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pedagógica.  

Faltam palavras para agradecer a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização 
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COMPREENSÃO HUMANA 

 

 

Informação: um fim em si mesmo, 

Ao conhecimento pode ou não levar. 

Imersos em informações estamos diariamente, 

Mas, conhecimentos dispersos podem estar. 

Compreensão e interpretação de si mesmo, 

Informação a respeito do mundo almeja-se possuir. 

Articulação e processamento da informação, 

De forma organizada, o conhecimento irá produzir. 

 

No passado, informação limitada o homem tinha, 

Suas relações articulavam para o conhecimento alcançar. 

Um conhecimento aberto a várias áreas, 

Por diversos campos da cultura passavam a circular. 

Matemática, física, química, arte, astronomia,... 

Avanço do conhecimento veio a promover. 

Renascimento: Revolução cultural e científica 

Período que a ciência veio a se desenvolver. 

 

Chegando séc. 19, a especialização ganhou força, 

Ideia do saber Renascentista veio a derrubar. 

Às novas realidades uma educação adequada, 

Educação Sustentável para todos vem demandar. 

Rejuntar ciências e humanidades é necessário, 

Relações da parte com o todo se deve buscar. 

Nossas atitudes definem o futuro, 

Para relações globais devemos o indivíduo formar. 

 

Aafke Marjan de Jager de Liz1 
 

                                                 
1 Poema escrito para a atividade final da disciplina de “Docência e Empreendedorismo”, ministrada pelo Prof. 

Luis Mauricio Resende (PPGECT/UTFPR). 



 

 

 

RESUMO 

LIZ, Aafke Marjan de Jager de. Pintura mural com enfoque CTS nas aulas de arte em 

escola do campo: articulação reflexiva da segurança e saúde no trabalho rural. 2019. 188 f. 

Dissertaçaõ (Mestrado Profissional em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2019.  

 

Esse estudo teve por objetivo verificar a contribuição da pintura mural nas aulas de Arte com 

enfoque Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) como proposição educativa para a articulação 

reflexiva da segurança e saúde no trabalho rural para alunos de Escola do Campo. Para tanto, o 

mesmo partiu da possibilidade de se desenvolver um projeto didático-pedagógico apropriado 

às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. O estudo foi desenvolvido com 

quarenta alunos do nono ano do ensino fundamental de uma Escola do Campo da rede estadual 

de ensino, no município de Castro, Paraná; e vinte e um pais ou responsáveis dos alunos 

participantes Essa pesquisa é de natureza aplicada com abordagem qualitativa de natureza 

interpretativa, e se caracteriza por uma pesquisa de intervenção pedagógica, cujas técnicas de 

coleta de dados se deram durante a aplicação de atividades nas aulas de Arte, por meio de 

anotações em diários de campo, observação, fotos, gravação de áudio, vídeo e questionário. A 

pesquisa foi desenvolvida em 2 etapas: 1) Aplicação das atividades com enfoque CTS nas aulas 

de Arte, abordando o tema segurança e saúde no trabalho rural, 2) Realização de um 

questionário com alguns pais para auxiliar na identificação de resultados nas ações do cotidiano 

desses alunos em casa e avaliar o trabalho desenvolvido nesse estudo. As atividades da primeira 

etapa foram desenvolvidas seguindo-se os cinco passos de sequência didática, os quais foram 

adaptados de Oliveira (2014), articuladas com os três momentos pedagógicos de Delizoicov e 

Angotti (1991), nos quais se buscou levar os alunos a compreenderem e a se sensibilizarem 

sobre a necessidade de prevenção para evitar acidentes de trabalho na área rural. Da análise 

emergiram as seguintes categorias: a) O ensino de arte com enfoque CTS; b) Percepção dos 

responsáveis; c) Resultados além da educação formal. Os resultados evidenciaram que por meio 

das apreciações e análises de pinturas murais, os alunos puderam, a partir conhecimentos 

anteriores sobre a realidade observada, formar pensamento crítico, foram capazes de 

argumentar e construir conhecimentos sobre as questões sociais relacionadas à ciência e à 

tecnologia, que implicam consequências no modo de vida na sociedade rural. Como também, 

por meio de suas próprias produções artísticas puderam expressar por meio de imagens, e assim 

sensibilizar outras pessoas. O recurso didático elaborado nesta pesquisa se mostrou eficaz no 

processo de ensino-aprendizagem sobre muralismo e o tema social, superando o modelo 

tradicional de ensino, no qual se propiciou um ambiente descontraído e favorável para a 

construção de conhecimento de uma forma significativa, desenvolvendo habilidades de 

linguagem oral, escrita e visual, bem como contribui para a alfabetização científica, tecnológica 

e artística dos alunos, possibilitando assim uma relação entre Arte e CTS no ensino de Arte. O 

produto final do estudo visa a propiciar aos professores um guia didático com atividades de 

Arte Mural à luz do enfoque CTS, que possam utilizá-lo como referência e/ou façam adaptações 

na aplicação de outros estudos. 

Palavras-chave: Ciência, Tecnologia e Sociedade. Educação do campo. Ensino de arte. Pintura 

mural. Segurança e saúde no trabalho rural.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

LIZ, Aafke Marjan de Jager de. Mural painting with STS focus in art classes in a 

countryside school: reflective articulation of safety and health in rural work. 2019. 188 p. 

Thesis (Master’s Degree of Teaching Science and Technology) - Post-Graduate Program in 

Teaching Science and Technology, Federal University of Technology - Paraná, Ponta Grossa, 

2019.  

 

The objective of this study was to verify the contribution of mural painting in the Art classes 

with a STS (Science Technology and Society) approach as an educational proposal for the 

reflexive articulation of safety and health in rural work for students of Countryside School. For 

this, it started from the possibility of developing a didactic-pedagogical project appropriate to 

the real needs and interests of the students of the rural zone. The study was carried out with 

students from the ninth grade of elementary school and responsible for the students participating 

in a countryside school in the state school system of the municipality of Castro, Paraná. The 

study was developed with forty students from the ninth grade of elementary school of a rural 

school in the state school system of the municipality of Castro, Paraná; and twenty-one parents 

or guardians of the participating students.This research is of an applied nature with a qualitative 

approach of an interpretative nature and is characterized by a research of pedagogical 

intervention, whose data collection techniques will be given during the application of activities 

in the classes of Art, through annotations in field diaries, observation, photos, audio recording, 

video and questionnaire. The research was developed in two stages: 1) Application of the 

activities with STS focus in the classes of Art, addressing the topic of Safety and Health in rural 

work, 2) Conducting a questionnaire with some parents to help identify results in everyday 

actions of these students at home and evaluate the work developed in this study. The activities 

of the first stage were developed following the five steps of didactic sequence that were adapted 

from Oliveira (2014), articulated with the three pedagogical moments of Delizoicov and 

Angotti (1991), in which it was tried to get the students to understand and to become aware of 

the need for prevention to prevent work-related accidents in rural areas. From the analysis 

emerged the following categories: a) The teaching of art with a STS focus; b) Perception of 

those responsible; c) Results beyond formal education. The results showed that through 

appreciation and analysis of mural paintings, students were able to, from previous knowledge 

about the observed reality, to form critical thinking, were able to argue and build knowledge 

about social issues related to science and technology, which imply consequences on the way of 

life in rural society. As well, through their own artistic productions could express through 

images, and thus sensitize others. The didactic resource elaborated in this research proved to be 

effective in the teaching-learning process on muralism and the social theme, surpassing the 

traditional teaching model, in which a relaxed and favorable environment for building 

knowledge in a meaningful way was developed, developing skills of oral, written and visual 

language, as well as contributing to the scientific, technological and artistic literacy of the 

students, thus enabling a relationship between Art and STS in the teaching of Art. The final 

product of the study aims to provide teachers with a didactic guide with Mural Art activities in 

the light of the STS focus, that can use it as a reference and / or make adaptations in the 

application of other studies. 

 

Keywords: Science, Technology and Society. Countryside education. Art teaching. Mural 

painting. Safety and health in rural work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Como docente da disciplina de Arte, no curso Fundamental II, procuro encontrar 

maneiras diversas e atrativas na forma de ensinar, que desperte o interesse dos estudantes nos 

mais diversos conteúdos, de modo que os mesmos se sintam envolvidos pelo universo de 

aprendizagem. O contato com a literatura CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) me instigou 

e me incentivou a buscar um mestrado que me possibilitasse aprofundar meus conhecimentos. 

Dessa forma, ingressei no Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciência e Tecnologia.  

A intenção desta pesquisa surgiu de minha experiência como professora de Arte numa 

Escola do Campo, que fica nas imediações do município de Castro, interior do Estado do 

Paraná. Durante nove anos vinculada a essa instituição, pude vivenciar a realidade da Escola 

do Campo no qual se percebe poucas atividades diferenciadas sendo desenvolvidas ou aplicadas 

na escola que proponha metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos 

da zona rural.   

Portanto, esta dissertação aborda as relações entre CTS no ensino-aprendizagem, com 

a finalidade de desenvolver um projeto didático-pedagógico na disciplina de Arte numa Escola 

do Campo, com vista a promover a alfabetização científica e tecnológica (ACT).  

Tanto o enfoque CTS, como as propostas de Arte e da Educação do Campo buscam 

formar cidadãos críticos ativos. No caso do enfoque CTS, os alunos devem ser capazes de 

refletir, questionar e avaliar sobre as questões científico-tecnológicas na sociedade. A proposta 

de Educação do Campo visa a intervir na comunidade local, a fim de que os educandos se 

tornem capazes de contribuir para agirem com responsabilidade em prol do bem comum. A 

Arte, como disciplina escolar, visa à formação artística e oportuniza aos alunos saberes 

culturais, propicia situações de aprendizagem para a formação e o desempenho social do 

cidadão. 

No campo da Arte na educação, trata-se pouco de questões CTS, pois esse tema é mais 

abordado nas disciplinas de Ciências, Física e Biologia. Contudo, espera-se que os docentes 

sejam capazes de relacionar a ciência e a tecnologia com a realidade educacional e social aos 

quais estão inseridos.  

Como já havia trabalhado em anos anteriores com projeto de pintura mural na escola,  

com objetivos específicos próprios da disciplina de Arte, buscou-se inovar e modificar o projeto 

já desenvolvido para este estudo, de forma que fosse possível construir conhecimentos sobre a 

linguagem artística e estimular os alunos a um posicionamento crítico e reflexivo em relação às 
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relações sociais da ciência e da tecnologia, visando a uma participação social a partir temas e 

ou problemas atuais e próximos à realidade dos educandos, que na maioria são oriundas da Área 

Rural. Assim, utilizou-se o recurso didático de pinturas murais com enfoque CTS. 

A escola onde foi desenvolvida a pesquisa está a 10 km do centro urbano do município 

de Castro, estado do Paraná e está inserida em uma área eminentemente rural, situado na 

Colônia Castrolanda,  que é uma colônia fundada por imigrantes holandeses,  que na década de 

1950 colonizaram a região. 

Castro é considerado uma importante bacia leiteira e centro agropecuário, com uma 

produção ampla e diversificada. Sua pecuária é bastante desenvolvida e na agricultura são mais 

expressivas as culturas de soja, milho e trigo. 

O município de Castro situa-se na região paranaense dos Campos Gerais e recebeu em 

2017 o título de Capital Nacional do Leite. O título foi conferido à cidade através da Lei Federal 

nº 13.584 sancionada no último dia 26 de dezembro pelo presidente da República, Michel 

Temer, e publicada em 27 de dezembro no Diário Oficial da União. 

A maioria dos pais dos alunos, nesta escola, são trabalhadores rurais, sendo as 

principais atividades: agricultura, pecuária, suinocultura, avicultura, produção de cogumelos, 

ovinocultura e outras. Muitos alunos residem nas propriedades onde os pais trabalham e moram 

em casas cedidas pelos patrões. 

Diante dessa situação, a fim de abordar um tema próximo à realidade dos educandos 

pensou-se no tema de segurança e saúde no trabalho rural com enfoque CTS. Esse tema cabe 

também, devido ao fato de que houve relatos de casos de acidentes no trabalho, nesta localidade, 

bem como, há possibilidade muito desses alunos, trabalharem no futuro na área rural. 

Conforme informações de dados estatísticos da região atendida pela Agência do INSS 

de Castro, referente à quantidade de beneficiários de INSS que sofreram acidentes de trabalho 

no meio rural nos últimos 05 anos (2013-2017), foram informadas no Ofício n° 

055/2018714.024.080/APS CASTRO, no anexo A, que 47 (quarenta e sete) beneficiários se 

afastaram por algum tempo e receberam Auxílio–Doença, A quais 02 (dois) beneficiários se 

aposentaram por invalidez e não houve registro de vítimas fatais informadas por CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho), que é um documento emitido para reconhecer tanto 

um acidente de trabalho ou de trajeto bem como uma doença ocupacional. 

Ainda, no Ofício n° 055/2018714.024.080/APS CASTRO, foram informadas as 

causas mais comuns de trabalho informadas por CAT no meio rural na abrangência da APS 

Castro, onde é relatado que 06 (seis) casos de afastamento cujo agente acusador foi “animal 
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vivo”, 05 (cinco) casos de afastamento cujo agente causador foi “motocicleta/motoneta”, 05 

(cinco) casos de afastamento cujo agente causador foi “máquina agrícola”. 

Teixeira e Freitas (2003) apontam que todo o trabalhador no exercício de sua profissão 

está sujeito a um acidente do trabalho, contudo o trabalho rural é considerado um dos mais 

vulneráveis à ocorrência de acidentes devido ao desenvolvimento tecnológico do campo, com 

utilização de novas técnicas, ao uso de novas máquinas e equipamentos agrícolas como 

também, a utilização de defensivos agrícolas. Algumas atividades apresentam probabilidades 

maiores que outras tendo em vista a quantidade e diversidade de riscos ocupacionais 

envolvidos, classificados em: riscos ambientais (físicos, biológicos, químicos) e riscos de 

segurança (acidentes e ergonômicos). 

Diante a estes tipos de riscos ocupacionais, procurou-se desenvolver atividades de 

artes visuais com enfoque CTS, visando a promover  reflexões sobre as relações sociais da 

ciência e da tecnologia, a fim de que o aluno fosse capaz de refletir, analisar e ou  tomar decisões 

quanto às questões científicas e tecnológicas na sociedade em que está inserida. 

Portanto, devido à realidade educacional dos alunos, o tema Segurança e saúde no 

trabalho rural foi escolhido a fim de que os educandos tomem conhecimento da questão 

acidentária relativa ao trabalho rural, enriquecendo o debate com indagações e reflexões 

referente as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, de modo que os alunos possam 

compreender e contribuir para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho em área rural ou 

diminuir sua extensão.  

Neste trabalho, o público estratégico em questão são os alunos do 9ª ano do Ensino 

Fundamental da Educação Básica, pois de acordo com as diretrizes curriculares do Governo do 

Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), nesse período escolar, os conteúdos de Arte estão 

direcionados na arte como ideologia e fator de transformação social, tendo em vista o caráter 

criativo na arte.  

A presente pesquisa partiu do questionamento: Qual a contribuição da pintura 

mural  nas aulas de Arte com enfoque CTS para articulação reflexiva da segurança e 

saúde no trabalho rural para alunos de Escola do Campo? 

Partimos do pressuposto que a pintura mural possa ser uma estratégia de ensino na 

disciplina de Arte com enfoque CTS, como fator de transformação social, tendo em vista o 

caráter criativo na arte e que possa estimular a reflexão sobre ciência, tecnologia e suas 

implicações sociais.   
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Diante do exposto, a pesquisa tem por objetivo geral verificar a contribuição da 

pintura mural  nas aulas de Arte com enfoque CTS como proposição educativa para 

alunos de Escola do Campo. 

Para atender ao objetivo a que se propõe a pesquisa, foram elaborados objetivos 

específicos sendo eles: 

- Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as relações CTS, segurança e 

saúde no trabalho rural e pintura mural; 

- Desenvolver e aplicar estratégias de ensino que estimulem a reflexão sobre ciência, 

tecnologia e suas implicações sociais nas aulas de Arte, utilizando a pintura mural como 

proposta educativa para articulação reflexiva da segurança e saúde no trabalho rural; 

- Elaborar um guia didático com estratégias de ensino que estimulem a reflexão sobre 

ciência, tecnologia e suas implicações sociais nas aulas de Arte, utilizando a pintura mural como 

proposta educativa para articulação reflexiva da segurança e saúde no trabalho rural. 

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de contribuir no processo educativo 

abordando as possibilidades da pintura em arte mural, numa proposição educativa em Arte que 

almeja integrar a reflexão sobre ciência, tecnologia e sociedade com o tema “Segurança e saúde 

no trabalho rural”, visando promover a alfabetização científica e tecnológica (ACT) nos alunos 

e para contribuir com outros educadores a fim de refletir e conhecer os diferentes contextos 

onde trabalham.  

Quanto a sua estrutura no segundo capítulo, o referencial teórico traz as seguintes 

temáticas  o enfoque CTS, Educação do Campo, Arte e a Teoria da Aprendizagem Significativa.  

Na primeira seção, foram abordados de maneira sucinta as origens, tradições, objetivos 

e formas de trabalhar com enfoque CTS, uma postura epistemológica em relação ao currículo, 

que visa um posicionamento questionador do aluno, levando-o a refletir sobre as implicações 

sociais da ciência e da tecnologia. Foram abordadas as ideias de Auler (2002, 2007), Bazzo 

(2011, 2014, 2017), Cerezo (2002), Garcia (1996), Santos e Schnetzler (2010), Silveira (2007) 

e tratados a abordagem CTS- ARTE, de Oliveira (2014). 

Na sequência, a disciplina da Arte foi apresentada de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), e Diretrizes Curriculares de Arte para a Educação 

Básica (PARANÁ, 2006), no qual tem a concepção de arte como fonte de humanização. 

Também é comentado sobre a BNCC a ser implantada nas escolas. Foram tratadas as ideias de 

Barbosa (1998, 1999, 2008, 2009) com a “proposta triangular”, que seria a sistematização de 

um ensino da arte efetivado pela complementaridade de três ações: produção, leitura e 
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contextualização. Apresentou-se as ideias de Hernandez (2007) que destaca a importância das 

abordagens articuladas entre a educação e a cultura visual, para a formação de conhecimento e 

Canton (2009) o qual aborda a arte contemporânea como uma forma que possibilita uma 

correlação com a sociedade e a realidade, problematizando temas sociais, políticos e 

econômicos.  

Na terceira seção, foram apresentados os Aspectos Legais da Educação do Campo 

descritos nas Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do Paraná (2007) e nas Diretrizes 

Operacionais da Educação do Campo (BRASIL, 2002 e 2004), aspectos esses que regem e 

regulamentam o ensino em Escola do Campo, sendo esses, fruto de inúmeras conquistas para a 

sociedade. Também buscou-se suporte teórico da Educação do Campo fundamentados nos 

estudos e reflexões de Arroyo et al. (1999), Caldart (2008) e Souza (2006), que abordam sobre 

a educação básica do campo e ressaltam a importância em repensar os conteúdos escolares 

inserindo propostas pedagógicas que considerem a cultura dos sujeitos trabalhadores do campo. 

Ainda, nesta seção, foram apresentados alguns tópicos da Norma Regulamentadora de 

Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e 

Aquicultura – NR 31 (Portaria N.º 86, DE 03/03/05 - DOU DE 04/03/05).  

Na quarta seção foi abordado a teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul 

Ausubel, (2000); Ausubel, Novak e Hanesian (1978); Moreira, (2010, 2013) no qual o processo 

de aprendizagem envolve processo de atribuição de significado e sentido, bem como os 

Princípios Facilitadores da Teoria de Aprendizagem Significativa Crítica de Marco Antônio 

Moreira.  

No terceiro capítulo sobre os procedimentos metodológicos, apresentou-se a 

caracterização e o universo da pesquisa, as técnicas de coleta e análise dos dados e explicitou-

se como ocorreu a abordagem metodológica, apresentando as etapas da pesquisa. 

No quarto capítulo abordou-se os resultados e discussões dos dados que foram obtidos 

no decorrer da pesquisa. em que se buscou verificar como a pintura mural  nas aulas de Arte 

com enfoque CTS pode contribuir para articulação reflexiva da segurança e saúde no trabalho 

rural para alunos de Escola do Campo. Também apresentou-se as percepções dos pais e/ou 

responsáveis dos alunos sobre o trabalho desenvolvido e o resultado além da educação formal. 

No quinto capítulo, são descritas as considerações finais, com a retomada dos objetivos 

da pesquisa, são apresentadas as limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico traz as seguintes temáticas:  o enfoque CTS, Educação do Campo, 

Arte e a Teoria da Aprendizagem Significativa.  

Na primeira seção, foram abordados as origens, tradições, objetivos e formas de 

trabalhar com enfoque CTS. Também foram tratadas a relação entre a Arte e a Ciência na 

educação, destacando CTS e Arte. 

Na segunda seção, que abrange a proposta curricular em Arte, foram apresentados os 

fundamentos metodológicos da disciplina de Arte, foram comentadas a concepção da arte como 

ideologia e fator de transformação social, bem como foram discutidas sobre a função social do 

muralismo. 

Na sequência, que trata sobre a Educação do Campo, foram apresentados os  objetivos 

e dimensões legais da Educação de Campo. Ainda, nesta seção, foi apresentado o tema 

Segurança e saúde no trabalho rural.  

Na quarta seção foi abordada a teoria da Aprendizagem Significativa de David Paul 

Ausubel, (1978, 2000); Moreira, (2010, 2013) no qual foram abordadas a Teoria da assimilação 

e retenção significativa da aprendizagem, bem como a relação entre os organizadores e os 

subsunçores. Para finalizar a seção, foi abordada a Teoria de Aprendizagem Significativa 

Crítica de Marco Antônio Moreira.  

2.1 O ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) 

A sigla CTS simboliza os estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Trata-se de 

um movimento que estuda as influências e implicações da ciência e da tecnologia para a 

sociedade e para o meio ambiente. Nesse sentido CTS, é entendido por Bazzo (2002, p. 93) 

“como uma área de estudos onde a preocupação maior é tratar a ciência e a tecnologia tendo 

em vista suas relações, consequências e respostas sociais”.  

As pessoas precisam tomar uma postura para desmistificar a Ciência e a Tecnologia. 

Quanto a isso, Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007, p.74) dizem que:  
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Segundo nossa avaliação, algumas dessas atitudes já começaram a ser tomadas nesse 

sentido, envolvendo discussões, questionamentos e críticas em torno do 

desenvolvimento científico-tecnológico. Uma delas vem ganhando corpo em vários 

setores da sociedade, sendo nominada pela sigla CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade). Os pressupostos do movimento CTS têm se ampliado em toda sociedade 

e, principalmente, vêm recebendo cada vez mais adeptos na área educacional.  

