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Resumo:  
O presente trabalho tem como finalidade a discussão 

da visita técnica como prática pedagógica no ensino da 

Bovinocultura Leiteira junto a estudantes do terceiro ano do 

curso Técnico em Agropecuária Integrado no Centro Estadual 

de Educação Profissional Agrícola Mohamad Ali Hamzé. O 

trabalho também contemplou discussões sobre os desafios na 

formação do currículo integrado, a importância do trabalho 

como principio educativo bem como, a valorização 

socioeconômica da produção de leite e do cuidado com sua 

qualidade. Ressaltando ainda que a formação integral do 

educando se valida pela união da teoria/prática, assim sendo 

a realização das visitas técnicas se consolidam como uma 

ação de importância ao aluno egresso da Educação 

Profissional, na sua inserção com qualidade no mundo do 

trabalho, atendendo suas necessidades econômicas e 

sociais.  Em suma, este projeto visa contribuir com a 

melhoria do ensino teórico e prático da disciplina de Produção 

Animal, com ênfase ao manejo de Bovinos de Leite, no Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado, buscando a 

interdisciplinaridade, além de propor um modo alternativo de 



 

 

 

ensino nesta área de conhecimento. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Esta unidade didática é uma produção pedagógica direcionada aos 

professores da disciplina de Produção Animal (Bovinocultura Leiteira), para 

possível trabalho a ser desenvolvido com alunos do Ensino Técnico Agropecuário 

Integrado ao Ensino Médio da rede pública de educação profissional paranaense.  

 Tem como objetivo principal a sistematização de visitas pedagógicas a 

propriedades de agricultura familiar de produção de leite de modo a apresentar 

um levantamento das problemáticas relacionadas ao ensino das atividades 

práticas agropecuárias da bovinocultura de leite dentro da educação profissional 

sempre com o objetivo de auxiliar ambos os agentes do processo ensino 

aprendizagem.  

Parte-se do pressuposto de que o trabalho com foco na 

interdisciplinaridade pode se constituir em forte aliado no sentido de se alcançar 

os objetivos relacionados à formação integral do estudante, agregando 

conhecimento e transmitindo a eles alternativas de melhorias na produção e na 

qualidade de vida de suas famílias. 

 Esta articulação na forma Integrada da Educação Profissional origina 

perspectivas para o avanço na preparação da escola única para todos, que tem o 

trabalho, a ciência e a cultura como princípios estruturantes.  

 Desta maneira o profissional responsável pela empresa rural, deve ter 

experiência para ajustar o sistema de criação e fornecer informações necessárias 

para o bom desempenho da atividade. 

Pelas considerações feitas à finalidade principal do trabalho será a partir 

das visitas técnicas as propriedades de leite superar obstáculos de aprendizagem 

deste tema tão relevante para nossa sociedade rural, por meio do despertar do 

interesse dos alunos, procurando tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas, com 

investigação, compreensão, interpretação e discussão das questões 

apresentadas, levando à construção da base científica de cada educando. 

Assim sendo para que estes objetivos sejam alcançados busca-se 

compreender e explorar os recursos metodológicos possíveis de serem utilizados 

no ensino durante a visita além de coletar e analisar dados sobre as dificuldades 

encontradas por professores e alunos durante a aplicação do conteúdo teórico e 



 

 

 

prático dessa disciplina e a partir destes resultados produzir uma sequência de 

atividades didáticas para aprimoramento e desenvolvimento das habilidades 

necessárias. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A seguir apresentaremos alguns pontos teóricos que tem por objetivo servir 

de embasamento para a efetivação das estratégias de ação. Os tópicos seguintes 

tratam sobre a importância da qualidade do leite e o sentido do trabalho como 

princípio educativo; Através deles esperamos auxiliar a todos na edificação dos 

conhecimentos necessários para superação das dificuldades do processo de 

aprendizagem na educação profissional.  

 

2.1 IMPORTÂNCIA DO CUIDADO COM A QUALIDADE DO LEITE 

 

O leite é um alimento rico em nutrientes contendo proteínas, carboidratos, 

gorduras, vitaminas e sais minerais. Sua qualidade é um dos temas mais 

discutidos atualmente dentro do cenário nacional de produção leiteira. 

