trabalho foi adaptar a 

metodologia do PBL para a realidade rural desenvolvendo e validando o método PBLrural 

como ferramenta pedagógica de valoração do conhecimento prévio no extensionismo, 

contrastando com a abordagem tradicional, centrada apenas na transmissão da 

informação. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
        Para validar a metodologia ativa PBL na extensão rural com enfoque na pecuária de 
leite, decidiu-se atuar diretamente com extensionistas, para isso foi firmada uma parceria 
com um grande laticínio da região e foi apresentado o método aos técnicos responsáveis 
pelo leite de forma prática e ativa, simulando o trabalho que eles posteriormente poderão 
realizar nas propriedades atendidas. A pesquisa foi registrada na Plataforma Brasil, 
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) sob o 
parecer n° 16665119.3.0000.5539 e aprovada conforme resolução n° 081667/2019. Para a 
apresentação foi escolhido o tema “boas práticas de ordenha”. Esta atividade com os 
técnicos foi realizada em dois momentos diferentes, relatados a seguir. 
        A primeira visita reuniu 4 extensionistas em um local de recebimento do leite (local A), 
o qual recebe o leite cru de fazendas leiteiras através do caminhão-tanque e posteriormente 
o mantém refrigerado, sob condições adequadas de limpeza e higiene, até o dia seguinte 
quando o mesmo é transportado para a indústria. A segunda visita reuniu 4 extensionistas 
no local B, uma agroindústria leiteira, onde é o destino final do leite coletado nas fazendas, 
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lá ele é analisado para assegurar suas condições, e finalmente passa por um longo 
processo de modificação até ser transformado no produto final: queijo mussarela e cream 
cheese destinado para grandes pizzarias do estado do Paraná. 

Reunindo estes técnicos, em duas sessões tutoriais: 4 na primeira visita e 4 na 
segunda. Primeiramente a metodologia foi apresentada aos participantes juntamente com 
o termo de consentimento livre e esclarecido (tcle). Em seguida foi realizada a sessão de tutorial 
aplicando a metodologia PBL modificado para extensão rural (PBLrural). Cada grupo tutorial 
desenvolveu suas atividades obedecendo a uma dinâmica com 5 passos do PBLrural 
(Figura 1) desenvolvidas neste trabalho. Inicialmente o pesquisador mediador se 
apresentou e explicou o objetivo da visita, deixando claro que a finalidade não era ensinar 
sobre as boas práticas, mas apresentar uma proposta de metodologia PBLrural para 
utilizarem como ferramenta de transferência de conhecimento na extensão rural.  

 

 
Figura 1: Metodologia desenvolvida como ferramenta de ensino na extensão rural denominada PBLrural. O 
fluxograma apresenta a etapa pré-tutorial, as cinco etapas metodológicas da sessão de tutorial do PBLrural, e 
a etapa pós-tutorial para avaliação do método desenvolvido. Fonte: Autor, 2019. 

 
A sessão do tutorial PBLrural foi composta por cinco etapas:  

(1) Apresentação do problema na forma de vídeo. O pesquisador iniciou sua apresentação 
utilizando a primeira parte de um vídeo sobre o assunto. No PBL tradicional é comum iniciar 
com textos, porém escolheu-se vídeo devido à possível falta de escolaridade de alguns 
produtores rurais.  O vídeo escolhido é curto e de linguagem simples, com o tema “boas 
práticas na ordenha” e a parte apresentada demonstra a dificuldade de um produtor para 
se adaptar às exigências de qualidade de leite. 
(2) Levantamento dos pontos principais: o mediador incentivou os participantes a encontrar 
as palavras-chave contidas no vídeo, ou seja, o que de mais importante eles perceberam, 

• comprometimento com a agerência e a equipe

• apresentação do pesquisador mediador explicando o objetivo da visita e assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido

Pré-tutorial

• apresentação do problema de ensino na forma de vídeo com o tema “boas práticas de ordenha”. 

Etapa 1: Apresentação do problema

• busca de palavras-chave contidas no vídeo, ou seja, o que de mais importante eles perceberam; 

• formulação de questões sobre os pontos destacados.  na tentativa de iniciar a procura de soluções 
para o problema exposto (Etapa 2C)

Etapa 2: Levantamento dos pontos principais e formulação de questões 

• o grupo procurou solução para as questões levantadas utilizando apenas o conhecimento prévio de 
cada participante. 

Etapa 3 -Busca de soluções para as questões

• O pesquisador mediador compartilha a informação técnica sobre cada questão levantada para que o 
grupo chegue a compreensão do problema.

• Foram utilizados slides explicativos e uma segunda parte do víde, contendo soluções para os 
problemas, também foi apresentada.