A ciência e a tecnologia vêm sendo desenvolvidas com muita rapidez nas últimas 

décadas, e percebe-se fortes modificações no campo social, político, econômico ocorrendo no 

nosso planeta. Esses avanços científicos e tecnológicos podem contribuir bastante para a 

sociedade, mas, houve a necessidade de repensar e avaliar os resultados obtidos em relação aos 

problemas sociais. 

Portanto, Bazzo (2002) considera necessário de se avaliar a ciência e a tecnologia, bem 

como suas consequências na sociedade, pois elas podem exercer influência positiva ou negativa 

para o desenvolvimento social. O autor ressalta que:  

As recentes e profundas modificações na organização das sociedades, das aspirações 

humanas, do nível de consciência dos cidadãos e da própria estrutura de relações entre 

as nações, vêm impondo mudanças de tal monta na ordem mundial que se torna 

imprescindível repensar a própria forma de encarar a ação técnica contemporânea. E 

mesmo que não concordemos com isso, e que acreditemos que a tecnologia caminha 

de fato no rumo certo, por que não assumir uma postura crítica sobre ela?   (BAZZO, 

2002, p. 90) 

O autor alerta para que as pessoas não se deixem enganar pelos recursos que a ciência 

e tecnologia proporcionam, que geram muitas vezes o conforto e a comodidade. Para ele isso 

“pode resultar perigoso porque, nesta anestesia que o deslumbramento da modernidade 

tecnológica nos coloca, podemos nos esquecer de que a ciência e a tecnologia incorporam 

questões sociais, éticas e políticas”. (BAZZO, 2014, p. 129)  

Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007 p.72) fazem uma reflexão ao relatar que:   

É comum considerarmos ciência e tecnologia motores do progresso que proporcionam 

não só desenvolvimento do saber humano, mas, também, uma evolução real para o 

homem. Vistas dessa forma, subentende-se que ambas trarão somente benefícios à 

humanidade. Porém, pode ser perigoso confiar excessivamente na ciência e na 

tecnologia, pois isso supõe um distanciamento de ambas em relação às questões com 

as quais se envolvem.  

 Sugerem que as pessoas não confiem inteiramente nos avanços científicos e 

tecnológicos, que passem a compreender melhor a influência da ciência e da tecnologia na 
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sociedade. Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007 p.72) ainda complementam que “as finalidades e 

interesses sociais, políticos, militares e econômicos que resultam no impulso dos usos de novas 

tecnologias implicam enormes riscos, porquanto o desenvolvimento científico tecnológico e 

seus produtos não são independentes de seus interesses.”  

A população precisa perceber a ciência e a tecnologia como fruto de interesses sociais, 

políticos, militares e econômicos.  

Cerezo (2002) salienta a necessidade de repensar os avanços científicos e tecnológicos 

e seus impactos no modo de vida e do planeta, pois todos esses avanços geram uma sucessão 

de acontecimentos com consequências sociais e ambientais que acabam por intervir direta ou 

indiretamente na maneira de vida das pessoas. Quanto a isso, Pinheiro (2005, p.29) destaca que a 

participação da população pode contribuir significativamente:  

Para que essas discussões e participações públicas possam se tornar efetivas é 

necessário que os cidadãos exijam seus direitos de vez e voz. Deve haver uma 

igualdade, permitindo-se a participação direta dos cidadãos e não somente 

especialistas ou autoridades públicas. É preciso exigir uma transparência na 

transmissão da informação, da disponibilidade de tempo e meios para participar das 

discussões, bem como a igualdade de tratamento de opiniões. As propostas deverão 

ter um caráter efetivo e ativo, podendo influenciar realmente no assunto em debate, 

permitindo ao público envolver-se nos problemas e não unicamente na decisão final, 

que poderia já estar planejada.  

 Por isso, é importante que a população tenha condições de participar de decisões em 

relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Isso é possível, quando se propõe uma 

mudança de postura da educação. Santos e Mortimer (2001, p.107) alegam que se desejarmos 

preparar os alunos para participar ativamente das decisões da sociedade, “precisamos ir além 

do ensino conceitual, em direção a uma educação voltada para a ação social responsável, em 

que haja preocupação com a formação de atitudes e valores”. Dessa forma, será proporcionado 

ao aluno, desde cedo, uma alfabetização científica e tecnológica, com nova abordagem de 

ensino que promova a reflexão, a participação nas tomadas de decisões de maneira consciente 

e responsável. 

O enfoque CTS no âmbito do ensino da Arte não é difundido. Logo, as origens do 

movimento e os objetivos da educação com enfoque CTS são elucidados a seguir. Inclusive de 

como o enfoque CTS é relacionado com a arte na literatura. 
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2.1.1 Origens do Movimento CTS 

Os primeiros estudos denominados CTS foram impulsionados, no século XX, quando 

a população dos países capitalistas passou por momentos de insatisfação e de questionamentos, 

quanto aos benefícios da ciência e da tecnologia. No final dos anos 60, início dos anos 70, a 

sociedade passou a ver o desenvolvimento científico e tecnológico com um olhar mais 

criterioso, devido a preocupações com o meio ambiente (desastres ambientais, poluição, 

desmatamento), e com o desenvolvimento de bombas químicas e nucleares.  

Apenas no ano de 1960, algum tempo depois da Segunda Guerra Mundial, Bazzo 

(2010 p. 178), afirma que nos Estados Unidos iniciou-se os primeiros movimentos, chamados 

na época, STS - Science, Technology and Society, com a intensão de estabelecer alguns estudos 

interdisciplinares para decifrar as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade.  

Para Auler e Bazzo (2001 p.1) foi a partir da publicação de duas obras literárias, ambas 

de 1962 “A estrutura das revoluções científicas, pelo físico e historiador da ciência Thomas 

Kuhn, e Silent Spring, pela bióloga naturalista Rachel Carson”, que as discussões sobre as 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) tomaram força passando a ser foco de 

debate político. Silveira (2007, p.85) também aponta que os estudos CTS tornaram-se 

importantes a partir de meados de 1960: 

Em resposta ao crescimento do sentimento generalizado de que o desenvolvimento 

científico e tecnológico não possuía uma relação linear com o bem-estar social, como 

se tinha feito crer desde o século XIX, os estudos sociais da ciência e da tecnologia 

(CTS) tomaram importante rumo a partir de meados de 1960 e início de 1970.  

A relação linear citada acima, refere-se ao modelo linear de desenvolvimento em que 

se acreditava que “ciência + tecnologia + riqueza= + bem-estar social”. Conforme Santos et al. 

(2004 p. 12) “a concepção clássica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, é 

essencialista e triunfalista. Pode-se resumir em uma equação simples: + ciência = + tecnologia 

= + riqueza = + bem-estar social”.  

Esse modelo linear passou a ser questionado, por fazer com que a população 

acreditasse que os resultados da ciência e da tecnologia reverteriam somente em benefícios 

sociais e econômicos. Porém, a sociedade não poderia se esquecer que os avanços da ciência e 

da tecnologia envolvem questões políticas e econômicas, como também, trouxeram muitas 

situações catastróficas. Auler e Bazzo apontam que:  
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A partir de meados do século XX, nos países capitalistas centrais, foi aumentando a 

percepção de que o desenvolvimento científico e tecnológico não estava conduzindo 

automaticamente ao bem-estar social e econômico, como queria fazer crer o modelo 

linear de desenvolvimento.  (AULER; BAZZO, 2001, p. 1)  

Consequentemente, os estudos CTS surgiram no campo acadêmico como uma resposta 

ao descontentamento com a concepção clássica das relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade. Em virtude disso, iniciou-se vários estudos para avaliar os impactos que a ciência e 

a tecnologia podem causar à sociedade e ao meio ambiente. Santos e Mortimer destacam que:  

O movimento CTS surgiu, então, em contraposição ao pressuposto cientificista, que 

valorizava a ciência por si mesmo, depositando uma crença cega em seus resultados 

positivos. A ciência era vista como uma atividade neutra, de domínio exclusivo de um 

grupo de especialistas, que trabalhava desinteressadamente e com autonomia na busca 

de um conhecimento universal, cujas consequências ou usos inadequados não eram 

de sua responsabilidade. A crítica a tais concepções levou a uma nova filosofia e 

sociologia da ciência que passou a reconhecer as limitações, responsabilidades e 

cumplicidades dos cientistas, enfocando a ciência e a tecnologia (C&T) como 

processos sociais. (SANTOS; MORTIMER, 2001, p.96) 

  As mudanças nas questões de desenvolvimento da ciência e tecnologia nos países 

europeus e na América do Norte surgiram como reação à mudança no modo de compreender o 

desenvolvimento científico e o tecnológico que até então eram centrados na concepção linear 

de desenvolvimento, ou seja, “com a intenção de ampliar o alcance dos conteúdos da sociologia 

tradicional” (SILVEIRA, 2007, p.86) 

Para fortalecer o movimento CTS e entender os estudos da ciência surgiu 

simultaneamente duas tradições: Tradição Europeia e Tradição Norte-Americana.  Autores 

como Garcia, Cerezo e López (1996), Cerezo (2002) abordam que as duas tradições, têm em 

comum a ideia de criticar a ciência e a tecnologia e suas implicações na sociedade, e ambas as 

tradições se diferenciam pela maneira de abordar estes estudos.   

A tradição europeia e a tradição americana, trazem características e especificidades 

que serão descritas na sequência.   

A tradição europeia do estudo social da ciência (CTS) originou-se nos anos de 1970, 

no meio acadêmico, nas Universidades da Europa e possui um caráter acadêmico, teórico e 

descritivo. Segundo Garcia, Cerezo e López (1996) a tradição europeia originou-se 

primeiramente na Universidade de Edimburgo como Barry Barnes, David Bloor no chamado 

programa forte, o qual estabelecia os princípios de uma explicação satisfatória (por exemplo: 

científica) da natureza e mudança do conhecimento científico.  



 

 

 

25 

Para Garcia, Cerezo e López (1996) a tradição europeia baseia-se na investigação 

acadêmica, tendo as ciências sociais como formadores da sua base de conhecimento. Conforme 

Koepsel (2003, p. 58), essa tradição “busca compreender de que forma a diversidade dos fatores 

sociais (políticos, econômicos, culturais, religiosos, entre outros.) influenciam na 

evolução/mudança científico-tecnológica”.  

Assim, a tradição europeia estuda o caráter dos processos de mudança científica, as 

consequências, bem como dá ênfase especial à dimensão social antecedente dos 

desenvolvimentos científico-tecnológicos, portanto, estudando a responsabilidade da sociedade 

para com seu desenvolvimento.  

A tradição Norte-Americana teve sua origem nos Estados Unidos e está centrada nas 

consequências sociais das inovações tecnológicas. Conforme Garcia, Cerezo e López (1996), a 

tecnologia é vista como produto capaz de influenciar a sociedade e, para isso, recorre à reflexão 

ética e política, baseada num caráter humanista. De acordo com Koepsel (2003, p. 61) esta 

tradição “pretende avaliar as consequências das inovações científico-tecnológicas sobre a 

sociedade, sua influência sobre a vida e a forma de organização social.”  

Essa tradição pode ser considerada como uma tradição mais ativista, voltada a 

protestos sociais ocorridos entre os anos de 1960 e 1970. A tradição Norte-Americana defende 

a participação do cidadão nas decisões que envolvem a ciência e a tecnologia. Silveira (2007, 

p.88) expõe que os pontos fortes dessa tradição estão nas questões sociais, políticas e na ênfase 

dada à prática, mediante a renovação da educação, a avaliação de tecnologias e na política 

científico-tecnológica.  

Para facilitar a percepção entre as principais diferenças entre a tradição Europeia e 

Americana será apresentado um quadro comparativo (quadro 1) proposto por Garcia, Cerezo e 

López (1996, p. 69):   

 

Quadro 1 - Principais diferenças entre as tradições Europeias e Americana. 

TRADIÇÃO EUROPÉIA TRADIÇÃO AMERICANA 

Institucionalização acadêmica na Europa  

(em sua origem) 

Institucionalização administrativa e acadêmica nos 

Estados Unidos (em sua origem). 

Ênfase nos fatores sociais antecedentes Ênfase nas consequências sociais. 

Atenção à ciência e, secundariamente, à tecnologia. Atenção à tecnologia e, secundariamente, à ciência. 

Caráter teórico e descritivo. Caráter prático e valorativo. 

Marco explicativo: ciências sociais. Marco avaliativo: ética, teoria da educação, etc. 

Fonte: Garcia, Cerezo e López (1996 p. 69) 
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Logo, evidencia-se nesse quadro que a tradição europeia estuda o caráter dos processos 

de mudanças científicas, buscando entender como os fatores sociais influenciam no 

desenvolvimento científico e tecnológico. Já a tradição americana enfatiza as consequências 

sociais do desenvolvimento científico e tecnológico, buscando avaliar as consequências da 

ciência e da tecnologia sobre a sociedade.  

Apesar de terem origens diferentes, ambas tradições ultrapassam a visão positivista, 

herdada e tradicional, e se complementam uma vez que as duas consideram e estudam as 

implicações sociais da ciência e da tecnologia.   

 

2.1.2 Os Objetivos da Educação CTS  

Para promover o acesso dos cidadãos às discussões, tornando-os capazes de participar 

politicamente da tomada de decisões sobre questões científicas e tecnológicas o enfoque CTS 

deve se fazer presente no campo educacional, sendo fundamental que os alunos sejam 

alfabetizados científica e tecnologicamente, a qual se constitui como foco desse estudo.  

Nascimento e Linsingen (2006, p. 113) consideram que: 

Dadas as novas orientações educacionais que essa perspectiva oferece ao nível de 

formação básica, de um processo que já se encontra em andamento com notável poder 

de penetração e consolidação, pode-se prospectar que, uma vez consolidada essa 

formação no nível médio, um impacto sobre a formação universitária se fará notar, 

provocando a emergência de questões sociotécnicas que não são explicitamente 

apresentadas na formação universitária, de modo que torna-se imperativa que as 

universidades se atenham a considerar seriamente a inclusão da perspectiva CTS na 

formação profissional, especialmente nas áreas técnicas.  

Para Silveira (2007, p. 83), “o aparecimento dos estudos CTS no campo acadêmico é 

reflexo da necessidade de uma compreensão mais completa do contexto social da ciência e da 

tecnologia.” Oportunizando então, discussões e debates no campo acadêmico para avaliar a 

influência da ciência e tecnologia no contexto social, “tanto na relação com suas condicionantes 

sociais, quanto no que se refere às suas consequências sociais”.  

Visar a uma educação para a formação do cidadão consciente e ativo perante a 

sociedade é um discurso destacado por Bazzo, Pereira e Bazzo (2014, p.18): 
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Para nós, CTS é muito mais que novos conteúdos agregados aos currículos. É um 

posicionamento epistemológico, que trata a ciência e a tecnologia como um construto 

social fundamentado em aspectos humanos como prioridade maior. Como abordagem 

crítica, exige, sim, atitudes diferenciadas diante do ensino, da aprendizagem e das 

questões que envolvem a tecnologia e o desenvolvimento humano.  

Nessa perspectiva, entende-se o enfoque CTS como um posicionamento 

epistemológico. Cabe aos professores alfabetizarem seus educandos científica e 

tecnologicamente, que recebam uma educação mais crítica no que diz respeito à verdade 

científica, a fim de que, os alunos sejam capazes de perceberem as influências positivas e 

negativas que a ciência e a tecnologia podem causar ao meio ambiente e à sociedade, não 

perpetuando assim o otimismo científico derivado da modernidade. Para Silveira e Bazzo 

(2007, p.3) educar excede a simples transmissão de conceitos, “implica promover o 

desenvolvimento intelectual e social, de maneira a estimular a criatividade, a criticidade e a 

habilidade de aprender de forma constante e autônoma, acompanhando as mudanças da 

sociedade”.  

Diante à preocupação com a formação para cidadania e a compreensão da ciência e as 

implicações sociais, Santos e Schnetzler (2010) apresentam um resumo dos principais objetivos 

da educação CTS: I - Desenvolver a capacidade de tomada de decisão; II - Compreender a 

natureza da ciência e do seu papel na sociedade;  

Auler (2007, p.1) sintetiza na sua pesquisa, completando os objetivos da educação 

CTS, citados anteriormente: 

promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com aspectos 

tecnológicos e sociais, discutir as implicações sociais e éticas relacionadas ao uso da 

ciência-tecnologia (CT), adquirir uma compreensão da natureza da ciência e do 

trabalho científico, formar cidadãos científica e tecnologicamente alfabetizados 

capazes de tomar decisões informadas e desenvolver o pensamento crítico e a 

independência intelectual.  

Mediante esta colocação, Auler (2007) complementa, fazendo a reflexão sobre a 

tomada de decisão que deve ser democrática com participação de maior número de pessoas, de 

todas as camadas da sociedade, visando avaliar o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia 

e as possíveis consequências destas na sociedade.  

É perceptível que os objetivos, as metas e mesmo os princípios estabelecidos no 

enfoque CTS visam à formação do estudante para cidadania e para tomar decisões sobre as 
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implicações em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso, é importante que 

os professores estejam preparados ao promoverem estas reflexões CTS. 

A proposta para promover as reflexões sobre o modo de tratar a ciência e a tecnologia, 

é também questionar os alunos referente à alguns mitos tecnológicos (superioridade do modelo 

de decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista da CT e o determinismo tecnológico) 

estabelecidos nos estudos de Auler (2002), que devido, a supervalorização do desenvolvimento 

científico e tecnológico fez com que se gerassem muitos mitos. Para Auler (2002, p.2): 

Estes três mitos saõ entendidos como pilares e realimentadores do modelo tradicional 

de progresso, no qual o bem-estar social é concebido como conseqüência linear, causal 

do desenvolvimento científico-tecnológico. _Parte-se do pressuposto de que este 

modelo representa uma síntese, uma manifestação direta ou indireta da presumida 

neutralidade da CT.  

Para facilitar a compreensão destes mitos, Strieder (2012, p.31), em sua tese, descreveu 

um resumo referente a cada um destes mitos:  

(i)superioridade do modelo de decisões tecnocráticas (compreensão que entende que 

quem deve tomar as decisões referentes a questões científico-tecnológicas é somente 

o técnico/especialista.), (ii) perspectiva salvacionista da CT (refere-se à compreensão 

de que os problemas da humanidade serão solucionados em algum momento pelos 

avanços científico-tecnológicos.) e (iii) o determinismo tecnológico (compreensão 

que entende que o desenvolvimento científico-tecnológico é irreversível, arrastando 

atrás de si o desenvolvimento social).  

É preciso desmistificar esses mitos que envolvem a ciência e a tecnologia, para que 

não se tenha a visão de que a ciência é neutra. Cerezo (2002, p.9) aponta que: 

Os estudos CTS, atualmente, constituem uma “diversidade de programas de 

colaboração multidisciplinar que, enfatizando a dimensão social da ciência e da 

tecnologia” compartilham três aspectos: “a rejeição da imagem da ciência como 

atividade pura; a crítica da concepção da tecnologia como ciência aplicada e neutra; e 

a condenação da tecnocracia”.  

Santos e Schnetzler (2010) caracterizam o ensino CTS pela organização dos conceitos 

centrados em temas sociais que são de interesse da sociedade, na busca conjunta de soluções 

para os problemas existentes e possibilitam a reflexão, bem como o julgamento e visando 

minimizar as implicações sociais do conhecimento científico.  
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Os estudos de Towse2 (1986) citado por Santos e Schnetzler (2010 p.81) elenca os 

temas sociais mais utilizados nos cursos CTS, divididos em oito áreas, vide o quadro 2. 

 

Quadro 2 - Temas sociais abordados nos cursos CTS, agrupados em oito áreas 

TEMAS SOCIAIS MAIS UTILIZADOS NOS CURSOS CTS 

1 Saúde 

2 Alimentação e agricultura 

3 Recursos Energéticos 

4 Terra, Água e Recursos minerais 

5 Indústria e Tecnologia 

6 Ambiente 

7 Transferência de Informação e Tecnologia 

8 Ética e Responsabilidade social 

Fonte: Baseado em Towse (1986 apud SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 81). 

 

Entretanto, Bybee3 (1987), citado por Santos e Schnetzler (2010, p. 82), relaciona 

temas sociocientíficos extraídos de quatro pesquisas que desenvolveu sobre o ensino de ciência, 

tecnologia e sociedade, são explicitados no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Temas sociocientíficos 

TEMAS SOCIOCIENTÍFICOS 

1 Qualidade do Ar e Atmosfera 

2 Fome Mundial e Fontes de Alimentos 

3 Guerra Tecnológica 

4 Crescimento Populacional 

5 Recursos Hídricos 

6 Falta de Energia 

7 Substâncias Perigosas 

8 Saúde Humana e Doença 

9 Uso da Terra 

10 Reatores Nucleares 

11 Animais e plantas em extinção 

12 Recursos Minerais 

Fonte: Baseado em Bybee (1987 apud SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p.82). 

                                                 
2 TOWSE, P. J. Editorial. International Newsletter on Chemical Education -IUPAC, n. 2, p.2-3, 1986. 

 
3 BYBEE, R. W. Science education and the science-technology-society (STS) theme. Science Education, v. 71, 

n. 5, p.667-683, 1987. 
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O enfoque CTS busca trabalhar com temas controversos para organizar e estruturar os 

conteúdos do currículo escolar a partir de qualquer tema social de relevância, geralmente um 

problema social, real e contemporâneo podem ser utilizados na construção de propostas de 

ensino em CTS para fazer uma ligação dos conteúdos científicos com o seu cotidiano, 

incorporando ações que visam à elaboração de material didático e o desenvolvimento de 

projetos em sala de aula.  

Esses projetos e materiais didáticos com enfoque CTS podem ser trabalhados por três 

formas, pautados nos estudos de Auler (2002), Garcia, Cerezo e Lopez (1996), Garcia (1996), 

Bazzo (2014), Silveira (2007), que são: Enxertos CTS; Ciência e tecnologia por meio de CTS; 

CTS puro.  

A primeira delas é a introdução da abordagem CTS no ensino de ciências por meio da 

inserção de temas CTS, enxerto CTS.  Auler (2002, p.34) destaca que esta forma consiste em 

“desenvolver o conhecimento científico sem que ocorram alterações no currículo tradicional, 

havendo acréscimos, com maior ou menor intensidade, de temas CTS”.  