Apesar de sua qualidade nutricional, o leite pode ser contaminado por 

microrganismos a partir de três principais formas: dentro da glândula mamária, da 

superfície exterior do úbere e tetos, e da superfície do equipamento e utensílios 

de ordenha e tanque (SANTOS; FONSECA, 2001).  Desta forma, a saúde da 

glândula mamária, a higiene de ordenha, o ambiente em que a vaca fica alojada e 

os procedimentos de limpeza do equipamento de ordenha são fatores que afetam 

a contaminação microbiana do leite cru.  

Adicionalmente, são igualmente importantes a temperatura e o tempo de 

armazenagem, uma vez que estes dois fatores estão diretamente ligados com a 

multiplicação dos microrganismos presentes no leite, afetando, 

consequentemente, a contagem bacteriana total. Mesmo sob-refrigeração o leite 

pode ser facilmente deteriorado, servindo para a proliferação de grande número 

de bactérias. 

Algumas bactérias conseguem dobrar sua população a cada 20 a 30 

minutos e, por isso, o leite deve ser manuseado corretamente desde o momento 



 

 

 

da ordenha até chegar à indústria de laticínios e ao consumidor final.  A qualidade 

do produto final esta diretamente relacionada à carga microbiológica do leite ao 

chegar à indústria beneficiadora (FONSECA, 1998).  

A indústria leiteira mundial atravessa um período de intensas 

transformações em sua estrutura, e podem-se identificar como principais 

tendências a diferenciação do pagamento ao produtor e o aumento nas 

exigências de qualidade do leite por parte das indústrias, assim como maior 

preocupação dos consumidores com relação à segurança alimentar (PRATA, 

1998). 

No ano de 2006 o censo Agropecuário mostrou que o Paraná chegou a 

ocupar a segunda posição na produção nacional de leite. A média de produção 

paranaense é ligeiramente superior à nacional (1.418 litros/vaca/ano), mas ainda 

considerada baixa, em função do grande número de vacas ordenhadas.  

O leite é considerado o mais nobre dos alimentos, e além de suas 

propriedades nutricionais, o leite oferece elementos anticarcinogênicos, presentes 

na gordura, como o ácido linoléico conjugado, esfingomielina, ácido butírico, β 

caroteno, vitaminas A e D. 

Do ponto de vista tecnológico, a qualidade da matéria prima é um dos 

maiores entraves ao desenvolvimento e consolidação da indústria de laticínios no 

Brasil. De modo geral o controle da qualidade do leite nas últimas décadas tem se 

restringido à prevenção de adulterações do produto in natura baseado na 

determinação da acidez, índice crioscópico, densidade, percentual de gordura e 

extrato seco desengordurado. A contagem global de microrganismos aeróbios 

mesófilos (indicadores de qualidade microbiológica do produto) tem sido utilizada 

somente para leite cru do tipo A e B (OLIVEIRA et al., 1999). 

No Brasil, a partir dos anos 90, gradativamente, algumas cooperativas de 

laticínios iniciaram a implantação de programas de pagamento do leite por 

qualidade, tendo por base as provas de redutase, crioscopia e contagem global 

de microrganismos aeróbios mesófilos. Em casos isolados os pagamentos por 

qualidade incluíram a contagem de células somáticas. Mas segundo Müller, 

(1999) as cooperativas e laticínios têm privilegiado a quantidade de leite entregue 

em detrimento da qualidade. 



 

 

 

O leite ao ser extraído do animal sadio já contém alguns microrganismos 

que penetram através dos tetos e saem com o leite na ordenha, além disso, 

poderá contaminar-se posteriormente durante as operações que se seguem até o 

consumo. A quantidade de bactérias, a significância e o impacto dependerão do 

tipo de bactéria e o subsequente tratamento do leite. 

A gravidade da contaminação bacteriana no leite dependerá de qual tipo de 

microrganismo está envolvido (grau de patogenicidade), sua ação sobre os 

componentes do leite, a capacidade dos microrganismos de permanecerem 

viáveis e de se multiplicarem, comprometendo a qualidade do leite e a saúde do 

consumidor. 

A degradação do leite por microrganismos reduz o valor para 

industrialização e muda as características dos produtos finais. A presença no leite 

destes patógenos é relacionada principalmente à falta de higiene durante e após 

a ordenha.  