Etapa 4 - compartilhamento do conhecimento técnico sobre o problema

• Mediador e participantes avaliaram a sessão de tutorial desenvolvida

Etapa 5 - Avaliação da sessão tutoria

•Aplicação do instrumento avaliativo da metodologia desenvolvida composto por dois questionários

Pós-tutorial - Avaliação do PBLrural

Sessão 

tutorial 
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e formulações de questões com estas palavras na tentativa de iniciar a procura de soluções 
para o problema exposto (Etapa 3). 
(3) Busca de soluções para as questões: de forma interativa (sempre fazendo perguntas e 
ouvindo com atenção as respostas), o grupo procurou soluções para as questões 
formuladas utilizando o conhecimento prévio de cada participante.  
(4) O pesquisador mediador compartilha a informação técnica sobre cada questão 
levantada para que o grupo chegue a compreensão do problema. O conhecimento foi 
passado com o auxílio de uma apresentação de slides abordando os seguintes temas: 
definições da qualidade do leite; explicou sobre a lei do pagamento da qualidade do leite e 
suas bonificações; os principais problemas existentes na produção; utilizou imagens para 
exibir os testes essenciais que precisam ser realizados para a análise de contagem de 
células somáticas, contagem bacteriana total e a composição do leite;  ênfase em como 
manter as instalações adequadas aos bovinos e ao tipo de atividade presente; e como fazer 
a higienização da melhor maneira possível. Debatendo então sobre os principais pontos do 
processo da ordenha do leite, questionando e verificando o conhecimento que os técnicos 
possuíam sobre o manejo do leite, com o intuito de demonstrar que cada indivíduo possui 
uma visão diferente, sendo fundamental a valorização da opinião de todos. Além disso, ao 
finalizar a apresentação, a segunda parte do vídeo foi exibida em forma de animação, 
demonstrando detalhadamente os procedimentos e cuidados necessários para adquirir um 
produto de qualidade evitando problemas futuramente, assim como tinha sido debatido 
previamente entre os participantes.   
(5) Avaliação da sessão tutorial: o mediador perguntou para os participantes a opinião deles 
sobre a sessão desenvolvida e sobre o método, tirando dúvidas sobre sua utilização no 
meio rural. 

A avaliação do método PBLrural desenvolvido e aplicado nesta pesquisa foi realizada 
por um instrumento composto por dois questionários, considerando todos os aspectos do 
evento. O primeiro questionário visava a avaliação do curso e demais quesitos sobre a 
apresentação do mediador, com questões de escalas de 1 a 10. A análise de treinamento 
era composta de pontos fortes e pontos fracos condizentes à aplicação da metodologia, 
com espaço específico para possíveis sugestões, visando compreender a opinião de todos 
para o aprimoramento do método. A segunda parte do questionário objetivou a validação 
do método através de perguntas dicotômicas, cuja resposta se baseava em “sim” ou “não”, 
verificando se os participantes compreenderam a metodologia e se utilizariam o método no 
seu trabalho de extensão em propriedades rurais leiteiras. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
  As atividades de validação foram realizadas com 8 funcionários da indústria, sendo 
sete do sexo masculino e um do sexo feminino, todos com idade entre 21 a 59 anos. 
Durante as apresentações, os indivíduos presentes nos dois locais foram participativos e 
interagiram com o pesquisador mediador.  