A segunda forma destacada é a Ciência e tecnologia por meio de CTS, por meio da 

organização curricular e o ensino contextualizado, na qual estrutura-se o conteúdo científico 

por meio do CTS. Esta estruturação pode ser realizada por meio de disciplinas isoladas ou 

mediante cursos científicos pluridisciplinares. 

A terceira forma, seria o CTS puro, ou seja, o conteúdo científico usado para 

compreensão do conteúdo CTS. Portanto no CTS puro “significa ensinar CTS tendo o conteúdo 

científico um papel subordinado, podendo ser incluído para enriquecer a explicação dos 

conteúdos CTS ou mesmo, os temas científicos ou tecnológicos podem ser mencionados, mas 

não explicados.” (SILVEIRA, 2007, p.96) . Auler (2002, p.34) destaca que o conhecimento 

científico nesta modalidade “desempenha um papel secundário”.  

Segundo os autores Conrado e El-Hani (2010, p.11) “essas abordagens podem ser 

implementadas por meio de diversas atividades e estratégias, como caso simulado, debates, 

projetos, dependendo dos objetivos e conteúdos selecionados, bem como dos recursos e tempo 

disponíveis”.  

Desse modo, denotou-se que vários meios e estratégias da linguagem artística podem 

ser utilizados na discussão de temas científicos ou tecnológicos, proporcionando uma relação 

entre a Arte e a Ciência. 

 



 

 

 

31 

2.1.3 CTS e Arte 

Muitas vezes parece ser difícil pensar em como relacionar a Arte e a Ciência, mesmo 

serem produtos socioculturais. Em muitas escolas, as disciplinas são trabalhadas 

separadamente. Bay (2006) propõe uma alternativa possível para uma compreensão social da 

ciência a partir de uma abordagem que relaciona Ciência e Arte. Bay destaca que é possível 

estabelecer relações entre arte e ciências com abordagens transdisciplinares: 

(...) ainda persiste uma certa dificuldade no tocante a integração da arte nas ciências 

sociais - o que pode ser potencializado como um ganho, ao possibilitar abordagens 

transdisciplinares - porque as diferentes proposições existentes tendem a privilegiar 

um determinado enfoque, como o histórico, o psicológico, o filosófico ou o estético, 

descuidando da interação e articulação entre eles. (BAY, 2006, p. 4) 

A apresentação de um problema ou questão de caráter social é feita através da relação 

Arte e Sociedade. BAY (2006) mostra que é possível relacionar Arte por via de uma 

interpretação social e relata que Karl Marx, inaugurou o diálogo entre arte e sociedade 

abordando a arte como sendo capaz de expressar a luta de classes, por ser ela um reflexo social. 

Bay comenta que Marx “entendeu a arte como reflexo da realidade social e também como uma 

forma de conhecimento capaz de interagir nela, com o poder de modificá-la.” (BAY, 2006, p.6).   

Bay trata ainda da concepção de Foucault, que “valorizou a relação entre a sociedade 

e a arte, sobretudo pela possibilidade de ruptura e de desconstrução que ela pode desencadear 

através da experiência e da vivência, para o criador e para o público receptor” (BAY, 2006, 

p.10). 

Para Ferreira (2012), a arte é instrumento do aprendizado em Ciências, e que as obras 

artísticas podem ser utilizadas como recurso para o Ensino de Ciências em sala de aula, nesse 

sentido, Ferreira comenta: 

O professor procura no poema, na pintura, na letra de música ou no filme as questões 

que pretende tratar com seus alunos. É, portanto, no contato com a obra que o debate 

se estabelece. A obra artística funciona como o nexo entre a ciência do aluno, a ciência 

do professor e a ciência do cientista. Nesse sentido, a arte é instrumento de 

aprendizado. (FERREIRA, 2012, p.3)  

Oliveira (2014, p.14), em sua dissertação de mestrado, trata da estratégia didática CTS-

ARTE, na qual o termo ARTE é agregado para se referir unicamente à abordagem que vem 
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sendo desenvolvia em projetos. “Trata – se de uma estratégia que considera alguns elementos 

da cultura CTS com elementos da cultura Educação em Artes.” 

Consideramos o surgimento do termo CTS-ARTE como um híbrido entre as fronteiras 

da abordagem CTS e os limites da abordagem da Educação em Artes – limites 

existentes em aulas de Ciências- e, esse trabalho na fronteira da cultura exige o 

encontro com o novo. (OLIVEIRA, 2014, p.14) 

Para Oliveira (2014, p.14), esta estratégia busca introduzir “a Arte na intenção de 

proporcionar discussões de caráter político, social, ambiental, ideológico e que também permita 

o diálogo entre as diferentes culturas”. 

A sequência didática adotada para a elaboração de projetos apontada por Oliveira 

(2014, p. 15) é inspirado na proposta de Aikenhead4 (1994), a qual se dá em 5 etapas: “1) é 

escolhido um tema social a partir de uma relação com a arte; 2) uma tecnologia é introduzida; 

3) estuda-se a ciência e sua relação com tecnologia e sociedade; 4) a questão social é 

rediscutida; 5) é proposto aos estudantes que elaborem um produto final científico-artístico.”  

Oliveira et al. (2012, p. 2) comenta que ao final da busca por uma articulação entre 

Arte e CTS nas escolas de ensino médio e fundamental propõem-se que estudantes elaborem 

um produto final artístico, “sendo eles mesmos os artistas e se significando a partir da arte, 

construindo identidades próprias”. 

Esses produtos postos em uma exposição fazem com que os estudantes não sejam 

apenas os “recebedores” de conhecimentos clássicos a eles transmitidos, mas 

reelaboradores dos conhecimentos e modificadores dos sentidos existentes tanto nos 

colaboradores do projeto quanto nas pessoas que assistirem à exposição. (OLIVEIRA 

et al., 2012, p. 2) 

Para ajudar na elaboração dos projetos CTS-ARTE, Oliveira (2014) elaborou uma 

tabela para elucidar alguns pontos que considera importantes de serem abordados em aula. 

Ressalva-se que, cada professor poderá adaptar a ordem sugerida na elaboração do projeto. 

 

 

                                                 

4 AIKENHEAD, G. What is Science Teaching? In: SOLOMON, J.; AIKENHEAD, G. STS Education: 

International Perspectives on Reform. Nova York: Teachers College Press, 1994.  
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Quadro 4 - Um possível guia na elaboração de um projeto CTS-ARTE 

Planejamento Comentários 

Objetivos Epistemológicos O que eu quero que meus alunos compreendam no que se refere à Natureza 

das Ciências e/ou ao conteúdo de CTS 

Conteúdo Abordado Que tema de Ciências será trabalhado? Que tecnologia será trabalhada? 

Ambiente Educacional e 

Tempo didático 

Qual a série, a idade dos estudantes, o conhecimento prévio de conceitos de 

Ciência? Quanto tempo eu terei para essa abordagem? 

Questões sociais + Arte 

escolhido para abordar o tem 

Que debates sociais eu gostaria de levantar? 

Utilizarei um quadro? Um filme? Uma música? Como farei a relação entre a 

Arte e o tema social que gostaria de abordar? (Será necessário retroprojetor? 

Haverá quadro impresso para os estudantes? Exibição de vídeo? Etc...). 

Transição Arte + Sociedade 

→Tecnologia e Ciência 

Como farei a ligação entre a sociedade e a tecnologia? Uma sugestão é 

relacionar com algo próximo da vida dos estudantes. 

Elaboração do Experimento 

para discussão de Ciência e 

Tecnologia 

Que experimento utilizarei e que materiais deverei separar? 

Rediscutir a questão social Debate, Júri simulado, controvérsia controlada? Esse é o principal momento 

no qual os estudantes irão explicitar seus conceitos prévios, e interagir entre 

eles sob o controle do professor como um mediador dos conflitos. 

Produção dos alunos Nesse momento final, os estudantes deverão produzir seu trabalho artístico a 

partir da obra inicial e do conteúdo científico-tecnológico abordado 

Fonte: Oliveira (2014 p. 16 e 17) 

 

Observa-se, no quadro 4, que o conteúdo artístico não é o foco, pois o objetivo é o 

ensino  de Ciências ou com parcerias interdisciplinares, utilizando a arte como ferramenta 

metodológica.   

Os projetos apresentados por Oliveira, foram feitos de maneira individualizada por um 

professor de Ciências, e cita (2014, p. 16) “o que não impede que se formem parcerias com 

outros professores de outras disciplinas”. Essa aliança entre ciência e arte é abordada por 

Deccache-Maia e Messeder (2016) como uma interessante e eficaz forma de ensinar Ciências 

e consideram que a linguagem artística trabalhada nas suas mais diferentes formas oportuniza 

o trabalho interdisciplinar e ainda apontam que “a ciência pode tanto ser o mote de atividades 

artiśticas, como estas podem ensejar o aprendizado dos conceitos científicos.” (DECCACHE-

MAIA & MESSEDER, 2016, p.577) 

Segundo Deccache-Maia e Messeder (2016), Cachapuz (2014), Oliveira (2014) a 

relaçaõ entre Ciência e Arte vem sendo muito explorada como alternativa para a melhoria da 

prática de Ensino de Ciências.  No entanto, esta aliança entre Ciência e Arte, nesta pesquisa, 

foca-se no Ensino de Arte relacionando um tema sócio-científico. Portanto, nessa dissertação, 

essa estratégia foi aplicada por uma professora de Arte, na sua disciplina e foi feito adaptações 

aos estudos de Oliveira (2014) seguindo a proposta curricular em Arte. 
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2.2 PROPOSTA CURRICULAR EM ARTE 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD) nº. 9.394, de 

1996, Art. 26, parágrafo II, destaca que “O ensino de Arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos” (BRASIL, 1996 a). Dessa forma, a disciplina de Arte passou a fazer parte 

do currículo como área de conhecimento, deixando de ser apenas uma atividade artística.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) apresentam os princípios, fundamentos e 

procedimentos que orientam as escolas brasileiras em relação organização, desenvolvimento e 

avaliação de suas propostas pedagógicas e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

apresenta a proposta para o ensino da arte como uma área de conhecimento, ou seja, de acordo 

com a LDB. Esses dois documentos são importantes por levantar questões referentes ao ensino 

da Arte no Brasil.  

Conforme informações do documento PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais, 

“desde o início da história da humanidade, a arte tem se mostrado como uma práxis presente 

em todas as manifestações culturais” (BRASIL, 1998, p.20).  

O PCN não tem caráter obrigatório, deve ser utilizado como uma fonte de apoio, como 

referencial para e renovação e reelaboração da proposta curricular. No entanto, o DCN é 

obrigatório para todas as escolas brasileiras.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foram instituídas a partir da Resolução 

CEB nº. 02, de 07 de abril de 1998, para os diferentes níveis de ensino.  O DCN além de dar 

liberdade teórico-metodológica às escolas, ele não apresenta metodologia, referencial teórico 

ou conteúdos específicos, ficando a cargo de cada escola seguir as sugestões dos PCN ou dos 

seus respectivos currículos estaduais. Nas DCNs, a arte é apontada como componente curricular 

obrigatório, denominando-se Educação Artística e é apresentada como área de conhecimento e 

agrupada em Linguagens e Códigos que:  

[...] busca estabelecer correspondência não apenas entre as formas de comunicação – 

das quais as artes, as atividades físicas e a informática fazem parte inseparável – como 

evidenciar a importância de todas as linguagens enquanto constituintes dos 

conhecimentos e das identidades dos alunos, de modo a contemplar as possibilidades 

artísticas, lúdicas e motoras de conhecer o mundo. A utilização dos códigos que dão 

suporte às linguagens não visa apenas ao domínio técnico, mas principalmente à 

competência de desempenho, o saber usar as linguagens em diferentes situações ou 

contextos, considerando inclusive os interlocutores ou públicos (BRASIL, 1998). 
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Dessa forma, a disciplina deve ir além do domínio técnico e deve propiciar a 

comunicação do aluno com o mundo que o cerca, ao lado das demais linguagens, no sentido de 

entender e relacionar-se com ele.  

Vale ressaltar nesta pesquisa que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um 

documento normativo que define a proposição de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento nas etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, foi homologada 

em 15 de dezembro de 2017.  

Para a BNCC ser implantada, coube aos Estados e Municípios elaborar um documento 

que contemple as especificidades regionais e oriente os currículos de suas redes e escolas. 

Portanto, através da Portaria n.º 278/2018- GS/Seed foi constituído um Comitê Executivo 

composto por Seed-PR, Undime-PR, CEE-PR e UNCME-PR, de caráter deliberativo, e uma 

Assessoria Técnica composta por membros da Seed-PR, Undime-PR e CEE-PR e também foi 

criado um Grupo de Coordenadores de Etapa (Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais 

do Ensino Fundamental) e de redatores do currículo (Seed-PR e Undime-PR) que devem 

elaborar a versão preliminar do Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e 

orientações - para a Educação Infantil e Ensino Fundamental -, priorizando aquilo que é 

considerado essencial no contexto paranaense.  

O Conselho Estadual de Educação (CEE) do Paraná aprovou o documento Referencial 

Curricular para a Educação Infantil e Ensino Fundamental em conformidade com a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) no dia 22 de novembro de 2018 e este será implementado 

às propostas pedagógicas curriculares na rede de ensino estadual, municipal e particular de todo 

Estado, a partir de 2020. 

Este documento, que norteará a reorganização das Propostas Pedagógicas Curriculares 

das redes e instituições escolares paranaenses,  ainda não tinha sido publicado até o momento 

da aplicação de atividades desta pesquisa. Portanto, para a elaboração das etapas descritas na 

metodologia deste trabalho e o guia didático, foram baseadas com os fundamentos 

metodológicos da disciplina de Arte vigentes antes da aprovação do Referencial Curricular para 

a Educação Infantil e Ensino Fundamental com fundamentos na Base Nacional Comum 

Curricular.  

Todavia, será exposto resumidamente os principais conceitos para o ensino da Arte 

alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. 

A BNCC (BRASIL, 2017)  propõe que os alunos assumam papel de protagonistas do 

processo, que possam além de ajudar a definir os temas a serem tratados, possam ser mais 
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estimulados a criar suas próprias formas, a partir de seus sentimentos, ideias e percepções sobre 

o mundo dando vazão à sensibilidade de maneira mais plena,  com a observação e incentivo do 

professor. 

No Ensino Fundamental, o ensino de Arte, continua centrado nas linguagens das Artes 

Visuais, a Dança, da Música e do Teatro. No entanto a BNCC também  incorpora as Artes 

Integradas como unidade temática e pretende-se que os alunos explorem as relações entre as 

diferentes linguagens e suas práticas, possibilitando ainda o uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação.  

Outra mudança é que a Base propõe que a abordagem das linguagens articule seis  

dimensões do conhecimento para o ensino de Arte, que serão a Criação, Crítica, Fruição, 

Estesia, Expressão e Reflexão. E explicita “que, de forma indissociável e simultânea, 

caracterizam a singularidade da experiência artística”. No entanto, as três últimas (Estesia, 

Expressão e Reflexão) são novidades da Base.  

As dimensões são:  

• Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e 

constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere 

materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em 

processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa 

dimensaõ trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico, processo 

permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e 

inquietações.  

• Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a 

novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de 

relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e 

manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula 

açaõ e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, 

históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.  

• Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, 

ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. 

Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como forma de 

conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, 

percepção, intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.  

• Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações 

subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual 

quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos 

constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas 

materialidades.  

• Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se 

sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão 

implica disponibilidade dos sujeitos para a relaçaõ continuada com produções 

artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.  

• Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre 

as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a 

atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, 

seja como criador, seja como leitor. (BRASIL, 2017, p. 192 e 193) 
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Ressalta-se que três dimensões (criação, crítica e fruição) já faziam parte da Proposta 

triangular  de Barbosa (1999, 2008) que serão abordadas na próxima subseção que trata dos 

fundamentos metodológicos da disciplina de Arte, que estão explicitadas no documento PCN-

Arte.   

 

2.2.1 Fundamentos Metodológicos da Disciplina de Arte   

Os Planos Curriculares Nacionais (PCN) visam a atender a proposta da LDB nº. 

9.394/96, para elaboração de um currículo que abrange o ensino brasileiro, em seus diversos 

níveis e modalidades. O documento PCN-Arte expõe “uma compreensão do significado da arte 

na educação, explicitando conteúdos, objetivos e especificidades, tanto no que se refere ao 

ensino e à aprendizagem, quanto no que se refere à arte como manifestação humana” (BRASIL, 

2000, p. 15). Portanto, traz o conceito de arte, descreve os conteúdos e objetivos para o ensino-

aprendizagem da arte e neste mesmo documento, a arte é vista para “desenvolver o pensamento 

artístico”, a fim de que o aluno possa ampliar “a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a 

imaginação”. (BRASIL, 2000, p. 15). 

O PCN-Arte propõe que sejam trabalhadas de acordo com a proposta triangular: 

“aprender arte envolve basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles” 

(BRASIL, 2000, p. 15). Esses três campos conceituais são conhecidos como proposta triangular 

que foram evidenciados pela arte-educadora Ana Mae Barbosa. Ela fez parte de um grupo de 

educadores, na década de 1980, que passou a organizar um movimento, que delineava novas 

formas para se compreender a arte, conhecido como arte-educação. Para esse movimento, os 

três itens devem ser articulados no ensino da Arte. 

A produção refere-se ao fazer artístico e ao conjunto de questões a ele relacionadas, 

no âmbito do fazer do aluno e dos produtores sociais de arte. A fruição refere-se à 

apreciação significativa de arte e do universo a ela relacionado. Tal ação contempla a 

fruição da produção dos alunos e da produção histórico-social em sua diversidade. A 

reflexão refere-se à construção de conhecimento sobre o trabalho artístico pessoal, 

dos colegas e sobre a arte como produto da história e da multiplicidade das culturas 

humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão (BRASIL, 2000, p. 56).  

Esta proposta triangular deve articular as linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, 

teatro e Música). Dessa forma, o ensino de arte é apresentado pelos seguintes conteúdos:  
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[...] • elementos básicos das formas artísticas, modos de articulação formal, técnicas, 

materiais e procedimentos na criação em arte;  

• produtores em arte: vidas, épocas e produtos em conexões;  

• diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional 

e internacional: produções, reproduções e suas histórias;  

• a arte na sociedade, considerando os produtores em arte, as produções e suas formas 

de documentação, preservação e divulgação em diferentes culturas e momentos 

históricos (BRASIL, 2000, p. 57).  

Sendo que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foram instituídas a dar liberdade 

teórico-metodológica às escolas, ficando ao encargo de cada escola seguir as sugestões dos 

PCN ou dos seus respectivos currículos estaduais. As redes estaduais de Ensino da Rede 

Estadual seguem as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná  (DCE). 

O fundamento teórico das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná de Arte é a concepção de arte como fonte de humanização que incorpora as três vertentes 

das teorias críticas em arte:  

Nesse sentido, são abordadas as concepções arte como ideologia, arte como forma de 

conhecimento e arte como trabalho criador, tendo como referência o fato de serem as 

três principais concepções de arte no campo das teorias críticas, as quais têm no 

trabalho sua categoria fundante. (PARANÁ, 2008, p.54) 

Por esse motivo, essa concepção de arte como fonte de humanização é o enfoque dado 

ao ensino de Arte na Educação Básica, o qual funda-se nos nexos históricos entre arte e 

sociedade.  

A Arte é fonte de humanização e por meio dela o ser humano se torna consciente da 

sua existência individual e social; percebe-se e se interroga, é levado a interpretar o 

mundo e a si mesmo. A Arte ensina a desaprender os princípios das obviedades 

atribuídas aos objetos e às coisas, é desafiadora, expõe contradições, emoções e os 

sentidos de suas construções. Por isso, o ensino da Arte deve interferir e expandir os 

sentidos, a visão de mundo, aguçar o espírito crítico, para que o aluno possa situar-se 

como sujeito de sua realidade histórica. (PARANÁ, 2008, p. 56) 

A disciplina de arte tem como objetivos, realizar produções artísticas, nas várias 

formas de arte, analisando, refletindo e compreendendo os diferentes processos produtivos, com 

seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações socioculturais e 

históricas. Apreciar produtos de arte, em suas várias formas, desenvolvendo tanto a fruição 

quanto a análise estética. Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações da 

arte, em suas múltiplas linguagens, utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
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interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender 

em sua dimensão histórica.  

O trabalho com artes, em suma, proporciona às crianças a oportunidade de 

desenvolver sensibilidades que tornam possível o conhecimento estético do mundo e 

a expansão do repertório de habilidades e experiências estéticas que podem ser 

utilizadas em práticas adequadas de ensino, requeridas para o desenvolvimento pleno 

das potencialidades dos alunos. (FERREIRA, 2001, p.32) 

O trabalho em sala deve-se pautar pela relação que o ser humano tem com a arte, essa 

relação é de produzir arte, desenvolver um trabalho artístico ou de sentir e perceber as obras 

artísticas. Para tanto, educar esteticamente é trabalhar com a apreensão do conhecimento 

presente na produção artística e como este foi construído ao longo do tempo, sistematizado na 

forma de História da Arte. Barbosa acredita que:  

A construção do conhecimento em arte acontece quando há a interseção da 

experimentação com a codificação e com a informação, considerando-se como objeto 

de conhecimento dessa concepção, a pesquisa e a compreensão da questão que 

envolve o modo de inter-relacionamento entre arte e público, propondo-se que a 

composição do programa de ensino de arte seja elaborada a partir de três ações básicas 

que executamos quando nos relacionamos com a arte. Ler a obra de arte, fazer arte e 

contextualizar. (BARBOSA, 2008, p.36).   

Seguindo esta análise, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica em Arte, 

propõem a organização pedagógica em arte na interação de três aspectos, baseados na proposta 

triangular de Ana Mae Barbosa: 

Teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que perceba e aproprie a obra artística, 

bem como, desenvolva um trabalho artístico para formar conceitos artísticos.  

Sentir e perceber: são as formas de apreciação, fruição, leitura e acesso à obra de arte.  

Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos que compõe uma 

obra de arte.  

O trabalho em sala poderá iniciar por qualquer um desses momentos, ou pelos três 

simultaneamente. Ao final das atividades, em uma ou várias aulas, espera-se que o 

aluno tenha vivenciado cada um deles. (PARANÁ, 2008, p. 69 e 70) 

Quando esses três momentos são oportunizados ao aluno, ele passa a experimentar a 

conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos em arte. Segundo Paraná 

(2008, p. 52) “pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre a diversidade de 

pensamento e de criação artística para expandir sua capacidade de criação e desenvolver o 

pensamento crítico”.  
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É importante o professor de Arte ter um plano de curso e planejamento coerente com 

as propostas educacionais.  