Deste modo a correta temperatura de armazenamento do leite, o manejo 

higiênico adequado durante a ordenha e a higiene dos equipamentos tem grande 

impacto na contagem bacteriana total, diminuindo este parâmetro, ou seja, 

impedindo que as bactérias se proliferem. 

Dentre as principais formas de controle da contaminação bacteriana do 

leite podemos citar: controle da mastite nos rebanhos, higiene adequada (tetos do 

animal, acessórios e utensílios de ordenha, manipuladores e ordenhadores, 

tanque de resfriamento, local, etc), qualidade da água usada para higienização do 

animal, sistema de resfriamento adequado e evitar armazenamentos prolongados 

do leite efetuando pasteurização o mais breve possível. 

Quanto à qualidade do leite produzido no Brasil ela e normatizada pela 

Instrução Normativa nº62 de dezembro de 2011 que supriu a Instrução Normativa 

nº51/2002, a qual continha normas de produção e qualidade do leite.  

Esta nova legislação começou a valer em 1º de janeiro de 2012 e prevê 

novos parâmetros para Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem de Células 

Somáticas (CCS), sendo os limites máximos estabelecidos de 600 mil células por 

mililitro de leite para células somáticas e de 500 mil unidades formadora de 

colônias para contagem bacteriana total. 



 

 

 

Prevê-se também que em 2016 o máximo da contagem de células 

somáticas devera ser de 400 mil por mililitro e de 100 mil unidades formadora de 

colônia para a contagem bacteriana total na região Centro-Sul do Brasil. No Norte 

e Nordeste esta mudança devera ocorrer até 2017.  

A nova legislação também estabelece o controle sistemático de parasitas e 

mastites e o controle rigoroso de brucelose e tuberculose com o objetivo de obter 

certificado de propriedades livres destas doenças. Esta legislação ainda prevê a 

obrigatoriedade da realização de análises para pesquisa de resíduos inibidores e 

antibióticos no leite. 

Em nosso Estado existe o Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros do 

Paraná mantido pela Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 

Holandesa (convênio APCBRH/UFPR que integra a Rede Brasileira de 

Laboratórios Centralizados de Qualidade do Leite (RBQL)); Este programa foi 

criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para garantir a 

qualidade do leite do país, sendo este um dos sete laboratórios credenciados para 

avaliar a qualidade de todo o leite produzido no Brasil. 

Eles são responsáveis pelas análises de contagem bacteriana, contagem 

de células somáticas além dos componentes (% de gordura, proteína, lactose e 

sólidos) conforme orienta a IN 62. 

Desde 2010 o Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola 

Mohamad Ali Hanzé vem realizando junto a Cooperativa responsável pela coleta 

do leite produzido na escola um trabalho de análises quinzenais no laboratório da 

Associação dos Produtores e Criadores de Bovinos da Raça Holandesa 

(APCBRH) o qual integra a Rede Brasileira de Laboratórios Centralizados de 

Qualidade do Leite (RBQL), sendo os dados utilizados para controle da qualidade 

do leite e principalmente como ferramenta pedagógica para os alunos dos cursos 

técnicos em agropecuária e técnico em alimentos. 

Assim, segundo Horst e Silva (2001) e importante à conscientização dos 

produtores, técnicos e industriais sobre os cuidados a serem tomados para que se 

obtenha um leite com baixa contagem bacteriana e dessa forma obter-se um 

produto com qualidade, onde ganhará o produtor que valorizará seu produto e o 

consumidor que estará utilizando um alimento de qualidade. 



 

 

 

Desta forma a Instrução Normativa nº 62 altera basicamente o cronograma 

que rege os parâmetros de qualidade do leite. Assim espera-se que os produtores 

assegurem melhor alimento à população e busquem novos mercados 

internacionais. Para isso, todos os elos da cadeia devem estar integrados no 

esforço comum de produzir leite com qualidade. 

 

2.2 O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

Com o capitalismo aprofundado na política nacional criou-se uma dualidade 

na educação, na medida em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) n.9394/96, não vinculou a educação profissional a alguma 

etapa ou nível de ensino, ficando, portanto, à margem da escola regular. O 

parágrafo 4° do artigo 36 diz o seguinte: 

A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional, poderá ser desenvolvida nos próprios 
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com 
instituições especializadas em educação profissional. 
(BRASIL/LDBEN, 1996). 