De acordo com as respostas dos questionários, ao compararmos o conhecimento 
que os participantes da pesquisa tinham previamente sobre a metodologia proposta, 75% 
dos funcionários do local A não possuíam qualquer conhecimento e nunca tinham ouvido 
falar do PBL, e 25% possuíam pouco conhecimento. No local B, os funcionários possuíam 
maior entendimento: totalizando 50% de indivíduos com bons conhecimentos prévios sobre 
o assunto, 25% com pouco conhecimento e 25% que não possuía nenhum conhecimento 
sobre o tema.  
        Para a atribuição de notas à metodologia apresentada: no local A, 50% aplicaram nota 
10, enquanto 25% nota 8 e 25% nota 6. Para o local B, a apresentação obteve 25% nota 
10; 50% nota 9 e 25% nota 8. Ao questionar quanto aos conhecimentos adquiridos durante 
a apresentação do PBLrural: no local A três pessoas aplicaram nota 10, enquanto apenas 
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um indivíduo atribuiu nota 7, tendo um contraste no local B, uma vez que três funcionários 
consideraram nota 7 e um deles, nota 8. Todos os participantes aprovaram a utilização do 
método PBL adaptado como metodologia na extensão rural, e ao questionar se o 
utilizariam, apenas um apresentou resposta negativa, demonstrando a aceitabilidade da 
maioria dos extensionistas presentes no evento.  
        Foi comprovado por um filósofo americano que, ao executar a metodologia de 
aprendizagem baseando-se em projetos, há valorização da capacidade de pensamentos 
do indivíduo, estimulando a resolução de problemas reais em suas atividades cotidianas, 
havendo um envolvimento físico, intelectual e até mesmo emocional (MASSON, 2012). Isto 
demonstra a importância do método, pois sua utilização poderá gerar uma maior motivação 
do produtor por receber atenção e ter suas opiniões valorizadas no processo, obtendo 
sempre um maior aprendizado, além de assim compreender melhor a importância e o 
funcionamento dos procedimentos, e também os possíveis prejuízos quando houver 
qualquer falha no processo.  
        A pecuária de leite sendo praticada com os devidos cuidados e higiene, com foco na 
qualidade de leite e na redução de custos com a produção, desencadeia uma melhor 
expansão da produção, visando novos mercados (MELINSKI, GUEDINE, VENTURA, 
2008). O leite apresentando qualidade inferior ocorre devido a um manejo inadequado, falha 
na sanidade da glândula mamária, equipamentos sujos propiciando infecções e 
refrigeração em temperaturas inapropriadas (PAIXAO, 2014). O conjunto desses fatores 
desencadeia multiplicação bacteriana, presença de substâncias indesejadas, levando 
prejuízos à saúde da população (MENDES, 2006) e para melhorar essas condições, deve-
se seguir as boas práticas agropecuárias (PAIXAO, 2014). Em vista disso, a metodologia 
ativa voltada para extensão rural irá proporcionar mais informações para que os produtores 
trabalhem da forma mais higiênica possível. 

Um grande incentivo ao produtor são as bonificações disponibilizadas por empresas 
estimulando a necessidade de que seja produzido um leite de qualidade, enquanto isso, 
aqueles que fornecem leites de baixa qualidade recebem penalidades (DIAS, 2015). Os 
programas de pagamento de leites de boa qualidade oferecem esta bonificação com o 
intuito de garantir o recebimento de produtos que obtenham suas características originais, 
como a aparência, o sabor, a coloração, mantendo sua composição com todos os nutrientes 
(WINCK, 2012). A agroindústria em que foram realizadas as visitas e apresentações possui 
um sistema de pagamento por qualidade de leite. Explicar as normas e condições para esta 
bonificação é um grande desafio para os extensionistas, tornando evidente a importância 
do PBL, trazendo vantagens para os técnicos (facilitando a transmissão de informação) e 
para os produtores (facilitando a compreensão). 
       As metodologias ativas têm a educação como foco principal, proporcionando aos 
indivíduos instruções com maior eficácia, promovendo habilidade e qualidade nos serviços 
para que sejam aplicadas em determinadas áreas (COBUCCI, 2017), contribuindo assim 
para uma atividade prática mais efetiva, garantindo que as propriedades forneçam leite de 
qualidade às indústrias. Sendo assim, consequentemente haverá geração de satisfação do 
produtor e do extensionista, melhor rendimento e lucro, melhorando a qualidade de vida da 
população do campo, dos consumidores, dos animais e do meio ambiente.  
        Além da pecuária leiteira, esta metodologia pode ser aplicada nas mais diversas áreas 
rurais como em manejo de gado de corte, aves, suínos, equídeos, pequenos ruminantes, 
entre outras, necessitando apenas de simples ajustes quanto ao tema, tempo disponível e 
local.  Sendo assim, com o desenvolvimento e evolução nas formas de transmissão das 
informações e conhecimentos, o manejo poderá ser feito da maneira mais correta, com 
diminuição de gastos e gerando bons resultados para a produção, contribuindo assim para 
a melhoria da qualidade de vida do produtor do campo. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O método ativo PBLrural para a extensão rural teve aprovação de todos os 

participantes da pesquisa. Constatou-se que a metodologia é ideal para técnicos aplicarem 
aos produtores rurais em fazendas, visto que a utilização deste recurso proporciona a 
difusão do conhecimento, diálogo sobre assuntos variados, valorização de cultura e 
opiniões prévias e disseminação de diversas informações e tecnologias.  

O método desenvolvido foi validado e aprovado como uma ferramenta eficiente de 
transmissão do conhecimento técnico no meio rural, pois valoriza o conhecimento do 
produtor, tornando-o ator principal do processo de aprendizagem, beneficiando a aplicação 
das informações passadas pelo extensionista. Dessa maneira, a metodologia desenvolvida 
poderá fomentar melhorias no desenvolvimento da produção leiteira, da qualidade do leite 
e na conquista de maior retorno financeiro.  

Finalmente comprovou-se que a maior parte dos funcionários presentes adquiriram 
conhecimento quanto ao tema exposto durante a sessão tutorial demonstrando a eficiência 
do método desenvolvido para transferência de conhecimentos técnicos rurais.          
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