Pretende-se que estas Diretrizes para a disciplina de Arte apontem aos professores da 

área, formas efetivas de levar o aluno a apropriar-se do conhecimento em arte, que 

produza novas maneiras de perceber e interpretar tanto os produtos artísticos quanto 

o próprio mundo. Nesse sentido, educar os alunos em arte é possibilitar-lhes um novo 

olhar, um ouvir mais crítico, um interpretar da realidade além das aparências, com a 

criação de uma nova realidade, bem como a ampliação das possibilidades de fruição. 

(PARANÁ, 2008, p. 56) 

Além da criação artística, o professor deve oportunizar aos alunos conhecimentos 

sobre cultura e propiciar situações de aprendizagem para a formação e o desempenho social do 

cidadão. A disciplina propõe educar cidadãos formadores, transformadores da cultura e da 

sociedade.  

 

2.2.2 Arte como Ideologia e Fator de Transformação Social  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD) nº. 9.394, de 1996, destaca 

no art. 32, parágrafo II, capitulo II, seção III, sobre a formação do cidadão, ressaltando a 

importância da compreensão de alguns valores que fundamentam a sociedade e, entre eles, 

aponta a necessidade da “compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade”.  

De acordo com o documento o ensino da arte pode contribuir para a compreensão da 

sociedade e para a formação do cidadão, assim deve estar presente tanto no Ensino Fundamental 

quanto no Ensino Médio.   

A aprendizagem em arte é fundamental para o desenvolvimento dos alunos para a 

formação intelectual do aluno, que pelo conhecimento, desenvolve o sentimento estético e o 

pensamento crítico.  Quanto às atividades relacionadas à criação, fazer artístico, é apresentado 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná de Arte - DCE o 

pensamento de Peixoto5 (2003) citado em Paraná (2008, p.23): 

                                                 

5 PEIXOTO, M. I. H. Arte e grande público: a distância a ser extinta. Campinas: Autores Associados, 2003  
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Criar é fazer existir algo inédito, um objeto novo que expressa o sujeito criador e, 

simultaneamente, o transcende, enquanto objeto portador de um conteúdo de cunho 

social e histórico e enquanto objeto concreto, como uma nova realidade social  

A DCE-Arte destaca a função social desta disciplina: educar cidadãos formadores, 

como também, transformadores da cultura e da sociedade. 

As diferentes formas de pensar a Arte e o seu ensino são constituídas nas relações 

socioculturais, econômicas e políticas do momento histórico em que se 

desenvolveram. Nesse sentido, as diversas teorias sobre a arte estabelecem referências 

sobre sua função social, tais como: da arte poder servir à ética, à política, à religião, à 

ideologia; ser utilitária ou mágica; transformar-se em mercadoria ou simplesmente 

proporcionar prazer. (PARANÁ, 2008, p. 46) 

Vale ressaltar a importância da disciplina de arte na formação do cidadão consciente, 

crítico e criativo, capaz de expressar suas ideias e sentimentos através da arte. Para isso, a DCE 

– Arte organizou os conteúdos e selecionou enfoques a serem aprofundados em cada ano letivo, 

(série) para todas as áreas. 

(...). Neste sentido, o trabalho na 5a série/6° ano é direcionado para a estrutura Arte e 

organização da Arte em suas origens e outros períodos históricos; nas séries seguintes, 

prossegue o aprofundamento dos conteúdos, sendo que na 6a série/7° ano  é 

importante relacionar o conhecimento com formas artísticas populares e o cotidiano 

do aluno; na 7a série/8° ano  o trabalho poderá enfocar o significado da arte na 

sociedade contemporânea e em outras épocas, abordando a mídia e os recursos 

tecnológicos na arte; na 8a série/9° ano , tendo em vista o caráter criativo da arte, a 

ênfase é na arte como ideologia e fator de transformação social. (PARANÁ, 2008, p. 

88 e 89) 

Portanto, para o 9° ano, a ênfase dos conteúdos é na arte como ideologia e fator de 

transformação social, tendo em vista o caráter criativo da arte.  

Seguindo a perspectiva dada ao Ensino de Arte, que se funda nos nexos históricos entre 

arte e sociedade, “são abordadas as concepções arte como ideologia, arte como forma de 

conhecimento e arte como trabalho criador, tendo como referência o fato de serem as três 

principais concepções de arte no campo das teorias críticas”.(PARANÁ, 2008, p. 54) 

O documento ainda traz a concepção de arte como 

(...) fonte de humanização incorpora as três vertentes das teorias críticas em arte: arte 

como forma de conhecimento, arte como ideologia e arte como trabalho criador, por 

reconhecê-las como aspectos essenciais da arte na sua complexidade de produto da 
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criação humana. Por esse motivo, essa concepção constitui o fundamento teórico 

destas Diretrizes Curriculares de Arte para a Educação Básica, bem como é fonte de 

referência para a organização da disciplina no seu conjunto. (PARANÁ, 2008 p. 62) 

Estas abordagens orientam e organizam a metodologia, a escolha dos conteúdos e a 

avaliação de Arte na Educação Básica.  

 

2.2.3 Muralismo: Função Social  

No DCE – Arte propõe uma organização curricular a partir dos conteúdos estruturantes 

que constituem uma identidade para a disciplina de Arte e possibilitam uma prática pedagógica 

que articula as quatro áreas de Arte (Artes Visuais, Dança, Teatro e Música). 

Nas discussões coletivas com os professores da rede estadual de ensino, definiu-se 

que os conteúdos estruturantes da disciplina são:  

- elementos formais;  

- composição;  

- movimentos e períodos. (PARANÁ, 2008, p. 63) 

 Dentre os Conteúdos Estruturantes da área de Artes Visuais (Figura 1), a serem 

trabalhados no 9º ano, na disciplina de Arte, inclui-se: Muralismo e Arte Latino- americana; 

Técnica: Pintura, Grafitte; Gêneros: paisagem urbana, cenas do cotidiano. De modo, que os 

alunos possam compreender a arte enquanto fator de transformação social e produzir trabalhos, 

visando a atuação do sujeito em sua realidade singular e social.  

 

Figura 1 - Conteúdos de Artes Visuais para o 9º ano do Ensino Fundamental II 

 
Fonte: Paraná (2008, p. 93) 
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A arte muralista pode ser proposta por meio da análise e da produção de imagens 

possibilitando ao educando a realização de novas criações em espaços não convencionais, como 

o muro, permitindo que aluno expresse ideias através da arte com uma função político-social 

que transcendem a função estética.  

O muralismo tem sido utilizado pelo homem como forma de linguagem e de expressão, 

sendo uma das formas mais antigas e importantes de expressão política e social na História. 

Alguns artistas que resgataram essa forma de pintura, criando um gênero de arte 

pública foram os muralistas mexicanos Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro 

Siqueiros. Com o objetivo de sensibilizar e mobilizar o público em torno de ideais filosóficos, 

políticos e sociais. Expondo sua arte em espaços urbanos, tornando-se galerias de arte a céu 

aberto ou em lugares públicos e dessa forma a pintura mural leva a arte para a esfera pública. 

Vasconcellos (2004, p.1) cita que o muralismo mexicano teve início oficial nos anos 

20 do século passado e destaca que "foi a principal corrente estética da arte moderna no México, 

com grande repercussão por todo o continente americano e mesmo na Europa”. Ele relata sobre 

a pintura mural do México e trata das obras a partir do contexto político em que foram 

realizadas, e que estão carregadas de uma simbologia e assim devem ser analisadas 

cuidadosamente. Além disso, o autor ressalta que: 

É fundamental também ressaltar que essas imagens devem ser vistas como 

representações, ou melhor, ao serem compreendidas por outras pessoas além daquelas 

que as produziram, é porque existe entre elas um mínimo de convenção sociocultural. 

Dessa maneira, elas devem boa parcela de sua significação a seu aspecto de símbolo 

e de seu poder de comunicação (VASCONCELLOS, 2004, p.5).  

Considera-se importante que a apreciação de obras deve levar em consideração as 

mensagens e conteúdos veiculados pelas imagens. O uso delas pode ser utilizado como veículo 

de disseminação de ensinamentos, tendo em vista a abordagem sociológica. 

A fim de tratar de fundamentos e temáticas em Arte/Educação é essencial reconhecer 

características da cultura visual, uma produção social, como ponte entre representação e poder 

cultural na era da globalização. 

Hernández destaca sobre a contribuição da cultura visual tratadas na educação, 

possibilitando conexões entre as imagens e os contextos sociais, culturais e históricas: “(...) um 

primeiro objetivo de uma educação para a compreensão da cultura visual, que, além disso, 

estaria presente em todas as áreas do currículo, seria explorar as representações que os 
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indivíduos, segundo suas características sociais, culturais e históricas constroem da realidade”. 

(HERNÁNDEZ, 2000, p. 52) 

Hernández complementa a importância da cultura visual articuladas com a educação, 

para a produção de conhecimento: 

Daí a importância, a posição de ponte que a cultura visual exerce: como campo de 

saberes que permite conectar e relacionar para compreender e aprender, para transferir 

o universo visual de fora da escola (do aparelho de vídeo, dos videoclipes, das capas 

de CD, da publicidade, até a moda e o ciberespaço etc.) com a aprendizagem de 

estratégias para decodificá-lo, interpretá-lo e transformá-lo na escola (HERNÁNDEZ, 

2000, p. 52).  

Pelos estudos da cultura visual, é possível apontar questionamentos e investigações da 

realidade e da sociedade no ambiente escolar, de forma que instigue o aluno uma visão mais 

reflexiva, buscando um olhar crítico dos conteúdos que lhes são problematizados e de acordo 

com as experiências que cada indivíduo tenha experimentado fora da escola. “possibilitando 

um novo olhar para com a imagem e assim um novo olhar pra si próprio em relação a ela e a 

si” (HERNANDEZ, 2007, p.31).  

Por meio de imagens, principalmente na arte contemporânea, os artistas estabelecem 

conexões com a vida, problematizando temas políticos, econômicos e sociais.  

Katia Canton, em Narrativas Enviesadas, explica através de suas pesquisas que novas 

gerações de artistas demonstram um interesse renovado pela narrativa, sendo assim 

fragmentada e não obedece a um tempo cronológico, diferente do modo tradicional e linear.  

Canton argumenta que:  

[...] artistas contemporâneos buscam sentido. Um sentido que pode estar alicerçado 

em preocupações formais – intrínsecas à arte e que se sofisticaram com o 

desenvolvimento dos projetos modernistas do século XX -, mas que finca seus valores 

na compreensão (e na apreensão) da realidade, infiltrada nos meandros das políticas, 

da economia, da ecologia, da educação, da cultura, da fantasia, da afetividade. 

(CANTON, 2009, p.35) 

A pintura mural também é uma forma de arte contemporânea, engloba o conjunto de 

obras pictóricas realizadas sobre paredes, possibilitando uma relação com a sociedade e a 

realidade. Canton (2009, p.35) explica que a arte é “capaz de transcender os limites da realidade, 

a arte contemporânea penetra as questões cotidianas, espelhando e refletindo exatamente aquilo 

que diz respeito à vida”. 
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Nesta perspectiva, os alunos da escola a ser pesquisada, são oriundos da área rural, que 

estudam numa escola intitulada “do Campo” e destaca-se a importância de fazer reflexões 

sociais com temas próximos à realidade dos alunos, estabelecendo uma relação com os 

objetivos da pintura mural com o proposta da Educação do Campo. 

 

 

2.3 A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

A Educação do Campo surgiu através da mobilização de organizações e comunidades 

da classe trabalhadora do campo para que suas experiências educativas e a sua identidade não 

sejam perdidas, oportunizando aos sujeitos do campo uma educação dentro do seu contexto 

social.  

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão dos movimentos sociais por uma 

política educacional para comunidades camponesas: nasceu da combinação das lutas dos 

sem-terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de 

resistência de inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder suas 

escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu território, sua identidade. 

(CALDART, 2008, p. 71) 

O Projeto de Educação do Campo, vinculado com as experiências sociais dos sujeitos 

do campo, ganhou espaço nas políticas públicas para a educação.  

Nas próximas subseções pretende-se apresentar as características da Escola do Campo 

e as orientações específicas de suas formas de trabalho, nas Diretrizes Curriculares da Educação 

do Campo do Paraná (2007) e das Diretrizes Operacionais da Educação do Campo. 

 

2.3.1 Objetivos e Dimensões Legais da Educação do Campo   

 

A educação se destacou como um direito de todos, com a aprovação da Constituição 

de 1988. E diante ao reconhecimento da diversidade do campo e a compreensão da importância 

de atender a essa realidade, o Ministério da Educação estabeleceu parâmetros para Educação 

do Campo na edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, com a ideia 

de garantir e conquistar direitos estabelecidos por políticas públicas brasileiras em consideração 

pela diversidade do campo. Souza (2008, p. 1096) destaca a importância da LDB 9394/96 para 

a implantação da Educação do Campo: 
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O marco da inserção da educação do campo na agenda política e na política 

educacional pode ser indicado a partir da LDB 9394/96, ao afirmar, em seu artigo 28, 

a possibilidade de adequação curricular e metodologias apropriadas ao meio rural; 

flexibilizar a organização escolar, com adequaçaõ do calendário escolar.  

O artigo 28 da LDB 9394/96 estabelece encaminhamentos para atender as 

peculiaridades à realidade vivenciada no campo, promovendo adaptações necessárias à sua 

adequação sem perder de vista a dimensão universal do conhecimento e da educação.  

Art. 28 - Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 

e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas 

às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - organização escolar 

própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 

condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 

1996, p.28)  

Um ano depois, em 1997, houve o I Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma 

Agrária (I Enera), a fim de debater sobre a educação do campo, foi um evento organizado pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com apoio da Universidade de 

Brasília (UnB) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), e outras entidades. Nas 

diretrizes (PARANÁ, 2006, p. 19) é relatado que neste evento foi lançado um desafio de “pensar 

a educação pública a partir do mundo do campo, levando em conta o seu contexto, em termos 

de sua cultura específica, quanto à maneira de conceber o tempo, o espaço, o meio ambiente e 

quanto ao modo de viver, de organizar família e trabalho.” 

Em 1998 sucedeu-se a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, 

uma parceria entre o MST, a UnB, Unicef, Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB).  

No Paraná, em 2000, criou-se a Articulação Paranaense por uma Educação do Campo, 

simultaneamente à realização da II Conferência Paranaense: Por uma Educação Básica do 

Campo. Souza comenta sobre a Articulação Paranaense por uma Educação do Campo. 

A Articulação evidencia um espaço público de encontro entre sujeitos que possuem 

interesses no campo, na sua dimensão educativa e no desenvolvimento rural. É um 

espaço de debates, apresentação da situação educacional nas comunidades 

camponesas. A partir da Articulação podem ser vislumbradas parcerias entre 

municípios e movimentos sociais, bem como entre governo estadual e movimentos 
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sociais, assim como parcerias entre os sujeitos da sociedade civil, como exemplo os 

movimentos sociais e ONGs (SOUZA, 2006, p. 70).  

Souza (2006), enfatiza que a abordagem desta articulação era a preocupação com uma 

educação que valorizasse os sujeitos sociais e sua cultura, promovendo conhecimentos com 

uma função social, cujo foco seria no benefício e transformação da sociedade. 

Diante a necessidade de uma legislação específica de educação à comunidade do 

campo, o Conselho Nacional de Educação, por meio da Câmara de Educação Básica, em 2002, 

aprovou as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Resolução 

CNE/CEB n. 1, de 3 de abril de 2002). Neste documento da instituição das diretrizes é 

referenciado os artigos 23,26 e 28 da Lei 9.394, de 1996. 

Art. 5o As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o 

direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 

26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 

aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. 

(BRASIL, 2002) 

Ainda nesta Resolução CNE/CEB n. 1, de 3 de abril de 2002, apresenta a normatização 

complementar para a formação de professores para o exercício da docência nas escolas do 

campo. 

Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a 

Educação Básica no país, observarão, no processo de normatização complementar da 

formação de professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os 

seguintes componentes: I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo 

das crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da 

vida individual e coletiva, da região, do país e do mundo; II - propostas pedagógicas 

que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de 

interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço 

cientifico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de 

vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidaria e 

colaborativa nas sociedades democráticas. (BRASIL, 2002) 

Logo depois, em 2003, no Estado do Paraná́, foi formado uma coordenação de 

Educação do Campo junto à Secretaria de Estado da Educação/SEED PR e em 2006 as 

Diretrizes Curriculares da Educação do Campo
 
no Estado do Paraná́. Este documento oficial, 

que envolveu todas as Escolas e Núcleos Regionais de Educação do Estado, apresenta um 
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importante instrumento para a construção de uma educação do campo pública e gratuita de 

qualidade. 

A construção das Diretrizes Curriculares da Educação do Campo é mais um passo 

importante na afirmação da educação como um direito universal, pois vem auxiliar o 

professor a reorganizar a sua prática educativa, tornando-a cada vez mais próxima da 

realidade dos sujeitos do campo, criando assim um sentimento de pertencimento das 

crianças e adolescentes, que vão ter na escola um trabalho educativo com sentido em 

suas vidas. A intenção é que as Diretrizes possam motivar os professores na 

observação e apropriação da riqueza que o campo brasileiro oferece à ampliação dos 

conhecimentos escolares. (PARANÁ 2006, p.9) 

As Diretrizes Curriculares da Educação do Campo
 
no Estado do Paraná́ (2006) 

estabelecem eixos temáticos, que são considerados como problemáticas centrais a serem 

focalizadas nos conteúdos escolares e indicam encaminhamentos metodológicos. Vide Quadro 

5. 

 

Quadro 5 - Eixos temáticos e alternativas metodológicas da Educação do Campo 

EIXOS TEMÁTICOS ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS 

Trabalho: divisão social e territorial Organização dos saberes escolares: investigação e 

interdisciplinaridade como princípios pedagógicos 
Cultura e identidade 

Interdependência campo-cidade, questão agrária e 

desenvolvimento sustentável 

 

Organização do tempo e do espaço escolar 

Organização política, movimentos sociais e cidadania 

Fonte: Baseado em Paraná (2006, p. 35 a 51) 

 

Diante de cada Eixo Temático proposto pelas Diretrizes Curriculares da Educação do 

Campo
 
no Estado do Paraná́ (2006) será tratado a seguir, resumida de forma sucinta. 

 O ponto de partida do eixo temático na educação Trabalho: divisão social e territorial é 

a análise sobre as atividades humanas produtivas desenvolvidas pelos povos do campo. 

(...) nesse eixo temático são inúmeras as possibilidades de trabalho em sala de aula, 

pois a própria lógica da divisão do trabalho na escola pode ser explorada com as 

crianças. A formação do professor e sua disposição para problematizar os aspectos da 

vida cotidiana são essenciais à educação que se quer dos povos do campo. (PARANÁ, 

2006, p.36)  

Desse modo, esse eixo propõe a reflexão sobre a organização produtiva na sociedade 

capitalista, como também em outros modos de produção.  



 

 

 

49 

O eixo Cultura e identidade parte da premissa pela compreensão da diversidade social. 

Segundo as diretrizes (Paraná, 2006, p. 38), esses dois conceitos podem ser enfocados a partir 

“da identificação da trajetória de vida dos alunos, da caracterização das práticas socioculturais 

vividas na comunidade onde a escola está localizada, da análise das relações sociais vividas nos 

ambientes familiar, comunitário e de trabalho.”  

Portanto, valorizar a cultura dos povos do campo significa criar vínculos com a 

comunidade e gerar um sentimento de pertença ao lugar e ao grupo social. Isso 

possibilita criar uma identidade sociocultural que leva o aluno a compreender o 

mundo e transformá-lo. (PARANÁ, 2006,p. 38) 

Tendo os aspectos da realidade como referência no trabalho, podem auxiliar os alunos 

no exercício na reflexão e produção de conhecimentos. Para isso acontecer, as diretrizes 

destacam que os conteúdos, os recursos didáticos como livros, jornais, documentários, 

necessitam ser devidamente selecionados.  

Entende-se então, que fazem a escola ter um sentido na formação dos alunos, os 

conteúdos culturais devem ser abordados nas práticas pedagógicas  

O eixo temático interdependência campo-cidade, questão agrária e desenvolvimento 

sustentável é destacado nas diretrizes como imprescindível à educação do campo.  

A interdependência campo-cidade pode ser problematizada a partir das atividades 

cotidianas e das necessidades sociais básicas, como alimentação e água potável. O 

desenvolvimento sustentável requer um projeto político de sociedade que contemple 

a dimensão socioambiental do ser humano, da sociedade e do planeta. (PARANÁ, 

2006, 39) 

A partir da problemática sobre a interdependência campo-cidade, manifestações sociais 

e o desenvolvimento sustentável, serão analisados os tipos de relações culturais, econômicas, 

políticas e sociais. 

O eixo organização política, movimentos sociais e cidadania destaca a importância de 

“resgatar as lutas por direitos civis, políticos e sociais no país, pois se trata de um debate sobre 

a construção da cidadania.” (PARANÁ, 2006, 42) 

Dessa forma, esse eixo refere-se à análise das condições existenciais dos sujeitos, a fim 

de que os alunos possam compreender os enfrentamentos políticos e as lutas sociais.  
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 Quanto às Alternativas Metodológicas, a Organização dos saberes escolares: 

investigação e interdisciplinaridade como princípios pedagógicos é uma delas, no qual os 

saberes trazidos pelos alunos e pelos professores são evidenciados. 

A pesquisa é elemento essencial para que o professor aprofunde os seus 

conhecimentos, ou para que entre em contato com os aspectos da realidade vivida 

pelos povos do campo. Ela requer observação, experimentação, reflexão, análise, 

sistematização e estudos para aprofundamento teórico. (PARANÁ, 2006.p.48) 

Sendo assim, é ressaltado que o professor pesquise e aprofunde o conhecimento, num 

processo investigativo, considerando a vivência do aluno. A fim de escolher temas 

significativos para determinada comunidade local.  

Os encaminhamentos metodológicos para a organização dos saberes escolares podem 

ser diferentes, através de temas geradores, interdisciplinaridade.  

Outra alternativa metodológica abordada nas diretrizes é referente a organização do 

tempo e do espaço escolar. Com o qual deve repensar o espaço escolar e reorganizar os tempos 

escolares. No entanto, a construção do projeto político-pedagógico da escola requer a reflexão 

sobre tais questões.  