Relatamos assim, que a Reforma do Ensino Médio e da Educação 

Profissional dos anos 90, não apresentou uma concepção de escola única e 

politécnica. 

Com a promulgação do Decreto nº 5.154/04 o oferecimento da educação 

profissional em “articulação” com o ensino médio foi revertido. De tal modo o 

decreto prevê que essa articulação passa a se dar de uma forma integrada e 

concomitante no mesmo estabelecimento de ensino e em instituições de ensino 

distintas, e subsequente.  

Porém, podemos afirmar ao discutirmos a nova legislação que a concepção 

da relação trabalho educação presente no Decreto n° 5.154/2004, não rompe com 

a dualidade estrutural que historicamente permeia o ensino médio, mantendo a 

fragmentação e o interesse de classe, não possibilitando a materialização de uma 

proposta de escola única e politécnica, ansiada pelos setores populares. 

De tal modo, compreendemos o real significado da luta por um ensino 

médio integrado ao ensino técnico, numa proposta de escola única e politécnica, 

capaz de formar não só técnicos capacitados para o egresso no mercado de 



 

 

 

trabalho, mas também de sujeitos emancipados, criativos e críticos da realidade 

política e social de onde vivem e com condições de agir sobre ela. 

Assim sendo, é de suma importância que este aluno tenha uma formação 

coerente, e que ele seja capaz de se colocar à disposição da sociedade como um 

profissional apto ao exercício da atividade e consciente de suas 

responsabilidades.  

Nesta conjuntura para Ramos: “[...] o objetivo não é, sobretudo a formação 

de técnicos, mas de pessoas que compreendam a realidade e que possam atuar 

como profissionais” (2005, p. 125). Também no mesmo texto ele continua a expor 

que:  

[...] a presença da profissionalização no ensino médio deve ser 
compreendida por um lado, como uma necessidade social e, por 
outro lado como meio pelo qual a categoria trabalho encontre 
espaço na formação como princípio educativo (RAMOS, 2005, 
p.125).  

Nessa atmosfera, o trabalho passa a ser assumido como princípio 

educativo, fornecendo os subsídios necessários para o arranjo curricular do 

Ensino Médio e Educação Profissional, formando uma base unitária de concepção 

integral. 

 Esta formação integral se torna de suma importância para que o nosso 

aluno egresso possa entrar no mundo do trabalho, atendendo suas necessidades 

econômicas e sociais, satisfazendo assim as expectativas da própria família, que 

em muitas vezes veem neste aluno a última chance de melhorar a 

sustentabilidade e rentabilidade de sua propriedade, antes de se desfazerem e 

acabarem indo para a cidade. 

Consideramos ainda que o aluno deve ter uma visão filosófica e social 

sobre as maneiras com que a agricultura, a pecuária e a agroindústria se 

desenvolvem, frente a um mundo globalizado e com tendências ao capitalismo 

exploratório de mão de obra e de recursos naturais, para assim poder atuar 

conscientemente e promover um modelo de desenvolvimento baseado na 

sustentabilidade. 

O currículo integrado tem sido utilizado como tentativa de buscar uma 

compreensão global do conhecimento e de estimular maiores parcelas de 

interdisciplinaridade na sua construção. A articulação na forma Integrada traz, em 



 

 

 

seu teor, perspectivas para o avanço na elaboração da escola única para todos e 

que tem o trabalho, a ciência e a cultura como princípios estruturantes. 

Nessa conjuntura, o trabalho passa a ser tomado como princípio educativo, 

fornecendo os elementos necessários para a organização curricular do Ensino 

Médio e da Educação Profissional, formando uma base unitária, na qual, 

respeitando os preceitos legais dos sistemas de ensino, pode-se acrescer à carga 

horária mínima exigida para o ensino médio, outra destinada à formação 

específica com vista à formação técnica. 

No currículo integrado o conhecimento não é apenas geral, nem somente 

específico, pois nenhum conceito apropriado produtivamente pode ser formulado 

ou compreendido desarticuladamente da ciência básica.  

Portanto, a integração exige que a intermediação entre conhecimentos 

gerais e específicos seja construída continuamente durante a formação, sob os 

eixos do trabalho, da ciência e da cultura. 

Deste modo, a educação é um meio pelo qual as pessoas se realizam 

como sujeitos históricos, com capacidade de produzir sua existência pelo 

enfrentamento da realidade, produzindo conhecimento e cultura por sua ação 

criativa. Assim, conforme as considerações feitas o trabalho como princípio 

educativo não é uma técnica didática ou metodológica no processo de 

aprendizagem, mas um princípio ético-político. 

  

3. ESTRATÉGIAS DE AÇÕES 

 

 Em principio as estratégias de ações visam à elaboração de alternativas de 

atuações para o desenvolvimento educacional da disciplina de Bovinocultura 

Leiteira, tendo como público alvo o Centro Estadual de Educação Profissional 

Agrícola Mohamad ali Hamzé (CEEPA) do Município de Cambará-Pr, e 

especificamente com os professores das disciplinas da base nacional comum e 

do ensino técnico do terceiro ano do Curso Técnico em Agropecuária Integrado 

ao Ensino Médio. 

O processo didático de ensinar os saberes e práticas correntes no 

entorno escolar segundo Libâneo (2012, p. 45) não devem ser repetidas na 

escola como tais, mas reorganizadas e articuladas com as funções especificas da 



 

 

 

instituição escolar. São referencias para a abordagem dos conteúdos, no sentido 

de que o papel da escola e associar os conceitos científicos com os conceitos do 

dia-a-dia trazidos de casa e do meio social pelo aluno. 

Com este intuito de unificar os conhecimentos científicos com a realidade 

trazida do cotidiano de cada estudante, serão organizadas como estratégia de 

fortalecimento entre teoria e prática duas visitas em propriedades de produção de 

leite (de agricultura familiar) com sistemas de produção de leite diferenciados com 

relação à qualidade, ao volume e ao nível tecnológico adotado.  

E claro que as tecnologias utilizadas em pequenas propriedades não se 

referem a equipamentos ou máquinas de alto valor, mas pequenas ações que 

apresentam grande impacto na produção e qualidade final do leite, como por 

exemplo, sistemas de pastejo rotacionado, sistema de produção de madeira 

integrado a pastagens (silviopastoril), ordenha mecânica, pré e pos-dipping, (com 

controle de mastite através de realização de CMT), inseminação artificial, 

produção de forragem para entre safra (silagem, pré-secado, pastagem de 

inverno, integração lavoura pecuária, cana de açúcar), refrigeração do leite em 

tanques de expansão e organização da compra de insumos e venda do leite em 

grupos de produtores organizados em cooperativas ou associações.  

Todas estas tecnologias apresentam grande impacto na produção e na 

qualidade do leite produzido, porém em alguns casos não apresentam valores 

elevados, apenas necessitam de conhecimento técnico e organização dos 

produtores para diminuição de custos e aumento da rentabilidade. 

Antes da visita o professor irá atentar aos alunos sobre a observação da 

situação da propriedade como um todo, observando os dados zootécnicos, de 

manejo, de produção, de sanidade, nutrição, melhoramento genético, reprodução, 

econômicos e sociais.  

Segundo Veloso (2000) para a execução de uma visita técnica é 

necessário: “a sistematização das várias etapas pelas quais passam a sua 

execução, tanto em nível da prática pedagógica, como da investigação científica, 

através da ação do planejamento”.  

Durante a visita e importante que o professor posa ficar atento para 

perceber se os alunos estão assimilando os conceitos como almejados, caso 

contrário, ele deve interferir para direcionar o aprendizado. “A visita técnica não 



 

 

 

deve ser tratada como um simples passeio, sem um ritual de formalidades 

didáticas e pedagógicas” (VELOSO, 2000). 

Dessa maneira a visualização da situação não acaba na visita, mas servirá 

de coleta de dados para posterior discussão em sala e preparo de sistematização 

de conhecimento. Por isso é interessante que eles possam realizar durante a 

visita registros escritos, desenhos (croquis) e fotos das situações encontradas que 

assim servirão de dados para discussão nas próximas aulas.  

E importante que o professor agende com o produtor um período para 

conversa com a família e possíveis funcionários para que possam ser abordados 

assuntos referentes à situação social da família, nível de satisfação com a 

atividade e o estado de autoestima dos envolvidos como um todo. Para isso é 

necessário que todos possam ter paciência e construir um ambiente em que as 

pessoas fiquem bem à vontade para poderem falar sobre suas conquistas, 

vitorias, dificuldades e necessidades. 