É preciso que o projeto político-pedagógico seja coerente em seus princípios 

pedagógicos, que cada planejamento de ensino explicite os objetivos, as articulações 

entre disciplinas, os conceitos e noções a serem desenvolvidas com os alunos. Caso 

contrário, a prática poderá se tornar apenas uma visita a um outro ambiente que não a 

sala de aula, não atingindo os objetivos de uma educação crítica. (PARANÁ, 2006, 

p.48 e 49) 

Sobre os tempos pedagógicos, A LDB n. 9394/96 permite que o calendário escolar 

seja organizado em função das características de cada lugar. Levando em consideração a 

dinâmica da vida do campo. Dessa forma, procura evitar as faltas excessivas, em determinados 

períodos do ano, bem como a evasão escolar.  

A Educação do Campo deve ser oferecida com padrões de qualidade e adequações 

pertinentes, para isso, o ensino e a aprendizagem devem ser repensados e os currículos 

articulados com a realidade do campo garantindo o direito do povo do campo à educação. 

Portanto, as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo indicam uma educação 

aos sujeitos do campo que respeite e valorize a diversidade humana, vinculada à sua cultura e 

as suas necessidades humanas e sociais. O objetivo dessas diretrizes (Paraná, 2006, p 15) é 
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“contribuir para a gestão e a prática pedagógicas nas escolas do campo e, portanto, destina-se a 

todos os educadores das escolas do campo e gestores da educação.”   

Diante aos fatos citados, a busca por uma Educação do Campo e, principalmente, a 

aprovação da última LDB nº 9.394/96 para a Educação Brasileira, evidenciam uma educação 

como foco para a formação da cidadania. As instituições escolares, que muitos cidadãos das 

comunidades rurais possuem para atuarem nas suas próprias localidades,  são denominadas “Do 

Campo”. Nesse ambiente escolar, localizado na zona rural, o enfoque CTS (Ciência, Tecnologia 

e Sociedade) pode ser introduzido com diversos temas apropriados, com a finalidade de 

alfabetizar científica e tecnologicamente os cidadãos, contribuindo na tomada de decisões 

tornando-os aptos a atuarem na sociedade. Para esta pesquisa, o tema escolhido foi a Segurança 

e saúde no trabalho rural. 

 

2.3.2 Segurança e Saúde no Trabalho Rural 

Considerou-se importante ser trabalhado, com alunos de Escola do Campo, questões 

relativo aos acidentes de trabalho rural, de modo que eles possam compreender e contribuir 

para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho em área rural ou diminuir sua extensão. 

Essa temática poderá ser enriquecida com indagações e reflexões referente as relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade.  

O trabalho na agropecuária compreende atividades na agricultura, pecuária, pesca, 

aquicultura, silvicultura e exploração florestal. 

A preocupação com a saúde do trabalhador aumentou com a chegada da Revolução 

Industrial, fazendo-se necessário a elaboração de leis e regras que tratassem sobre as questões 

de segurança no trabalho.  

No Brasil, a Legislação de Segurança do Trabalho compõe-se de Normas 

Regulamentadoras, leis complementares, como portarias e decretos. O país também aprova as 

convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho).  

A Lei no 8.213, que rege desde 1991 considera em seu artigo 19 que o “acidente do 

trabalho é todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho”. Contudo, os trabalhadores rurais não estão sujeitos 

somente a acidentes que ocorrem no exercício do trabalho, mas também em acidentes ocorridos 

no trajeto, entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. 
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De acordo com os incisos I e II do artigo 20 da lei 8213/91 consideram-se acidentes 

de trabalho:  

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as 

seguintes entidades mórbidas:         I - doença profissional, assim entendida a produzida 

ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e 

constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social;        II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou 

desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com 

ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. (BRASIL, 

2012) 

Existem benefícios aos trabalhadores que sofrem algum tipo de acidente no trabalho, 

conforme artigos 11 e 16 da lei 8213/91, Mas, só os beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social que fazem jus a esses direitos. Assim, para efeito da Previdência Social, os 

acidentes do trabalho são os acidentes decorrentes da atividade profissional desempenhada pelo 

trabalhador; acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho e nos horários 

de refeição; acidentes ocasionados por qualquer tipo de doença peculiar a determinado ramo de 

atividade.  

Tratando-se de trabalho rural, destaca-se a Norma Regulamentadora de Segurança e 

Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura – 

NR 31 (Portaria N.º 86, DE 03/03/05 - DOU DE 04/03/05). 

Quanto aos deveres de empregadores e empregados às normas de segurança e medicina 

do trabalho são descritos nos artigos 157 e 158 da CLT:  

Art. 157 – Cabe às empresas: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;  

II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar 

no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; III – adotar as 

medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; IV – facilitar 

o exercício da fiscalização pela autoridade competente.   

Art. 158 – Cabe aos empregados: 

I – observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções 

de que trata o item II do artigo anterior; Il – colaborar com a empresa na aplicação dos 

dispositivos deste Capítulo.   

Parágrafo único – Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do 

artigo anterior;  b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela 

empresa. (BRASIL, 2012) 
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As normas devem ser obedecidas e devem ser cumpridas pelos empregadores e 

trabalhadores. O empregador deve instruir de forma contínua seus empregados, como também 

garantir um ambiente de trabalho seguro, a fim de evitar acidentes.  O trabalhador tem o dever 

de cumprir as normas e ter ciência dos riscos que seu trabalho exerce, podendo até mesmo se 

negar a exercer a atividade caso considerá-la perigoso. 

O enfoque da CTS recomendado por muitos autores, trabalhados nesse capítulo, Auler 

(2002, 2007) Bazzo (2002, 2014,), Cerezo (2002), Garcia (1996), Santos e Schnetzler (2010), 

Silveira (2007), sugerem a incorporação da abordagem CTS no processo educacional e que 

precisa acontecer em todas as esferas educacionais. Diante isso, supõe-se que na Educação do 

Campo o enfoque CTS possa ser desenvolvido. Portanto, o desenvolvimento desta pesquisa, se 

dará com atividades utilizando a pintura mural com enfoque CTS nas aulas de Arte, fazendo 

reflexões sobre a segurança e saúde no trabalho rural, tema próximo à realidade dos alunos 

oriundo da área rural com intuito de estabelecer uma aprendizagem significativa ao educando. 

 

 

2.4 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

O estudo com o tema Segurança e saúde no trabalho rural partiu do contexto social do 

aluno, cujo propósito foi de despertar o interesse no assunto do tema proposto e dos conteúdos 

de Arte a serem trabalhados a fim de que se possa estabelecer uma aprendizagem com 

significado, ponto central da teoria de Ausubel. 

O pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918- 2008) tornou-se famoso 

por ter proposto o conceito de aprendizagem significativa que estabelece o novo conhecimento 

a ser aprendido deverá estar ligado a um “aspecto existente e especificamente relevante da 

estrutura cognitiva do aluno” e assim ocorra a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 

NOVAK & HANESIAN, 1978, p. 41) 

A Teoria da Aprendizagem Significativa é uma teoria cognitivista/construtivista. 

Moreira (2013, p. 3) destaca que  cognitivismo é uma das correntes psicológicas que 

influenciaram as práticas docentes nas últimas décadas, que a  ênfase está “na cogniçaõ, em 

como o indivíduo conhece, como organiza sua estrutura cognitiva. Supondo que a cogniçaõ se 

dá por construçaõ, chega-se ao construtivismo, quer dizer, o sujeito constrói seu conhecimento 

ao invés de simplesmente armazenar informações.” 
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Ausubel descreve no Prefácio de seu livro o motivo de sua obra de 1963, The 

Psychology of Meaningful Verbal Learning: 

Em 1963, na minha obra The Psychology of Meaningful Verbal Learning, procedeu-

se a uma primeira tentativa de apresentar uma teoria cognitiva de aprendizagem 

significativa em oposição a uma aprendizagem verbal por memorização. Baseava-se 

na proposição de que a aquisição e a retenção de conhecimentos (particularmente de 

conhecimentos verbais, tal como por exemplo na escola ou na aprendizagem de 

matérias) são o produto de um processo activo, integrador e interactivo entre o 

material de instrução (matérias) e as ideias relevantes da estrutura cognitiva do 

aprendiz, com as quais as novas ideias estão relacionadas de formas particulares. 

(AUSUBEL, 2000, p. xi) 

Como também,  Ausubel (2000, p. 16) declara a importância da aprendizagem e da 

retenção significativas para a educação “pois são os mecanismos humanos par excellence para 

a aquisição e o armazenamento da vasta quantidade de ideias e de informações representadas 

por qualquer área de conhecimentos”. E destaca que a  eficácia da aprendizagem significativa 

reside em duas características: “não arbitrariedade e substantivação (carácter não literal).”  

Moreira e Masini (1982, p.7) explicam a aprendizagem significativa como “um 

processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva (não-

literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo”.  

Sugere-se que as concepções prévias sejam consideradas como estratégias 

metodológicas que possibilite e contribua na construção do novo conhecimento na escola. 

Ausubel,  (Pelizzari et al, 2002, p. 38) denomina os conhecimentos prévios como subsunçores. 

“Neste processo a nova informação interage em comum à estrutura de conhecimento específico, 

que Ausubel chama de conceito ‘subsunçor’. Esta é uma palavra que tenta traduzir a inglesa 

‘subsumer’”.  

Ou seja, as ideias já́ existentes na estrutura mental podem ser  ampliadas e 

reconfiguradas e acessadas a novos conteúdos resultando assim numa aprendizagem 

significativa. Esta proposta também está articulada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998).  

Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessário investir em 

ações que potencializem a disponibilidade do aluno para a aprendizagem, o que se 

traduz, por exemplo, no empenho em estabelecer relações entre seus conhecimentos 

prévios sobre um assunto e o que está aprendendo sobre ele. (BRASIL, 1998).  
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Pelizzari et al. (2002, p. 39 e 40) argumentam as vantagens da teoria da aprendizagem 

significativa: 

Segundo a teoria de Ausubel, na aprendizagem [significativa] há três vantagens 

essenciais em relação à aprendizagem memorística. Em primeiro lugar, o 

conhecimento que se adquire de maneira significativa é retido e lembrado por mais 

tempo. Em segundo, aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de uma 

maneira mais fácil, mesmo se a informação original for esquecida. E, em terceiro, uma 

vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte – a ‘reaprendizagem’, para dizer de 

outra maneira”. (PELIZZARI et al., 2002, p. 39 e 40) 

Dessa forma, esta teoria  refere-se  que uma aprendizagem significativa é efetivada 

quando a estrutura cognitiva pré-existente do educando, aquilo que ele já́ sabe, influencie e 

facilite uma nova aprendizagem relevante, tornando o novo conhecimento não arbitrário. 

Pelizzari et al. (2002) complementam que, para que a aprendizagem significativa 

ocorra, é importante que o aluno tenha disposição para aprender e o conteúdo escolar deve ser 

significativo ao educando:  

Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o indivíduo 

quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será́ 

mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser 

potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente 

significativo: o significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o 

significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz 

uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio. (PELIZZARI 

et al, 2002, p. 38) 

Portanto, o aluno deverá apresentar uma predisposição para aprender, e  conteúdos 

constituídos de significados lógicos que tenham alguma relação com os conhecimentos prévios 

adequados, e materiais  potencialmente significativos são requisitos fundamentais para a 

aquisição significativa de novos conhecimentos. Moreira (2013) trata disto na apresentação de 

seu mapa conceitual para esta teoria (figura 2). 

Moreira trata das três formas de aprendizagem significativa no mapa conceitual: a 

subordinada, a superordenada e a combinatória.   
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Figura 2 - Um mapa conceitual para a aprendizagem significativa de Ausubel 

 
Fonte: Moreira (2013, p. 5) 

 

Moreira (2013) complementa o mapa conceitual com uma breve explicação sobre a  

aprendizagem significativa, ou seja, aprendizagem com significado: 

Aprendizagem significativa é o conceito-chave da teoria. Por isso ocupa, no mapa, 

uma posição hierarquicamente superior. As condições para sua ocorrência, em 

situação de ensino-aprendizagem, são a predisposição para aprender e a existência de 

materiais potencialmente significativos. Esta condição, por sua vez, implica que esses 

materiais tenham significado lógico e o aprendiz tenha conhecimentos prévios 

adequados para transformar o lógico em psicológico. O mapa destaca também os tipos 

(representacional, conceitual e proposicional) e as formas (subordinada, 

superordenada e combinatória) de aprendizagem significativa. (MOREIRA, 2013,  

p.5) 

 

Para Moreira (2013, p.8) o processo mais comum “é a subordinada na qual o novo 

conhecimento se subordina, se ‘ancora’, em certo conhecimento já existente na estrutura 
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cognitiva com alguma estabilidade e clareza” e  explica resumidamente, o processo conhecido 

como aprendizagem significativa subordinada no qual “o novo conhecimento adquire 

significado e o prévio fica mais diferenciado, mais estável, mais claro, mais rico em 

significados.” 

▪Um novo conhecimento interage com algum conhecimento prévio, especificamente 

relevante, e o resultado disso é que esse novo conhecimento adquire significado para 

o aprendiz e o conhecimento prévio adquire novos significados, fica mais elaborado, 

mais claro, mais diferenciado, mais capaz de funcionar como subsunçor para outros 

novos conhecimentos.  

▪Durante um certo período de tempo, a fase de retenção, o novo conhecimento pode 

ser reproduzido e utilizado com todas suas características, independente do subsunçor 

que lhe deu significado em um processo de interação cognitiva.  

▪No entanto, simultaneamente, tem início um processo de obliteração cujo resultado 

é um esquecimento (residual) daquele que era um novo conhecimento e que foi 

aprendido significativamente. Isso quer dizer que aprendizagem significativa não é 

sinônimo de “nunca esquecer” ou “daquilo que não esquecemos”.  

▪A assimilaçaõ obliteradora é a continuidade natural da aprendizagem significativa. 

Mas essa obliteração não leva a um esquecimento total. Ao contrário, o novo 

conhecimento acaba “ficando dentro do subsunçor” e a reaprendizagem é possível e 

relativamente fácil e rápida. (MOREIRA, 2013, p.6) 

Moreira (2013) comenta que a aprendizagem significativa superordenada naõ é taõ 

comum como a subordinada e que a forma combinatória da aprendizagem significativa é ainda 

mais difícil e menos frequente. E explica resumidamente as duas formas de aprendizagem 

significativa:  

A superordenada é aquela aprendizagem em que há uma reorganização cognitiva de 

modo que um conhecimento passa a ser hierarquicamente (a estrutura cognitiva é 

dinâmica, hierárquica, buscando sempre a organização) superior a outros. Isso 

normalmente ocorre quando o ser que aprende percebe relações entre conhecimentos 

aprendidos por subordinação. Pode também ocorrer que um novo conhecimento seja 

percebido, ou que um novo significado seja captado, já́ como hierarquicamente 

superior a outros estabelecendo diferenças, semelhanças, causalidades, graus de 

diferença, entre conhecimentos aprendidos por subordinação. A combinatória, por sua 

vez, é aquela em que o significado de um novo conhecimento decorre da interação 

cognitiva com um conjunto de conhecimentos prévios, típico de uma pessoa que tem 

um bom domínio de um corpo de conhecimentos. (MOREIRA, 2014, p. 8) 

Ainda na figura 2, incluiu também três tipos de aprendizagem significativa: 

representacional, conceitual e proposicional. Moreira (2013, p.8) explica que a aprendizagem 

significativa representacional “é aquela em que um símbolo, um signo, um ícone representa um 

único evento ou objeto.” E à medida que o ser humano se desenvolve, “vai construindo muitos 

outros conceitos, cada vez mais complexos, mais sofisticados.” Essa é a aprendizagem 
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significativa de conceitos, ou conceitual. “Conceitos saõ representados por signos, geralmente 

linguísticos, e apontam regularidades em eventos ou objetos. Uma vez construído um conceito, 

o sujeito se libera de referentes específicos.” Para a aprendizagem proposicional Moreira (2013, 

p.9) aponta que: 

Isso significa que com conceitos vamos muito além de apontar regularidades em 

eventos ou objetos: construímos e damos significado a proposições. Chegamos, assim, 

à aprendizagem significativa proposicional, ou de proposições. Por exemplo, “mapas 

conceituais podem facilitar a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa” 

é uma proposição que envolve os conceitos de aprendizagem significativa, facilitação, 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, mas seu significado vai além da 

soma dos significados desses conceitos.  

 E em sequência Moreira (2013) apresenta outro mapa conceitual (figura 3) que retrata 

a existência das formas e tipos  de aprendizagem significativa.   

Este mapa mostra que cada uma das três formas de aprendizagem significativa 

(subordinada, superordenada e combinatória) pode gerar diferentes tipos de aprendizagem 

significativa (representacional, conceitual e proposicional).  

 

Figura 3 - Um mapa conceitual com formas e tipos de aprendizagem significativa 

 
Fonte: Moreira (2013, p. 9) 

 



 

 

 

59 

Moreira (2013, p.10) explica sobre a complexidade e a dinamicidade da aprendizagem 

significativa. “Uma aprendizagem representacional pode evoluir para conceitual. Uma 

aprendizagem subordinada pode passar a superordenada. Uma aprendizagem combinatória 

pode envolver subordinaçaõ, superordenaçaõ e conceitualizaçaõ. E assim por diante.” 

Mais detalhes sobre a assimilação e retenção significativa de novos conhecimentos é 

comentado na próxima subseção.  

 

2.4.1 Teoria da Assimilação e Retenção Significativa da Aprendizagem. 

Para esclarecer como a aprendizagem escolar é produzida, Pelizzari et al. (2002, p. 39) 

comentam que Ausubel propõe dois eixos diferentes: Aprendizagem significativa  e a 

Aprendizagem memorística, que originam as classes diferentes de aprendizagem e faz distinção 

entre eles. 

A aprendizagem significativa é o eixo relativo à maneira de organizar o processo de 

aprendizagem e a estrutura em torno da dimensão aprendizagem por descoberta/aprendizagem 

receptiva.  

Essa dimensão refere-se à maneira como o aluno recebe os conteúdos que deve 

aprender: quanto mais se aproxima do pólo de aprendizagem por descoberta, mais 

esses conteúdos são recebidos de modo não completamente acabado e o aluno deve 

defini-los ou “descobri-los” antes de assimila-los; inversamente, quanto mais se 

aproxima do pólo da aprendizagem receptiva, mais os conteúdos a serem aprendidos 

são dados ao aluno em forma final, já́ acabada.  (PELIZZARI et al., 2002, p. 39) 

Ausubel remete a Aprendizagem memorística, o segundo eixo, ao tipo de processo que  

“intervém na aprendizagem e origina um continuum delimitado pela aprendizagem 

significativa, por um lado, e pela aprendizagem mecânica ou repetitiva, por outro.” 

(PELIZZARI et al., 2002, p. 39) 

(...) nesse caso, a distinção estabelece, ou não, por parte do aluno, relações 

substanciais entre os conceitos que estão presentes na sua estrutura cognitiva e o novo 

conteúdo que é preciso aprender. Quanto mais se relaciona o novo conteúdo de 

maneira substancial e não-arbitrária com algum aspecto da estrutura cognitiva prévia 

que lhe for relevante, mais próximo se está da aprendizagem significativa. Quanto 

menos se estabelece esse tipo de relação, mais próxima se está da aprendizagem 

mecânica ou repetitiva.  
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Quando o processo de aprendizagem por memorização for arbitrário e literal não 

resulta na aquisição de novos conhecimentos, tornando a aprendizagem mecânica ou repetitiva. 

Todavia, a aprendizagem memorística possui consequências significativas para aprendizagem 

quando relaciona o novo conteúdo de maneira não arbitrária e substancial com algum aspecto 

da estrutura cognitiva previa que for relevante ao aluno. 

A  diferença entre as dimensões da aprendizagem receptiva e aprendizagem pela 

descoberta  que fazem parte do eixo da aprendizagem significativa serão descritas a seguir sob 

a perspectiva de Ausubel  (2000) e de Ausubel, Novak e Hanesian (1978), 

Na aprendizagem receptiva, Ausubel, Novak e Hanesian, (1978, p. 24) explicam que 

“o conteúdo integral do que deve ser aprendido é apresentado ao aluno em sua forma final”. 

Caracteriza pela apresentação do conteúdo  transmitido pelo agente de ensino a ser aprendido 

em sua forma final, que o aluno aceite, receba e internalize este conteúdo. 

A aprendizagem receptiva está vinculada à didática da aula expositiva. Ausubel, 

Novak e Hanesian (1978, p. 547) descrevem que a aula expositiva pode ser entendida como 

necessária “sempre constituiu o centro de qualquer sistema pedagógico, e provavelmente 

sempre será́, porque é o único método viável e eficiente para transmitir grande quantidade de 

conhecimento”  

Já na aprendizagem pela descoberta, Ausubel, Novak e Hanesian, (1978, p. 24) 

explicam que o aluno deve ser estimulado a adotar uma postura investigativa e resolver, por si 

só, os problemas  “o principal conteúdo que será́ aprendido não é dado, mas deve ser descoberto 

pelo aluno antes que seja significativamente incorporado à estrutura cognitiva do aluno”. 

Contudo, os autores indicam as limitações deste tipo de aprendizagem: 

 (...) a descoberta de proposições originais por meio da atividade de solução de 

problemas não é uma função visível na aquisição de novos conceitos ou informações. 

Na educação formal do indivíduo, como a conhecemos, o agente educacional 

transmite amplamente conceitos, classificações e proposições consolidadas. De 

qualquer forma, os métodos de ensino pela descoberta dificilmente constituem um 

meio primário eficiente de transmitir o conteúdo de uma disciplina acadêmica. 

(AUSUBEL, NOVAK & HANESIAN, 1978, p. 26)  

Os autores Ausubel, Novak e Hanesian, (1978) não  menosprezam a aprendizagem 

pela descoberta,  eles demonstram que dificilmente constitui um meio primário eficiente de 

receber o conteúdo de uma disciplina e consideram que a escola tem a função de transmissão 

de conhecimento para introduzir o conteúdo.  
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Moreira destaca as características entre aprendizagem significativa e aprendizagem 

mecânica no mapa conceitual (figura 4). 

 

Figura 4 - Um mapa conceitual para aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa 

 
Fonte: Moreira (2013, p. 2) 

 

Dentre a explicação deste mapa, Moreira (2013, p.12) destaca que “naõ se trata de uma 

dicotomia, mas sim de um contínuo permeado por uma zona ‘cinza’, de progressividade. Um 

ensino potencialmente significativo pode ajudar muito o aluno nessa zona, facilitando seu 

caminho rumo a uma aprendizagem mais significativa.” Mostra, então, que por esta zona de 

progressividade, chamada de “zona cinza” entre aprendizagem mecânica e significativa  “é a 

zona do erro e este deve ser aproveitado, ao invés de simplesmente punido. É normal usar o 

erro para aprender” (MOREIRA, 2013,p.30). “Neste processo o aprendiz vai se afastando da 

aprendizagem mecânica e aproximando-se cada vez mais da aprendizagem significativa.” 