De tal modo poderá se criar no aluno com as discussões posteriores em 

sala a capacidade de desenvolver um senso crítico que permitira após a 

apresentação de dados da importância econômica do setor leiteiro nas pequenas 

propriedades do estado o desenvolvimento de sentimento de valorização da 

atividade, como fonte geradora de renda e de melhoria da perspectiva de vida de 

sua família. 

Porém, além dos aspectos técnicos que poderão ser melhores trabalhados 

na fazenda escola nas demais aulas práticas o professor irá fazer mediação 

durante a visita para que os alunos possam perceber como está a situação 

econômica e social do produtor, pois uma das maiores dificuldades para a 

incorporação dos jovens na atividade e a insatisfação da família com a atividade 

principalmente devido à necessidade constante e diária da presença dos 

envolvidos na propriedade.      

Dessa forma é importante despertar nos alunos essa visão, pois em muitas 

ocasiões os produtores que deixam a atividade apresentam como causa não 

fatores de ordem econômica como a rentabilidade do negócio, mas o desgaste  

com a atividade que depende de dedicação diária, o que pela falta de 

planejamento  e gestão do produtor acabam desmotivando a atividade. 



 

 

 

Após as visita, os dados obtidos serão trabalhados em parceria com os 

professores da base nacional comum. Como exemplo será pedido ao professor 

de português que desenvolva com os alunos dois textos comentando sobre a 

visita. Um com características técnica e outro avaliando o lado social do produtor. 

Com os professores de matemática serão discutidos dados como tamanho 

e capacidade de volume de silo de forragens, quantidade de piquetes, numero de 

dias de pastejo, além de desenvolvimento de planilhas de controle de dados 

numéricos, econômicos e de índices zootécnicos. 

Na área de sociologia os professores poderão utilizar dados como o 

envolvimento desse produtor na comunidade (se existe alguma organização como 

associação ou cooperativa).  

Também será estimulado aos alunos que façam em grupo dois desenhos, 

um com visão técnica buscando colocar à disposição dos setores da propriedade 

no formato de croqui que será utilizado na disciplina técnica de produção animal e 

outro desenho livre retratando o lado social da atividade, como está a qualidade 

de vida da família, qual o grau de satisfação com a atividade e como estão 

inseridos na sociedade. Isto será possível, pois durante a visita foi dado 

oportunidade para que tanto o produtor como a família pudessem dar seus 

comentários de uma forma bastante livre sobre a atividade. 

Nesta perspectiva para Neves et al. (2004) os produtores devem dispor de 

condições razoáveis de trabalho, tanto no sentido econômico como no social; 

durante toda a cadeia produtiva, do solo à mesa, os métodos de produção devem 

ser norteados pela qualidade no sentido mais amplo. 

Desta forma o aluno terá uma visão humana da atividade não apenas 

observando fatores de ordem técnica, mas também o lado social. 

O desenvolvimento deste senso crítico permitirá ao aluno mesmo de classe 

popular intervir na sociedade em que vive organizando-a e promovendo além de 

melhorias técnicas, o aumento da auto-estima dos produtores através da união e 

da incorporação de melhorias técnicas, que na maioria das vezes são de baixo 

custo principalmente se trabalhadas por grupos de produtores onde, a partir da 

organização ganham poder de negociação, tanto dos insumos que necessitam 

adquirir como da sua produção, que incide para um volume maior e atraindo 



 

 

 

assim a atenção de outras empresas, principalmente neste mercado de grande 

concorrência que valoriza, além da qualidade, o volume produzido. 

Após as apresentações o professor da área técnica fará o fechamento com 

a discussão dos painéis, de dimensão técnica e os de conteúdos sociais 

considerando quais os pontos relevantes encontrados pelos alunos destacando 

os fatores positivos e negativos apontados pelos alunos. 

Mais à frente, será também agendada uma visita a Agroindústria de 

Cooperativa de Pequenos Produtores de Leite buscando desenvolver o espírito 

associativista dos alunos e dos professores, além de permitir que conheçam os 

diversos produtos derivados de leite que poderão agregar valor a sua produção.  