(MOREIRA; 2013, p.31) 
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Grande parte do que ocorre em sala de aula, do que acontece no processo ensino-

aprendizagem, situa-se na zona cinza, na zona da progressividade, da aprendizagem 

pelo erro, da captaçaõ de significados. Se o ensino for potencialmente significativo, 

ou seja, procurando facilitar, promover a aprendizagem significativa, o aluno, se 

apresentar a necessária intencionalidade, poderá progredir na direção dela. 

Contrariamente, se o ensino for comportamentalista, treinador para a testagem, para a 

resposta certa, a aprendizagem estará́ muito mais voltada para o outro extremo do 

contínuo, o da aprendizagem mecânica. (MOREIRA; 2013, p.11) 

As características entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica que 

“correspondem aos extremos do contínuo que existe entre elas. Na prática, geralmente, a 

aprendizagem naõ é totalmente mecânica ou totalmente significativa, mas pode estar mais perto 

de um desses extremos.” (MOREIRA; 2013, p.12) 

Para que haja uma aprendizagem significativa, Ausubel (2000, p. 11) também 

recomenda o uso de organizador avançado, que “é um mecanismo pedagógico que ajuda a 

implementar estes princípios, estabelecendo uma ligação entre aquilo que o aprendiz já́ sabe e 

aquilo que precisa de saber, caso necessite de apreender novos materiais de forma mais activa 

e expedita.”  

Ausubel explica que são materiais introdutórios apresentados antes do material de 

aprendizagem em si que servem como estratégias para manipular a estrutura cognitiva.  O uso 

do termo “organizador avançado” é usado por Ausubel (2000), no entanto em outras literaturas 

como Ausubel, Novak e Hanesian, (1978) e Moreira e Masini, (1982),  Moreira (2013) utilizam 

o termo “organizador prévio”. 

 

2.4.2 A Relação entre os Organizadores e os Subsunçores  

A utilização de organizadores prévios é um princípio metodológico facilitador de 

Teoria da aprendizagem Significativa. Ausubel, Novak e Hanesian, (1978, p. 170) definem os 

organizadores prévios como “materiais introdutórios inclusivos e relevantes que são claros e 

estáveis ao máximo”  e consideram a principal função do organizador é “ligar o espaço entre o 

que o aluno já sabe e o que ele precisa saber antes que ele possa aprender significativamente a 

tarefa que tem em mãos”. (1978, p. 172).  

Moreira e Masini, (1982, p. 13)  descrevem que para os organizadores prévios sejam 

úteis “precisam ser formulados em termos familiares ao aluno para que possam ser aprendidos, 

e devem contar com boa organização do material de aprendizagem para terem valor de ordem 

pedagógica”.  Moreira & Masini (1982 p. 13) ressalvam que os organizadores são mais 
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eficientes “quando apresentados no início das tarefas de aprendizagem do que quando 

introduzidos simultaneamente com o material aprendido.”  

Segue-se as orientações de Ausubel (2000) sobre a utilização dos organizadores na 

prática pedagógica. 

Por conseguinte, a fundamentação lógica para a utilização dos organizadores baseia-

se essencialmente em:  

1. A importância de se possuírem ideias relevantes, ou apropriadas, 

estabelecidas, já́ disponíveis na estrutura cognitiva, para fazer com que as novas ideias 

logicamente significativas se tornem potencialmente significativas e as novas ideias 

potencialmente significativas se tornarem realmente significativas (i.e., possuírem 

novos significados), bem como fornecer-lhes uma ancoragem estável.  

2. As vantagens de se utilizarem as ideias mais gerais e inclusivas de uma 

disciplina na estrutura cognitiva como ideias ancoradas ou subsunçores, alteradas de 

forma adequada para uma maior particularidade de relevância para o material de 

instrução. Devido à maior aptidão e especificidade da relevância das mesmas, também 

usufruem de uma maior estabilidade, poder de explicação e capacidade integradora 

inerentes.  

3. O facto de os próprios organizadores tentarem identificar um conteúdo 

relevante já́ existente na estrutura cognitiva (e estarem explicitamente relacionados 

com esta) e indicar, de modo explícito, a relevância quer do conteúdo existente, quer 

deles próprios para o novo material de aprendizagem. (AUSUBEL, 2000, p. 12) 

Quando os organizadores são utilizados como material introdutório no processo de 

aprendizagem facilitam ao aprendiz entrar em contato com o novo conhecimento a ser 

aprendido. “funcionam melhor para mostrar que novos conhecimentos se relacionam com 

conhecimentos prévios que o aprendiz possui, mas naõ percebe isso.” (MOREIRA, 2013, p. 

16). Na figura 5, mostra o mapa conceitual para Organizadores Prévios elaborado por Moreira. 

Este mapa conceitual destaca os dois tipos (comparativos e expositivos) e a função dos 

organizadores prévios com a existência ou ausência de subsunçores que seria “suprir a ausência 

de subsunçores ou explicitar sua relacionabilidade com os novos conhecimentos”, que então 

contribuem para a “diferenciaçaõ progressiva e a reconciliaçaõ integrativa que, por sua vez, saõ 

princípios programáticos da matéria de ensino e processos da dinâmica da estrutura cognitiva.” 

(MOREIRA, 2013, p. 16) 
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Figura 5 - Um mapa conceitual para Organizadores Prévios 

 
Fonte: Moreira (2013, p. 16) 

 

 

Ausubel (2000, p. 12) ainda salienta que “apresenta-se um organizador avançado a um 

aprendiz antes de se confrontar o mesmo com o próprio material de instruçaõ”. Já Moreira 

(2013, p.30), em sua visão critica da aprendizagem significativa, sugere naõ usar o livro e o 

quadro como únicos recursos instrucionais e naõ usar a aula expositiva clássica. Mas sugere o 

uso de  diversos de materiais e estratégias de ensino. Moreira (2013,p. 31) complementa que 

“aprender novos conhecimentos de maneira significativa e crítica implica captar seus 

significados, entender que saõ contextuais e que não saõ definitivos. É naõ aceitar passivamente 

esses conhecimentos como verdades porque ‘o professor disse’ ou porque ‘está no livro’.” Para 

compreender a visão de Moreira, será tratado na próxima subseção as ideias dele. 

 

2.4.3  Teoria de Aprendizagem Significativa Crítica 

Moreira, adotou e divulga a Teoria da Aprendizagem Significativa como referente 

básico para suas práticas de ensino e de pesquisa em ensino e também passou a defender uma 
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abordagem crítica a ela, ou seja, a aprendizagem deve ser significativa e crítica por considerar 

uma necessidade frente a uma educaçaõ apassivadora e treinadora. 

Moreira (2013, p. 29) explica a ideia básica da Teoria da Aprendizagem Significativa 

Critica (TASC) que é preciso aprender significativamente, porém com questionamento, 

criticidade, na sociedade contemporânea. “Ou seja, captar significados, adquirir 

conhecimentos, mas entender que naõ saõ definitivos e que podem haver outros significados 

em outros contextos”. Moreira (2010, p.20) argumenta que o foco da aprendizagem 

significativa subversiva, ou crítica é aquela que: 

 

(...) permitirá ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela, 

manejar a informação, criticamente, sem sentir-se impotente frente a ela; usufruir a 

tecnologia sem idolatrá-la; mudar sem ser dominado pela mudança; viver em uma 

economia de mercado sem deixar que este resolva sua vida; aceitar a globalização sem 

aceitar suas perversidades; conviver com a incerteza, a relatividade, a causalidade 

múltipla, a construção metafórica do conhecimento, a probabilidade das coisas, a não 

dicotomização das diferenças, a recursividade das representações mentais; rejeitar as 

verdades fixas, as certezas, as definições absolutas, as entidades isoladas.  

Moreira (2010, p. 20 e 21) apresenta 11 princípios facilitadores para a TASC: 

1. Aprender que aprendemos a partir do que já́ sabemos. (Princípio do conhecimento 

prévio.)  

2. Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas. (Princípio da interação social e 

do questionamento.)  

3. Aprender a partir de distintos materiais educativos. (Princípio da não centralidade 

do livro de texto.)  

4. Aprender que somos perceptores e representadores do mundo. (Princípio do 

aprendiz como perceptor/representador.)  

5. Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em todas as 

tentativas humanas de perceber a realidade. (Princípio do conhecimento como 

linguagem.)  

6. Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras. (Princípio da 

consciência semântica.)  

7. Aprender que o ser humano aprende corrigindo seus erros. (Princípio da 

aprendizagem pelo erro.)  

8. Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes para a 

sobrevivência. (Princípio da desaprendizagem.)  

9. Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições e 

metáforas são instrumentos para pensar. (Princípio da incerteza do conhecimento.)  

10. Aprender a partir de distintas estratégias de ensino. (Princípio da não utilização 

do quadro-de-giz.)  

11. Aprender que simplesmente repetir a narrativa de outra pessoa não estimula a 

compreensão. (Princípio do abandono da narrativa.)  
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Estes princípios facilitadores da Teoria de Aprendizagem Significativa Crítica de 

Moreira (TASC) podem ser vistas no mapa conceitual para uma visão crítica da aprendizagem 

significativa (figura 6), no qual os  itens propostos, na opinião de Moreira (2010, 2013) são 

viáveis de serem implementados em sala de aula, que estimulam o diálogo, o questionamento 

e o ensino centrado no aluno.  

 

Figura 6 - Um mapa conceitual para uma visão crítica da aprendizagem significativa 

 
Fonte: Moreira (2013, p. 29) 

 

Portanto, os princípios facilitadores devem ser considerados para que esta teoria Teoria 

de Aprendizagem Significativa Crítica (TASC) seja colocada em prática.   

Estes apontamentos feitos nesta seção darão subsídio na análise das atividades 

realizadas na prática pedagógica em Arte, por meio da pintura mural com enfoque CTS. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo apresentou-se a abordagem metodológica, o universo da pesquisa, as 

técnicas de coleta dos dados e de análise dos dados.   

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Essa pesquisa é de natureza aplicada com abordagem qualitativa de natureza 

interpretativa, e se caracteriza por uma pesquisa de intervenção pedagógica. A abordagem 

qualitativa de natureza interpretativa parte do pressuposto de que:  

As visões da relação entre o pesquisador e o pesquisado dependem da visão de 

conhecimento do pesquisador. Nesse paradigma, o conhecimento é possível 

apenas por meio dos processos interpretativos que o pesquisador aprende do seu 

encontro com os sujeitos em questão. (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 63)  

A Intervenção Pedagógica foi a abordagem metodológica para o desenvolvimento 

deste trabalho, Para Damiani et al. (2013), este tipo de pesquisa tem por objetivo a intervenção 

no fazer pedagógico com práticas de ensino inovadoras, que são projetadas, implementadas e 

avaliadas com o intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos envolvidos, seguido de uma 

avaliação dos efeitos dessa intervenção.   

Segundo nossa concepção, são investigações que envolvem o planejamento e a 

implementação de interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir 

avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam 

– e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. (DAMIANI et al. 2013, 

p.58) 

Damiani (2012) e Rochefort (2012) defendem o uso e relatam a importância das 

pesquisas do tipo intervenção pedagógica para a área educacional. Para Damiani (2012, p.2) 

“as intervenções em Educação, em especial as relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem, apresentam potencial para propor novas práticas pedagógicas (ou 

aprimorar as já́ existentes), produzindo conhecimento teórico nelas baseado.”  
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Tais interferências são planejadas e implementadas com base em um determinado 

referencial teórico e objetivam a promover avanços, melhorias, nesses processos, além 

de pôr à prova tal referencial, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os 

processos de ensino/aprendizagem neles envolvidos. (ROCHEFORT, 2012, p. 126) 

Damiani et al. (2013, p.60) relatam que “nas pesquisas interventivas, é o pesquisador 

quem identifica o problema e decide como fará para resolvê-lo, embora permaneça aberto a 

críticas e sugestões, levando em consideração as eventuais contribuições dos sujeitos-alvo da 

intervenção, para o aprimoramento do trabalho.”  

Este quesito da participação é um dos aspectos que se diferencia da pesquisa-ação, 

para o qual no planejamento e implementação envolveria todos os participantes. Outra diferença 

apontada por Damiani et al. (2013,) é que na pesquisa do tipo intervenção pedagógica não 

apresenta necessariamente os objetivos emancipatórios, de caráter político que a pesquisa-ação 

baseia, embora ambos visem a promover avanços educacionais. 

O produto final deste estudo visa propiciar aos professores um guia didático, que 

possam utilizá-lo como referência e/ou façam adaptações na aplicação de outros estudos, como 

também é uma proposta de ensino para ser realizado em escolas do Campo.    

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA  

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 37), entendem que o universo ou população de 

uma pesquisa depende do assunto a ser investigado; e a amostra, porção ou parcela do universo, 

que realmente será submetida à verificação, é obtida ou determinada por uma técnica específica 

de amostragem. 

Uma vez definida a problemática, os objetivos e metodologia de estudo, fizemos um 

contato com a direção da Escola Estadual do Campo Castrolanda, município de Castro a fim de 

expor a proposta da pesquisa e solicitado a autorização para a realização da mesma. O projeto 

foi encaminhado para o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa e ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP-UTFPR) da Plataforma Brasil e ambos autorizaram. Vide em anexo a 

concordância da Instituição participante (Anexo A), o termo de concordância do NRE (Anexo 

B) e o parecer consubstanciado do CEP n° 2.598.890  (Anexo C). 

Essa pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual do Campo Castrolanda, durante o 

ano letivo de 2018, nos 9º anos do ensino fundamental II, turno matutino e vespertino, 

denominadas 9°A e 9°B, somando quarenta (40) alunos participantes com faixa etária entre 13 
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e 18 anos. Foi solicitado aos pais e/ou responsáveis de alunos participantes do estudo a 

responderem um questionário com questões abertas e fechadas, na última atividade realizada 

na primeira etapa deste projeto, na mostra de trabalhos.  

A proposta de trabalho foi apresentada aos alunos demonstrando o conteúdo artístico 

que seria trabalhado, a importância do tema sobre a segurança e saúde no trabalho rural e a 

contribuição deste para sua vida. Juntamente foi encaminhado a eles um Termo de 

Assentimento Informado e Esclarecido - TAIE (apêndice A) o qual continha um breve resumo 

do projeto, assim os estudantes puderam autorizar a pesquisa. Neste termo estava assegurado a 

eles que a identidade de cada um seria preservada transmitindo-lhes a segurança para uma 

participação mais efetiva. Para os pais e/ou responsáveis foi encaminhado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE e Termo de Consentimento para Uso de Imagem e 

Som de Voz – TCUISV (apêndice B).   

Assim, para preservar o anonimato dos participantes do formam nomeados como: os 

alunos da turma do nono ano A - A1, A2, A3, e os alunos do nono ano B - B1, B2, B3, assim 

sucessivamente. Para os pais responsáveis foi utilizada a letra R (responsável), seguida dos 

números de acordo com a quantidade de pais participantes.  

3.3 COLETA DE DADOS  

Os dados foram coletados por meio de questionários elaborados pelo pesquisador, da 

observação, das atividades dos alunos e da participação dos alunos, gravação de áudio, fotos, 

filmagem, portfólios e anotações em diário de campo. 

As estratégias metodológicas foram realizadas a partir de leitura e interpretação de 

obras de pinturas murais, textos, imagens, vídeos e artigos; produção textual; pesquisa; 

confecção de painéis expositivos com seus trabalhos, criação de ilustrações do tema resultando 

na pintura mural e elaboração de uma mostra de trabalhos aos pais. 

 

 

3.4 ETAPAS DA PESQUISA 

Este estudo adotou 2 etapas, nas quais foram desenvolvidas as atividades com enfoque 

CTS nas aulas de Arte e a realização de um questionário com os pais e/ou responsáveis para 

auxiliar na identificação de resultados nas ações do cotidiano desses alunos em casa.  
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3.4.1 Etapa 1 

 

O conteúdo de arte, Muralismo, foi trabalhado considerando a Proposta Triangular de 

Barbosa (1999, 2008), pois segue-se as Diretrizes Curriculares da Educação Básica em Arte, 

como já foi abordado no referencial teórico, no qual Barbosa propõe a organização pedagógica 

em arte na interação de três aspectos, teorizar, sentir e perceber, e o trabalho artístico. Ao final 

das atividades deste projeto, foi proposto para o aluno a vivência de cada um deles. 

Portanto, as atividades foram articuladas em três eixos norteadores, que em outras 

palavras podemos conceituar como: contextualizar, apreciar e produzir. Foi oportunizado aos 

alunos momentos de contextualização, em que eles percebessem e se apropriassem das obras 

de pintura mural, analisando, refletindo e compreendendo os diferentes processos produtivos, 

como manifestações socioculturais e históricas. Para isso, eles tiveram momentos com as 

formas de apreciação e acesso às obras com pinturas murais, desenvolvendo tanto a fruição 

quanto a análise estética. E por fim, os alunos realizaram uma produção artística de pintura 

mural, promovendo o exercício com os elementos que compõe uma obra de arte.  

Conforme citado no referencial teórico, pautados nos estudos de Garcia, Cerezo e 

Lopez (1996), Bazzo (2014, Silveira (2007) apresentam três formas para se trabalhar com 

enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade sendo elas: enxertos CTS, enxertos de disciplinas 

CTS no currículo e currículo CTS.  

Neste estudo a elaboração para a aplicação das atividades contemplaram o enxerto 

CTS, “que consiste em apresentar a ciência de modo usual e fazer algumas inserções CTS, 

discutindo e questionando o que é ciência e tecnologia.” (SILVEIRA, 2007, p.95). 

Para direcionar melhor as reflexões CTS utilizou os nove aspectos da abordagem de 

CTS de McKavanagh e Maher traduzido por Santos e Schnetzler (2003, p. 65). Portanto, foi 

elaborado uma tabela com algumas questões possíveis a serem discutidos em sala de aula que 

atendam os noves aspectos da abordagem de CTS e possam auxiliar o professor pesquisador 

para fazer os enxertos de reflexões no tema “Segurança e saúde no trabalho rural”.  

Foi elaborado uma tabela com algumas questões possíveis a serem discutidos em sala 

de aula que atendam os noves aspectos da abordagem de CTS e possam auxiliar o professor 

pesquisador para fazer os enxertos das questões CTS no tema “Segurança e saúde no trabalho 

rural”. Vide o quadro 6. 
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Quadro 6 - Aspectos da abordagem de CTS no tema “Segurança e saúde no trabalho rural” 

(continua) 

SUGESTÃO DE NOVES ASPECTOS DA ABORDAGEM DE CTS NO TEMA  

“SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO RURAL” 

 

 

 

1- Natureza 

da ciência 

 

 

 

 

1- Ciência é uma busca 

de conhecimentos 

dentro de uma 

perspectiva social. 

 

• Refletir sobre a ciência não ser pronta e acabada que é incerta. 

• As pesquisas científicas, na área de segurança no trabalho, 

atendem a quais interesses? Falar dos mitos da neutralidade 

• Será que as pesquisas científicas são realizadas são sempre 

visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade 

de trabalho do trabalhador?  

• A realização de pesquisa científica para a produção de novos 

equipamentos ou produtos agrícolas e equipamentos de 

proteção é constante? 

• A pesquisa científica sempre está voltada para atender a 

interesses da população?  

 

 

2- Natureza 

da 

Tecnologia 

Tecnologia envolve o 

uso do conhecimento 

científico e de outros 

conhecimentos para 

resolver problemas 

práticos. A humanidade 

sempre teve tecnologia. 

• Comentar sobre a natureza do conhecimento tecnológico – se 

é neutro, objetivo, salvacionista, determinista, ou seja, falar dos 

mitos. 

• Que tecnologia é usada na área rural? 

• Desenvolvimento de novos equipamentos agrícolas e de 

segurança são resultados de uma busca por soluções para a 

segurança do trabalhador? 

• A segurança do trabalhador é pensada no desenvolvimento de 

novas sementes, insumos, venenos? 

• Será que todos os produtores rurais têm acesso aos  novos 

recursos tecnológicos? 

3- Natureza 

da 

Sociedade 

3-A sociedade é uma 

instituição humana na 

qual ocorrem mudanças 

científicas e 

tecnológicas. 

 

• Órgãos públicos, empresas privadas, associações, sindicatos, 

cidadãos comuns, pesquisadores, entre outras representações 

da sociedade. 

4- Efeito da 

Ciência 

sobre a 

Tecnologia 

4-A produção de novos 

conhecimentos tem 

estimulado mudanças 

tecnológicas. 

 

• Em que parâmetros a tecnologia é desenvolvida?   

• A partir de conhecimentos científicos postos? 

 

 

 

5- Efeito da 

Tecnologia 

sobre a 

Sociedade 

 

 

5-A tecnologia 

disponível a um grupo 

humano influencia 

grandemente o estilo de 

vida do grupo. 

• Implicações do desenvolvimento tecnológico para a sociedade. 
• Usar corretamente os equipamentos e obedecer às normas que 

rodeiam a segurança e a medicina do trabalho. 

• O desenvolvimento tecnológico do campo resultou não só na 

utilização de novas técnicas agrícolas, mas também em novos 

tipos de acidentes do trabalho? 

• Na nossa sociedade, você considera que a ciência e a 

tecnologia agem como aliadas, na pesquisa e na produção de 

novas máquinas, equipamentos? 

• O alto índice de tecnologia utilizada na agropecuária descarta 

a possibilidade de existirem acidentes com trabalhadores 

rurais? 

• Onde são exercidas atividades com baixo padrão tecnológico 

ha menos risco de acidentes? 

• Até que ponto você considera a tecnologia como 

imprescindível para a produção agrícola?  

• Como se produziam alimentos antigamente sem as máquinas 

agrícolas?  
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• Em sua opinião, o que está por trás do desenvolvimento 

científico e tecnológico? Quem são os beneficiados? 

 

 

6- Efeito da 

Sociedade 

sobre a 

Ciência 

 

 

6-Por meio de 

investimentos e outras 

pressões, a sociedade 

influencia a direção da 

pesquisa científica. 

 

• Dentre as Competências da Secretaria de Inspeção de Trabalho 

SIT, através do departamento de segurança e saúde no trabalho 

é definir máquinas e equipamentos cujos riscos de operação 

justifiquem estudos e procedimentos para alteração de suas 

características de fabricação ou de concepção (incluso na NR-

31, p. 669)  

• Indústrias têm investido extensivamente em pesquisas, as quais 

beneficiam o trabalhador rural? 

• Em sua opinião a sociedade pode influenciar no 

desenvolvimento científico? Se sim, de que maneira? Se não, 

quem influencia?  

 

7- Efeito da 

Ciência 

sobre a 

Sociedade 

7-O desenvolvimento de 

teorias científicas pode 

influenciar o pensamento 

das pessoas e as soluções 

de problemas. 

• O desenvolvimento científico pode ser mais rápido, eficaz e 

mais barato?  

• Como você vê as implicações sociais da ciência? Dar exemplos 

• Será que é sempre benfeitora à sociedade? 

 

8- Efeito da 

Sociedade 

sobre a 

Tecnologia 

8-Pressões dos órgãos 

públicos e de empresas 

privadas podem 

influenciar a direção da 

solução do problema e, 

em consequência, 

promover mudanças 

tecnológicas. 

• Destacar os objetivos da Norma regulamentadora NR-31e as 

Competências da Secretaria de Inspeção de Trabalho SIT, 

através do departamento de segurança e saúde no trabalho  

• A sociedade tem cobrado maior segurança no desenvolvimento 

dos produtos, maquinários e equipamentos agrícolas. 

• Quem determina sobre a tecnologia? 

• Demandas empresariais/ agricultores/ população para aumento 

de produtividade. Quem são os beneficiários das tecnologias? 

• O desenvolvimento tecnológico se caracteriza por beneficiar 

pessoas e/ou empresas, apenas visando fins lucrativos? 

9- Efeito da 

Tecnologia 

sobre a 

Ciência 

9-A disponibilidade dos 

recursos tecnológicos 

limitará ou ampliará os 

progressos científicos. 

• A demanda por novos maquinários, equipamentos tem 

estimulado a busca por desenvolver cada vez mais eficazes e 

mais baratos? 

• Desenvolvimento de novos produtos agrícolas (maquinários, 

equipamentos rurais, agrotóxicos, sementes, equipamentos de 

segurança) 

Fonte: Elaborado pela autora baseado nos nove aspectos da abordagem de CTS de McKavanagh e Maher 

traduzido por Santos e Schnetzler (2003, p. 65). 

 

Essas questões foram elaboradas para auxiliar os momentos de discussões com 

enfoque CTS, inseri-las nos momentos cabíveis e não precisam ser discutidas na ordem que 

aparecem na tabela, todavia é importante atender os noves aspectos da abordagem de CTS no 

decorrer das atividades, em sala de aula. 

Para ajudar no planejamento desta dissertação, na fase da elaboração da estratégia de 

ensino e para elaboração do guia didático, foi montado um esquema para guiar e elucidar alguns 

pontos importantes de serem abordados em aula baseados no guia para elaboração de um projeto 

CTS-ARTE proposto por Oliveira (2014), principalmente no aspecto que busca por uma 

articulação entre Arte e CTS. No entanto, Oliveira não foca um conteúdo artístico, pois para 
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ele, o objetivo é o ensino de Ciências ou com parcerias interdisciplinares, utilizando a arte como 

ferramenta metodológica.   

Na nossa proposta (Quadro 7) foi inserida um conteúdo artístico - pintura mural como 

proposição educativa e a questão social seria a segurança e saúde no trabalho rural. Pois, 

considera-se que os acidentes do trabalho no meio rural representam um problema social de 

relevância. Ao final da etapa, foi proposto que os estudantes elaborassem um produto final 

artístico por meio da pintura mural. 

 

 

Quadro 7 - Guia de Planejamento 

GUIA DE PLANEJAMENTO: PINTURA MURAL COM ENFOQUE CTS 

Objetivos Epistemológicos Que os alunos compreendam e se sensibilizem sobre a necessidade de 

prevenção para evitar acidentes de trabalho na área rural. 

Conteúdo Abordado Tema de Ciências: Segurança e saúde no trabalho rural 

Tecnologia: Inovações tecnológicas no setor rural 

Arte: Muralismo e função social da Arte 

Ambiente Educacional e 

Tempo didático 

Série: 9° ano Ensino Fundamental II  

Idade dos estudantes: entre 13 a 18 anos. 

Escola na modalidade do Campo  

Tempo para essa abordagem: 24 horas aula (1 bimestre) 

Questões sociais + Arte 

escolhido para abordar o tem 

Questão social: Segurança e saúde no trabalho rural, pois considera-se que 

os acidentes do trabalho no meio rural representam um problema social de 

relevância. 

Pintura Mural: proposição educativa artística 

A abordagem da relação entre a Arte e o tema social: leitura e interpretação 

de imagens de obras de pinturas murais, textos, imagens, vídeos e artigos; 

produção textual; pesquisa; confecção de painéis expositivos com seus 

trabalhos, criação de ilustrações do tema resultando na pintura mural e 

elaboração de uma mostra de trabalhos aos pais. 

Transição Arte+ Sociedade 

→Tecnologia e Ciência 

Ligação entre a sociedade e a tecnologia relacionado com algo próximo da 

vida dos estudantes, que maioria moram na área rural Discutindo sobre os 

efeitos das inovações tecnológicas no campo para a saúde e segurança do 

trabalhador rural. 

Rediscutir a questão social Através de uma roda de conversa. 

Produção dos alunos Produção de pintura mural em relação ao conteúdo científico-tecnológico 

abordado 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Oliveira (2014, p. 16 e 17) 

 

Na figura 7 é apresentado um organograma com a sequência adotada para a aplicação 

do projeto de pintura mural com enfoque CTS em ARTE, baseado em Oliveira (2014, p.15 ) 

com adaptações. 
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Figura 7 - Proposta CTS em Arte 

 

 

Fonte: Autoria própria adaptado de Oliveira (2014, p.15 ) 

 

Para a execução das atividades, propostas no estudo, elas foram sistematizadas de 

acordo com a proposta de Delizoicov e Angotti (1991) que sugerem para a organização de 

atividades, a dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos: a problematização, a organização do 

conhecimento e a aplicação do conhecimento.  

1)Problematização inicial: são apresentadas questões/situações reais relacionadas ao 

tema, que são vivenciadas/conhecidas dos educandos 2) Organização do 

conhecimento: são estudados os conceitos necessários à compreensão do tema sob a 

orientação do educador; e 3) Aplicação do conhecimento: é abordado o conhecimento 

que o educando vem aprendendo, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais 

que determinam o seu estudo, como outras situações que não estejam diretamente 

ligadas ao motivo inicial, mas que são explicadas pelo mesmo conhecimento. 

(DELIZICOV; ANGOTTI, 1991, p. 620) 

Foi possível relacionar a proposta de Oliveira (2014) aos três momentos pedagógicos 

de Delizoicov, e Angotti (1991) pois as duas teorias convergem num mesmo sentido de 

inicialmente problematizar e instigar os alunos, em seguida organizar o conhecimento a ser 

aprendido e por fim aplicar esse conhecimento em seu contexto social.  

Nos quadros a seguir apresenta-se a relação de atividades que foram aplicadas, a 

síntese dos objetivos das atividades e a carga horária utilizada em cada um dos três momentos 

1) É escolhido um tema social a partir de uma relação com a arte;

2) Um tema de Ciências 
e uma tecnologia são 

introduzidas;

3) Estuda-se a arte e as 
relações com a ciência, 

a tecnologia e a 
sociedade (CTS);

4) A questão Social é 
rediscutida;

5) É proposto aos 
estudantes que elaborem 

um produto final artístico.
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pedagógicos, propostos por Delizoicov, e Angotti (1991). No qual está incluso os cinco passos, 

adaptados pela autora, descritos por Oliveira (2014) que se baseou em Aikenhead6 (1994). 

 

Quadro 8 - Problematização inicial do tema “Segurança e saúde no trabalho rural” 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL  

 ATIVIDADES SÍNTESE DOS OBJETIVOS CARGA 

HORÁRIA 

1 Análise da pintura mural: 

American Progress de Josep 

Maria Sert 

Analisar a obra quanto aos elementos visuais e o 

significado sociocultural da produção artística.  

Verificar os atos e as condições inseguras de 

trabalho apresentadas na imagem  

Sensibilizar os alunos dos riscos de acidentes devido 

a atos e atitudes inseguras por parte dos 

trabalhadores por meio da análise do vídeo 

Animação: Pato Donald - “Como sofrer um acidente 

de trabalho”. 

1 hora/aula 

2 Levantamento do 

Conhecimento Prévio 

Identificar as concepções prévias dos alunos sobre a 

temática da segurança e saúde no trabalho rural e 

sobre pintura mural. 

Subsidiar a proposta de atividades posteriores 

1 hora/aula 

3 Leitura de noticiários de jornal 

local  

Interpretação de dados do 

INSS 

Identificar e pontuar as questões locais relacionadas 

à questão de acidentes rurais que no meio rural 

representam um problema social de relevância. 

 Verificar as maiores causas de afastamento de 

trabalho e de morte relatadas pelo INSS, pelo 

trabalhador rural. 

1 hora/aula 

Total de Atividades 3 Total de carga horária 3 horas/aula 

Fonte: Autoria própria. 

 

Dessa forma, no quadro 1, apresentou-se a problematização inicial, momento em que 

o tema social foi introduzido a partir de uma relação com uma obra de pintura mural; foram 

levantados os conhecimentos prévios dos alunos sobre as relações CTS, segurança e saúde no 

rrabalho rural e pintura mural e apresentados fatos reais relacionados ao tema.  

No segundo momento, a de organização do conhecimento (quadro 9), utilizou-se da 

pintura mural e outros recursos didáticos para estimular a reflexão sobre ciência, tecnologia e 

suas implicações sociais do tema Segurança e saúde no trabalho rural, e foram estudados os 

conceitos necessários à compreensão do tema e sobre Muralismo, sob a orientação da professora 

de Arte.  

                                                 

6 AIKENHEAD, G. What is Science Teaching? In: SOLOMON, J.; AIKENHEAD, G. STS Education: 

International Perspectives on Reform. Nova York: Teachers College Press, 1994.  
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Quadro 9 - Organização do conhecimento do tema “Segurança e saúde no trabalho rural” 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 ATIVIDADES SÍNTESE DOS OBJETIVOS CARGA 

HORÁRIA 

4 Apreciação de 

Murais Egípcios: 

tema agricultura 

Conhecer e compreender a evolução da agricultura e suas 

técnicas através da observação das pinturas murais egípcias e 

analisar as condições do trabalho retratado comparando com os 

dias atuais. 

Refletir sobre os efeitos das inovações tecnológicas no campo 

para a segurança e saúde no trabalho rural. 

1 hora/aula 

5 Mural "La 

Agricultura" De 

Francisco 

Amighetti e outras 

obras 

Analisar pinturas murais com imagens de trabalhadores rurais 

e relacionar as obras com questões sobre o uso da terra de forma 

responsável bem como análise quanto à composição visual. 

1 hora/aula 

6 Carta Enigmática:  

Uso de EPI´s e 

EPC´s 

Relacionar as imagens com expressões idiomáticas e debater a 

mensagem central desta carta enigmática sobre uso de EPI´s e 

EPC´s (equipamentos de Proteção individual e equipamentos 

de Proteção Coletiva). 

Conhecer os equipamentos de segurança e as normas de 

segurança adotadas no nosso país Brasil. 

1 horas/aula 

7 Leitura de 

pictogramas 

 de Segurança 

Compreender o conceito de pictograma a partir da apreciação 

de algumas pinturas murais. 

Refletir sobre a importância da leitura e interpretação dos 

símbolos de segurança ao trabalhador rural. 

1 hora/aula 

8 Campanha: 12 

módulos de 

treinamento de 

segurança e saúde 

do trabalhador rural 

da AgSafe 

(interdisciplinar 

com Inglês) 

Refletir e sensibilizar sobre a necessidade de prevenção para 

evitar acidentes de trabalho na área rural, utilizando o material 

de campanha da AgSafe: Agricultural Safety Training. 

Materials, no qual contém 12 módulos de segurança na área 

rural 

Compreender os textos verbais (em inglês) e não verbais 

(ilustração) e ampliar o vocabulário a partir de diferentes 

gêneros textuais 

Confeccionar painel com ilustrações, pintadas pelos alunos, 

referente ao material adotado. 

2 horas/aula 

(Arte) 

1 hora/aula  

(Inglês) 

 

9 Arte Mural – 

Preceitos Históricos 

Valorizar a arte, como forma de conhecimento, interpretação e 

transformação da realidade, conhecendo a história e 

características do Muralismo. 

Posicionar-se criticamente diante de produções artísticas ou 

eventos estéticos, observando as relações entre o ser humano e 

a realidade através de investigação, apreciação e discussão. 

2 horas/aula 

10 Roda de Conversa Rediscutir a questão inicial sobre os acidentes do trabalho no 

meio rural e sobre os efeitos das inovações tecnológicas no 

campo para a saúde e segurança do trabalhador rural e a 

necessidade de prevenção para evitar acidentes de trabalho. 

Amparada no quadro de Sugestão de noves aspectos da 

abordagem de CTS no tema “Segurança e saúde no trabalho 

rural” 

1 hora/aula 

Total de Atividades 7 Total de carga horária 10 horas/aula 

Fonte: Autoria própria. 
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No terceiro momento de aplicação do conhecimento (quadro 10), foi abordado o 

conhecimento que o aluno aprendeu, produzindo trabalhos com os modos de organização e 

composição das artes visuais visando a atuação do sujeito em seu contexto social, bem como 

divulgar para a comunidade escolar os trabalhos desenvolvidos a fim de sensibilizá-los sobre a 

segurança e saúde no trabalho rural na mostra de trabalhos. 

 

Quadro 10 - Aplicação do conhecimento do tema “Segurança e saúde no trabalho rural” 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 ATIVIDADES SÍNTESE DOS OBJETIVOS CARGA 

HORÁRIA 

11 Ilustração para campanha de 

prevenção – Segurança e saúde 

no trabalho rural 

Produzir desenhos ilustrativos para campanha de 

reflexão e sensibilização sobre a necessidade de 

prevenção para evitar acidentes de trabalho na área 

rural. (ilustrações que futuramente serão usados na 

pintura mural)  

2 horas/aula 

12 Pintura Mural – Atividade 

Prática 

  

- Transpor os desenhos selecionados para pintura 

mural com intuito de promover a reflexão sobre 

os cuidados com a segurança e saúde do 

trabalhador rural à comunidade escolar. 

6 horas/ aula 

13 Mostra de trabalhos/ Palestra 

Tema: Segurança e saúde no 

trabalho rural 

- Divulgar para a comunidade escolar os 

trabalhos desenvolvidos a fim de sensibilizá-los 

sobre a segurança e saúde no trabalho rural. 

3 horas/aula 

Total de Atividades 3 Total de carga horária 11 horas/aula 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

A avaliação ocorreu a cada momento com base nas produções escritas, produções 

artísticas, a cada atividade desenvolvida pelo aluno, nos relatos orais, entre outros.  

Quanto a carga horária citada, esclarece-se que a escola, onde a pesquisa foi realizada, 

segue as determinações da rede estadual de ensino do Paraná que estabelece o mínimo de 02 

aulas semanais, com 50 minutos de duração por hora/aula para a disciplina de Arte no Ensino 

Fundamental II. 

As etapas desenvolvidas em sala de aula foram fundamentadas na teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel (2000), na qual o processo de aprendizagem envolve 

processo de atribuição de significado e sentido.  

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um 

processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interacção entre idéias 

“logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores (“ancoradas”) 

relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos 

conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para aprender de forma 

significativa ou para adquirir e reter conhecimentos (AUSUBEL, 2000, folha de 

rosto). 
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Nesta teoria, as estratégias de ensino e de avaliações a serem usadas necessitam estar 

de acordo com o conhecimento prévio do aluno (conceitos, proposições, princípios, fatos, 

ideias, imagens, símbolos) para apropriar-se do novo conhecimento, e relacionar suas ideias.  

 

3.4.2 Etapa 2  

Foi aplicado um questionário (Apêndice C) com os responsáveis pelos alunos 

participantes que se dispuseram a participar do estudo, com o intuito de identificar resultados 

nas ações do cotidiano desses alunos em casa bem como avaliar o trabalho desenvolvido nesse 

estudo. 

Os dados obtidos na pesquisa estão apresentados no capítulo seguinte de forma 

descritiva de modo a favorecer a análise reflexiva dos resultados e confrontar com os objetivos 

preestabelecidos na pesquisa.  

3.5. ANÁLISE DE DADOS 

O procedimento metodológico de análise adotado foi a partir da perspectiva 

qualitativa.  A análise dos dados é apresentada de forma descritiva, e quantificado apenas os 

casos em que foi necessário de caracterizar os participantes e que seja relevante para a 

compreensão do estudo.  

Para analisar e compreender as opiniões e definições dos conceitos científicos 

realizadas pelos estudantes  durante os momentos pedagógicos foi considerado os aspectos do 

processo de ensino e aprendizagem significativa em Arte com enfoque CTS utilizando a pintura 

mural como estratégia didática para abordagem de um tema com função social. 

Portanto, além dos resultados percebidos em sala de aula, seguimos a orientação  de 

Damiani (2013, p.58), que diz que numa proposta de intervenção pedagógica é necessário ser 

realizada uma “avaliação dos efeitos dessas interferências”. Desse modo, foi analisado a 

percepção dos pais ou responsáveis sobre o projeto desenvolvido que auxiliou na avaliação da 

proposta implementada e assim conheceu-se os resultados nas ações do cotidiano desses alunos 

em casa. 

Ao fato, que segundo o referencial teórico, tratava sobre a função social do muralismo, 

houve a necessidade de verificar se havia dados que confirmariam que outras pessoas, além dos 
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envolvidos na pesquisa, puderam se sensibilizar quanto a importância de se prevenir de 

acidentes no trabalho rural. 

Os resultados e discussões sobre os dados obtidos nas etapas foram agrupados em 

unidades de significados, observando-se as concordâncias e discordâncias das respostas e 

pontos de vista dos participantes da pesquisa, levando em consideração opiniões, comentários, 

atitudes, aprendizagens, sentimentos de forma a evidenciar aspectos significativos na relação 

do sujeito e o conhecimento. Da análise emergiram as seguintes categorias:  

1.O ensino de arte com enfoque CTS: 

1.1 Momento da Problematização Inicial; 

1.2 Momento da Organização do Conhecimento; 

1.3 Momento da Aplicação do Conhecimento. 

2. Percepção dos responsáveis 

2.1 Identificação de resultados nas ações do cotidiano desses alunos em casa; 

2. 2 Avaliação do trabalho desenvolvido nesse estudo. 

3. Resultados além da educação formal. 

Por meio da análise dos resultados coletados foi possível o confronto com os objetivos 

preestabelecidos na pesquisa.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados deste estudo que visou 

verificar a contribuição da Pintura Mural nas aulas de Arte com enfoque CTS (Ciência 

Tecnologia e Sociedade) para alunos de Escola do Campo. 

Na sequência, apresentou-se as categorias de análises que emergiram dos dados do 

estudo, os quais são analisados à luz do referencial que fundamentou nosso estudo.  

4.1 O ENSINO DE ARTE COM ENFOQUE CTS 

Nesta categoria apresenta-se o relato das atividades e são discutidos os dados coletados 

referente aos assuntos abordados durante o desenvolvimento dos três momentos pedagógicos 

propostos por Delizoicov, e Angotti (1991) que seria a problematização inicial, a organização 

do conhecimento e a aplicação do conhecimento, que foram realizadas na aula de Arte 

abordando o tema segurança e saúde no trabalho rural. Nos quais estão inclusos os cinco passos 

de proposta CTS em Arte, adaptados pela autora, descritos por Oliveira (2014): 1) É escolhido 

um tema social a partir de uma relação com a arte; 2) Um tema de Ciências e uma tecnologia 

são introduzidas; 3) Estuda-se a arte e as relações com a ciência, a tecnologia e a sociedade 

(CTS); 4) A questão Social é rediscutida; 5) É proposto aos estudantes que elaborem um 

produto final artístico. 

Ao fim dos relatos e resultados de cada momento pedagógico apresenta-se a análise à 

luz do referencial teórico.  

 

4.1.1 Momento da Problematização Inicial 

 

Inicialmente buscou-se introduzir a problematização do tema social a partir de uma 

relação com uma obra de pintura mural na Atividade 1 (quadro 11). Vale lembrar que a carga 

horária citada se refere a cada turma trabalhada. 
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Quadro 11 - Atividade 1 

Fonte: Autoria própria 

 

A imagem (Figura 8), o texto de contextualização da obra e o vídeo foram apresentadas 

aos alunos com o uso de multimídia.  A análise da obra foi feita oralmente quanto à composição 

artística, contexto histórico e observação de fatores geradores de acidentes referente aos atos e 

condições inseguras de trabalho. 

 

Figura 8 - Rockefeller Plaza / New York City: Josep Maria Sert, American Progress, 1937 

 

Fonte: Mike (2015) 

 

ATIVIDADE 1 ANÁLISE DA PINTURA MURAL:  

AMERICAN PROGRESS DE JOSEP MARIA SERT 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL DO TEMA “SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Analisar a obra quanto aos elementos 

visuais e o significado sociocultural da produção 

artística.  

• Verificar os atos e as condições inseguras 

de trabalho apresentadas na imagem  

• Sensibilizar os alunos dos riscos de 

acidentes devido a atos e atitudes inseguras por 

parte dos trabalhadores por meio da análise do vídeo 

Animação: Pato Donald - “Como sofrer um 

acidente de trabalho” 

• Análise da obra American 

Progress (1937) de Josep Maria Sert, 

que se encontra no Rockefeller Plaza / 

New York City; 

• Apreciação do vídeo 

Animação: Pato Donald- "Como sofrer 

um acidente de trabalho"; 

• Reflexões iniciais sobre o 

tema “Segurança e saúde no trabalho 

rural”. 

 

1 hora/aula 
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Em relação à obra artística, os alunos souberam identificar o artista, o título, o ano em 

que foi feita a pintura mural e o local onde podemos encontrá-la a partir da legenda da obra. Ao 

descrever o que viam, analisando a obra, eles demonstraram um certo espanto citando: “vejo 

gigantes” (B11 e B4), “várias pessoas” (A09), “é uma guerra” (A19).  Tanto nas duas turmas, 

houve uma certa inibição para descrever a obra. Portanto, foi necessário incentivar a 

participação dos alunos e para completar a reflexão realizou-se mais algumas indagações, tal 

como: “o que estão fazendo? O que estão carregando? Por que o título tem a ver com a imagem? 