Nesta visita o professor também deverá atentar a atenção dos alunos não 

somente aos fatores de ordem técnica, mas a importância social que o 

associativismo poderá proporcionar através do aumento do poder de negociação 

principalmente dos pequenos produtores e da elevação de sua auto-estima 

através da valorização destes produtores pelo mercado. 

Essa forma de ação provocara um planejamento de ensino que supere a 

dimensão técnica através de um processo integrador entre escola e contesto 

social, com o planejamento tendo como referência a problemática sociocultural, 

econômica e política do contesto onde a escola esta inserida. Nesta perspectiva o 

planejamento do ensino estaria voltado na transformação da sociedade, no 

sentido de torná-la mais justa e igualitária. 

E claro que esta mudança na forma de visão da disciplina irá necessitar do 

professor uma didática diferenciada. Assim para que se possam atingir tais 

objetivos, Libâneo (2012, p. 56) destaca que: 

 As características de formação profissional indicam muito 
claramente que a aprendizagem da profissão requer, ao menos, 
quatro requisitos profissionais do professor, são eles: o domínio 
do conteúdo da matéria, a apropriação de metodologias de ensino 
e de formas de agir que deem melhor qualidade e eficácia ao 
trabalho docente, o conhecimento das características individuais e 
socioculturais dos alunos e as formas como atuam na motivação e 
aprendizagem dos alunos. 

Portanto esperamos que este modo de atuação implique na formação de 

pessoas que discutem, decidem, executam e avaliam atividades propostas 

coletivamente.  



 

 

 

A partir dessa convivência, o processo educativo passa a desenvolver mais 

facilmente seu papel transformador, pois à medida que discutem, os alunos 

refletem, questionam, conscientizam-se de problemas coletivos e decidem-se por 

se engajar na luta pela melhoria de suas condições de vida preocupando-se 

desde os conceitos mais abrangentes como a organização dos produtores em 

associações, até com os conceitos mais específicos como a melhoria da 

qualidade do leite produzido pelos produtores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta unidade didática tentou-se demonstrar que a maneira mais 

correta para trabalhar os conteúdos na escola é um conjunto, sem distinção, uma 

relação contínua entre as disciplinas técnicas e da base nacional comum. 

Objetivou-se traçar uma linha a ser seguida através da elaboração de 

atividades práticas, porém permeadas pela constante atenção do professor, que 

auxilia na compreensão, organização, realização e postura perante os fatos. A 

aprendizagem mecânica, caracterizada de forma contundente no movimento 

tecnicista, ainda corrói o ensino profissionalizante, pois os alunos detêm os fatos, 

mas não sabem resolvê-los – teoria desacompanhada da prática – e, assim, 

tomam posicionamentos errôneos perante a realidade em que vive o produtor ou 

até mesmo sua família. 

O processo de aprendizagem deve partir do conhecimento que o aluno tem 

em sua vivência no meio rural e, desta forma, trabalhá-lo. A interdisciplinaridade 

poderá promover a articulação entre teoria e prática, e ocorre através do 

planejamento coletivo dos conteúdos, das aulas e das reuniões pedagógicas que 

acompanham e debatem o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

E claro que a formação profissional não deverá nunca deixar de buscar a 

resolução dos problemas de ordem técnica, porem é necessário que possamos 

desenvolver em nossos alunos a capacidade de observar o sistema no todo, sem 

esquecer de que o indivíduo e automaticamente suas famílias devam ser visto 

como centro do sistema rural na propriedade de produção de leite. 

Portanto através das aulas no setor de bovinocultura da escola, da visita a 

cooperativa de pequenos produtores e principalmente das visitas técnicas a 



 

 

 

pequenas propriedades de leite, almejamos desenvolver em nossos estudantes 

conhecimentos suficientes para que após o término do curso profissionalizante 

possam, além de organizar os produtores, também melhorar a produção em 

aspectos de qualidade e quantidade do leite produzido. 

Tais melhorias poderão proporcionar uma melhor condição social e 

econômica, incentivando-os a permanecer no campo juntamente com sua família 

mostrando a eles que é totalmente possível e viável ter uma ótima qualidade de 

vida trabalhando com sustentabilidade econômica, ambiental e social na atividade 

leiteira nas pequenas propriedades rurais paranaenses. 
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