Quem seria o patrão e quem são os funcionários?”. Desta forma, os alunos foram instigados e 

participaram de maneira mais efetiva respondendo as questões. 

Quando foi solicitado para que descrevessem o que sentiam ao visualizar a obra, A12 

descreveu que sentiu “tristeza pela maneira que os trabalhadores estão representados” e na outra 

turma, B14 falou que sentiu “curiosidade, pois não estava entendendo esta obra”. O restante 

dos alunos das duas turmas não opinava e apenas concordavam. Foi necessário insistir e 

provocar respostas para a análise da composição visual quanto às cores, linha, textura, direção 

da luz, claro-escuro, se há uso de perspectiva, profundidade, figura-fundo; pois no princípio da 

questão ambas as turmas citaram apenas com relação às cores citando: “amarelo, marrom”, “uso 

de cores monocromáticas”. 

Ao questionar qual o contexto histórico representado pela obra? A09 citou “o 

progresso americano, que é a tradução do título”, A12 disse que “representa a classe 

trabalhadora” e, na turma da tarde, o aluno B13 responde questionando “o trabalho escravo?”   

Para dar introdução ao tema Segurança e saúde no trabalho rural, foi questionado a 

forma como as condições de trabalho são retratadas na obra. O aluno A09 responde que é 

“brutal, precária”, A10 complementa que é “péssima, escrava” e B08 responde que as 

“condições de trabalho são precários”. Depois foi solicitado que observassem se há fatores 

geradores de acidentes: pessoas, equipamentos, material e ambiente retratados na obra e 

comentaram: “falta de equipamentos de segurança” (A14), “as pessoas não estão tendo 

cuidados necessários” (A12), “as roupas não são próprias para o trabalho” (A07).  

No período vespertino comentaram que “não usam máscaras” (B16), “carregam coisas 

pesadas e não pensam na coluna” ( B12), “o andaime pode cair” (B05), “o patrão não tá nem aí 

se eles estão seguros ou não” (B04), “ podia ter cabos de segurança”(B05), a aluna B04 retruca 

“na época não tinha” e depois fica em dúvida e questiona a si mesma “ou tinha cabo?”. Enfim, 

os alunos citaram muitos exemplos e passaram a participar melhor da atividade, no entanto, foi 

percebido que alguns alunos são mais participativos que outros.   
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Ao fazer esta análise, além da apreciação artística (fotografia 1), que seria admirar a 

obra de arte, os alunos fizeram uma leitura de imagem. Para Buoro (2002, p.30) “a leitura de 

imagem partirá da premissa de que arte é linguagem, construção humana que comunica ideias, 

e o objeto arte será́ considerado, portanto, como texto visual”. Portanto, ao decifrar o que a obra 

de Josep Maria Sert  expressa, os alunos estão fazendo a leitura de imagem. Embora, o intuito 

da obra era representar o progresso americano, foi possível analisá-la focando a segurança do 

trabalho representado na imagem.  

 

Fotografia 1 - Atividade 1: Apreciação da obra 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Para complementar o entendimento dos fatores geradores de acidentes foi apresentado 

vídeo animação: "Pato Donald – Como sofrer um acidente de trabalho", que mostra de uma 

maneira lúdica sobre os riscos de acidentes ocasionados por atos inseguros, atitudes de risco 

por parte do trabalhador. Este vídeo tem a duração de 7`01" e está disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=iIh46E2MxMM. Vide fotografia 2. 

 

Fotografia 2 – Atividade 1: Apreciação do Vídeo 

 
Fonte: Autoria própria 

https://www.youtube.com/watch?v=iIh46E2MxMM
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Neste caso, a utilização do desenho animado foi utilizada como material de apoio 

didático a fim de facilitar a aprendizagem do aluno em relação ao tema trabalhado. No entanto, 

não foi trabalhada como conteúdo de Arte, no qual poderia ser abordado a história do desenho 

animado, apresentado a técnica do Stop Motion e os brinquedos ópticos. 

Para esta pesquisa, foi solicitado aos alunos que citassem os tipos de condições 

inseguras de trabalho (Quadro 12) que afetam a segurança e saúde do trabalhador rural e 

também exemplificassem algumas atitudes negativas, ações que o próprio trabalhador rural 

pode cometer e como consequência causar um acidente de trabalho (Quadro 13). 

 

Quadro 12 - Respostas dos alunos quanto aos tipos de condições inseguras de trabalho rural 

Alunos Condições inseguras de trabalho afetam a segurança e saúde do trabalhador rural 

A21 “Falta de equipamentos adequados no trabalho” 

A15 “Tratores precários, barracões, granjas, estábulos prestes a cair.” 

A22 “Fios sem proteção, lugares lisos, lugares apertados com riscos de alguma vaca prensar, lugar sem 

equipamentos de proteção” 

B12 “Produtos que contem muita química. Quando o patrão deixa fios de luzes caídos. E não leva as 

maquinas na manutenção” 

B01 “Quando há várias tomadas em uma só. Fios de eletricidade pelo chão” 

B09 “Falta de equipamentos, fiação de luz mal colocado” 

Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 13 - Respostas dos alunos quanto aos atos inseguros no trabalho rural 

Alunos Atitudes negativas, ações que o próprio trabalhador rural pode cometer e como consequência causar 

um acidente de trabalho 

A13 “Não usar luvas e acessórios adequados para o trabalho” 

A10 “Dirigir trator sem segurança, trabalhar sem uma roupa adequada para o setor” 

A07 “Não se distrair com outras coisas que não seja o trabalho” 

A12 “Trabalhar com sono e  não ir preparado com equipamentos de segurança” 

A14 “Não usando luvas e equipamentos quando cuidar de animais, não usar cinto de segurança quando for 

dirigir maquinários, não jogar remédio vencidos dos animais. Pois pode contaminar-se” 

A19 Deixar sem querer cair um pouco de graxa no chão, esquecer de alguma peça importante de algum 

objeto, e ele quebrar. 

B01 “Não usar máscara quando for passar venenos. Não usar protetores de segurança quando vai subir em 

coisas altas” 

B12 “Não usar roupas adequadas, ex: luva, máscaras, etc. Não usar equipamentos de segurança. Não prestar 

atenção no que faz” 

B16 “Não usando capacetes, equipamentos de segurança, pode cair algo em sua cabeça, ele pode cair de 

uma certa altura, pode morrer ou ficar paralitico.” 

B07 “Não usar mascaras para pulverizar, não tirar equipamentos da tomada que possam machucar” 

Fonte: Autoria própria 
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Já nestes dois primeiros questionamentos, identificou-se nas respostas dos alunos que 

eles têm conhecimento e vivência em relação ao tema segurança e saúde no trabalho rural, pois 

faz parte do  contexto social do aluno, o que vai ao encontro da teoria de Ausubel (2000), que 

a história do sujeito influencia no aprendizado.  

Após lançado o tema social por meio da apreciação da obra, buscou-se mais 

concepções prévias dos alunos sobre a temática da segurança e saúde no trabalho rural, bem 

como sobre as relações CTS e sobre pintura mural por meio da atividade 2, descritas no quadro 

14, o qual apresenta-se o objetivo, metodologia e carga horária desta atividade. 

 

Quadro 14 - Atividade 2 

ATIVIDADE 2 LEVANTAMENTO DO CONHECIMENTO PRÉVIO 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL DO TEMA  

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Identificar as concepções 

prévias dos alunos sobre a 

temática da segurança e 

saúde no trabalho rural e 

sobre pintura mural. 

• Subsidiar a proposta de 

atividades posteriores 

• Levantamento por meio de um questionário a ser respondido 

pelos alunos a fim de levantar as concepções dos alunos que 

estudam numa escola do campo sobre a questão das condições 

de trabalho de quem exerce atividades rurais e quais são as 

providências necessárias para que haja segurança e saúde no 

trabalho rural, com reflexões CTS, bem como algumas questões 

sobre muralismo. 

 

1 hora/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

O encaminhamento metodológico se deu através da aplicação do questionário, 

(Apêndice D), com doze (12) questões, que foram lidas pela professora que  acompanhou a 

resolução pelos alunos levando em consideração as dificuldades apresentadas e esclarecidas as 

dúvidas que surgiram dos alunos.  

O primeiro aspecto do questionário é a identificação do aluno para conhecer a relação 

do aluno com a zona rural. Dos quarenta (40) alunos  participantes do estudo, trinta e cinco (35) 

alunos, moram na área rural sendo que os outros cinco (05) alunos não.  

Em relação à quantidade de trabalhadores rurais residentes na casa, vinte e um (21) 

alunos declaram que na sua residência mora um (01) trabalhador, treze (13) alunos  moram com 

dois (02) trabalhadores, dois (02) alunos moram com três (03) trabalhadores e quatro (04) 

alunos citaram que ninguém da sua casa trabalha na área rural.   

Dessa forma, pudemos constatar que a grande maioria dos alunos tem pelo menos um 

integrante que trabalha no meio rural. 
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O segundo aspecto do questionário é o levantamento do conhecimento prévio quanto 

ao tema “Segurança e saúde no trabalho rural" 

Dezessete (17) alunos não tem relatos de que alguém, da sua residência, já tenha se 

machucado durante o trabalho rural. Todavia, vinte e três (23) alunos tem casos afirmativos e 

citaram as causas dos acidentes. Vide o gráfico 1, no qual consta as causas de acidentes com 

machucaduras ocasionados com membros da família relatadas pelos alunos. 

 

Gráfico 1 - Causas de acidentes com machucaduras ocasionados com membros da família 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Diante das causas citadas pelos alunos, percebe-se que os acidentes com animais são 

mais corriqueiros e acontecem de diversos modos como citado por A11 “levou um coice de 

uma vaca e assim levou a quebra do braço”, “Meu pai acabou levando um coice no peito quando 

estava fazendo a ordenha das vacas” (A04) e “Meu pai caiu de cavalo quando estava tocando o 

gado e quebrou a perna” (B02).  E vários alunos citaram de forma geral “coice de vaca”.  

Contudo, as chances de ter acidentes de trabalho na área rural é grande e acontecem 

situações distintas como descritas por A22: “Meu pai foi passar por cima de uma valeta aberta 

e escorregou por estar liso”, “O vidro do trator quebrou e os cacos arranharam os seus braços” 

(A19), “Caiu tora na cabeça do pai” (A18), “Meu pai machucou os olhos com cal” (B08), “Meu 

pai cortou a mão num policorte pois não havia proteção” (B14), “Ele estava fazendo casco, 

quando um elástico arrebentou e acertou as costas dele” (B04), “Na fresa da carreta de fazer o 

trato para o gado, cortou a mão” (B05) e outros casos de acidentes citados.  
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Já na questão se o aluno conhece alguém que se machucou gravemente durante o 

trabalho rural e que teve que ficar afastado do trabalho por um período ou se afastar 

definitivamente, vinte e dois (22) alunos não tem relatos e dezoito (18) alunos tem casos 

afirmativos e estes alunos citaram as causas dos acidentes. Vide Gráfico 2.   

 

Gráfico 2 - Causas de acidentes com lesões graves com conhecidos 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Quatro alunos citaram o mesmo exemplo “foi limpar uma máquina ligada e perdeu 

todos os dedos” (A18, A08, A16 e B04). Tanto o aluno B11 e B12 também relataram o mesmo 

caso: “Quando estava limpando a caçamba o motorista a levantou a e mulher despencou lá de 

cima quebrando a perna”.  

Segue outros relatos citados pelos alunos: “Um empregado do patrão quebrou os dedos 

e as pernas utilizando a máquina de Pré secado” (A05), “Ele perdeu o dedo na serra circular e 

saiu definitivamente da empresa” (A03), “Meu ex-vizinho atorou o dedo com equipamento de 

cortar madeira” (B02), “Meu vizinho furou o olho com o equipamento de solda” (A01), “Um 

tratador de uma fazenda foi tentar fazer um serviço de solda em um trator e perfurou o olho 

quase ficando impossibilitado de enxergar” (A22), “conheço uma pessoa que caiu do barracão” 

(A13), “A pessoa estava em um lugar alto do barracão e caiu e quebrou o crânio, com isso se 

afastou definitivamente” (B07), “ele caiu de cima do trator” (A14), “A mão foi esmagada entre 

o trator e a parede” (A12), “Caiu uma arvore em cima” (B09), “Meu vizinho estava colhendo, 

foi quando prensou a colhedeira e começou a pegar fogo e ele teve queimaduras graves” (B14), 

“Ele estava tratando a vaca, quando ele se abaixou, a vaca pisou na mão dele e quebrou. Ele 

ficou mais de 1 ano sem trabalhar” (B08).  
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No questionamento seguinte, vinte e cinco (25) alunos, resultando sessenta e três por 

cento (63%), disseram que não ouviram alguma história sobre alguma morte ocasionada durante 

o trabalho rural, na nossa região e quinze (15) alunos conhecem e apontaram as causas destas 

mortes. Segue, no gráfico 4, os dados quantitativos desta questão e no quadro 15 algumas 

respostas dadas. 

 

Gráfico 3 - Causas de acidentes com mortes conhecidas pelos alunos 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 15 - Respostas dos alunos ao questionamento quanto às causas de acidentes com mortes 

conhecidas pelos alunos 

Causas de acidentes com mortes conhecidas pelos alunos 

“Um homem morreu eletrocutado quando foi tentar arrumar um poste para o empregador, ou seja, para o 

patrão” (A03) 

“Um homem foi ver uma peça dentro da colheitadeira em movimento caiu lá e morreu” ( A18, A20) 

“Na chácara, um homem caiu de um caminhão de pé secado e bateu as costas e quebrou as costas” (A05) 

“O funcionário sentou em cima do suporte da roda do trator e acabou caindo e sendo esmagado pela roda.” 

(B08, B11) 

“Um colega do meu pai já morreu, ele caiu de um trator e daí o trator passou por cima” (A01) 

“O moço estava em cima do trator andando sem equipamento e caiu e não resistiu” (B12) 

“Um homem estava carregando um menino de 16 anos, quando este menino caiu embaixo do trator e morreu” 

(B04) 

“O tratorista estava puxando a máquina com o cabo de aço até que o cabo rompeu e aí morreu” (B13) 

“Um amigo de meu pai caiu do barracão” (A10) 

“Morreu na moega de milho.” (A02, A06) 

“O homem estava limpando o silo de sementes e caiu e morreu soterrado” (A16) 

“O homem foi limpar o poço do elevador, aí as gazes dos grãos fizeram ele desmaiar, aí ele estava sozinho no 

secador e morreu. Isso aconteceu com dois homens na mesma fazenda” (B16) 

Fonte: Autoria própria 
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A quarta questão refere-se ao entendimento dos alunos quanto quais são 

responsabilidades e obrigações que o empregador (patrão) deve ter quanto o uso dos EPIs – 

Equipamentos de Proteção Individual e todos responderam em suas palavras que o patrão deve 

comprar todos os equipamentos de segurança e entregar para os trabalhadores. Segue algumas 

complementações dos alunos para esta resposta: “deve exigir que seu funcionário use todos os 

equipamentos” (A09), “Verificar se eles estão com algum defeito, estar atento se todos estão 

usando” (A12), “Deve explicar ao funcionário como usar os EPIs” (A19), “Manter em dia os 

equipamentos para proteção” (A21) e “Deve explicar aos funcionários como usar os 

equipamentos, deve cobrar de seus funcionários para que eles usem”(A14). 

Já, a quinta questão questiona sobre as responsabilidades e obrigações que o 

colaborador (funcionário) deve ter quanto ao uso dos EPIs – Equipamentos de Proteção 

Individual e todos os alunos de uma forma geral explicitam que o funcionário deve usar 

corretamente os EPIs e alguns alunos complementaram suas respostas como “deve usar para 

não causar problemas ao patrão e para não prejudicar a si mesmo” (B06),  “e nunca esquecer 

do seu equipamento de proteção” (B03),  “Assim como usa-los, deve incentivar o patrão a 

comprar os EPIs” (B11), “Ele deve ter responsabilidade com os EPIs e usar para a própria 

segurança” (A17),  “Responsabilidade para que não venha causar problemas de saúde para ele” 

(A06) e “Deve usar os equipamentos conforme as instruções e deve lembrar também o seu 

colega de trabalho a usar” (A14). 

Ao serem indagados se consideram que os símbolos de segurança colocadas em 

estabelecimentos, maquinários ou rótulos são claros e compreendidos pelas pessoas, todos os 

alunos responderam sim e segue algumas considerações: “Sim, só que muitas das vezes as 

pessoas não tem a total atenção que deveria ter”(A22), “Sim, mas tem um porém, que muitos 

rótulos vem escrito e assim prejudica muitos analfabetos” (A03), “Para algumas pessoas são 

bem claras já para outras pessoas tem que explicar mais vezes” (B17).  Esses alunos comentam 

sobre as dificuldades que podem surgir  e B1  já expõe uma reflexão de que muitos podem não 

estar seguindo  os símbolos “Sim, mas muitos não seguem o que o rótulo fala ou mostra em 

desenhos”. 

Até aqui, percebe-se que os alunos têm familiaridade com a temática, justifica-se ao 

fato da maioria ser oriundo da área rural. Quanto à essa  influência do meio sociocultural no 

processo de aprendizagem Ausubel, Novak e Hanesian (1978 p. 462) destacam que “as 

variáveis sociais de um grupo devem ser consideradas na aprendizagem escolar, pois elas 

inevitavelmente influenciam tanto a aprendizagem de uma disciplina quanto a aprendizagem 
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de valores e de atitudes” tornando a aprendizagem do aluno com significado. E por isso, este 

conhecimento prévio da questão acidentária relativa ao trabalho rural, é de suma importância 

para os próximos momentos pedagógicos. 

As três questões seguintes foram abordadas para levantar as opiniões dos alunos em 

relação ao tema com abordagem CTS. Sobre a questão: O desenvolvimento científico e 

tecnológico para a área rural exerce algum tipo de influência sobre a sociedade?    

Para a maioria, vinte e seis (26) de quarenta (40) alunos, consideram que traz 

benefícios, conforme se constata nos comentários dos alunos: “Traz vários benefícios, pois 

assim o trabalho é feito mais rápido, eles conseguem ver os problemas que os animais têm, 

antes que fique mais grave” (B04); “Sim, porque, com as máquinas, as pessoas não se 

machucam e tem mais segurança” (A20); “As máquinas mais avançadas e mais venenos ajudam 

a área rural desenvolver mais rápido” (A03); “Sim pois antes plantavam na mão e agora tem 

plantadeiras” (A05); “Hoje tem máquinas mais avançadas, porque ajuda mais os funcionários” 

(A08); “Sim ajuda na economia” (B11); “Hoje em dia é bem melhor que o tempo passado, 

porque tem mais segurança” (A01); “Sim, porque tem mais proteção e menos chances de 

machucar as pessoas” (A18). 

Cinco (05) alunos demonstram que pode haver malefícios na influência do 

desenvolvimento cientifico para a sociedade, causando desemprego e problemas de saúde. 

Sobre o desemprego B07 assim se expressou: “Talvez. Algumas pessoas perderam o emprego 

por conta das inovações” e A19 comentou: “Acho que influencia, porque algumas máquinas se 

controlam sozinhas, isso afeta causando desemprego da área rural”. A questão da saúde foi 

trazida por A12 “Acho que os agrotóxicos podem prejudicar a saúde das pessoas” e B1 “Sim, 

por um lado foi bom pois ajuda, mas já por outro lado não é bom pois com a inovação muitos 

perdem os empregos pois não é preciso muita gente”. A aluna A02 levantou a questão dos 

acidentes:  “Sim, porque hoje em dia, é utilizado tecnologia, mas os acidentes podem chegar a 

serem mais graves do que antigamente”.  

Nove (09) alunos não souberam explicar suas respostas, sendo que destes quatro (5) 

escreveram que sim e quatro (4) escreveram não. 

Na questão subsequente, “A ciência e as inovações tecnológicas promoveram uma 

evolução na agricultura e pecuária brasileira. Para você, esses avanços desenvolvidos são 

resultados de uma busca por soluções para a segurança do trabalhador? Justifique sua 

resposta:”, vinte e nove (29) alunos consideram que a ciência e as inovações tecnológicas 

promoveram uma evolução e avanços na agricultura e pecuária brasileira são resultados de uma 
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busca por soluções para a segurança do trabalhador. Segue alguns dos comentários: “Sim, as 

máquinas estão ficando cada vez mais avançados com cintos, bancos flexíveis, instruções” 

(A12); “Sim, as máquinas mais avançadas tem cinto, instruções e facilitação” (A17) ; “Sim, 

porque tem equipamentos certos para usar nas máquinas” (A07); “Sim, porque os equipamentos 

são melhores” (A15, A18, A20); “Sim, pois as máquinas estão cada vez mais seguras” (B11); 

“Sim, por ser tudo tecnologia você mexe muito mais fácil e sem perigo” (B05). 

No entanto, cinco (05) alunos qualificam que têm outros interesses por trás das 

inovações tecnológicas como facilitar a produção, aumentar a produtividade e a lucratividade. 

A22 aponta que a preocupação está em facilitar a produtividade “Não. Eles procuram mais na 

facilidade de produzir”, B12, B9, A16 e A02 atentam pelo interesse econômico, como destacada 

na resposta de A16 “não pois eles só ligam para o dinheiro”.  Três alunos (03) não responderam, 

dois (02) alunos apontam os dois lados. B16 descreveu “Sim e não, porque tem instrumentos 

rurais que tem segurança e outros não, tem criadores que só pensaram em si e não em quem irá 

usar”, A10  respondeu “Mais ou menos – pois tenho a impressão que cada vez com mais avanço 

possa ocorrer mais risco de morte”.  Temos uma (01) aluna que considera as máquinas perigosas 

que descreve em sua resposta que “Cada vez que passa, as máquinas são mais perigosas, sem 

pensar na segurança” (A01).  

O gráfico 5  aponta a opinião dos alunos quanto à questão “Você acha que a ciência e 

a tecnologia possuem interesses próprios ou estão voltadas para atender a interesses da 

população ou são atividades neutras?”  

 

Gráfico 4 - Opinião dos alunos referente aos interesses que a ciência e tecnologia possuem 

 
Fonte: Autoria própria 

 

neutras, 22, 55%

interesses 
próprios, 10, 

25%

interesses da 

população; 6; 15%

não responderam, 2, 5%



 

 

 

92 

Os que responderam que possuem interesses próprios estão representados na resposta 

de A08 “Possuem interesses próprios, pois apenas querem ganhar dinheiro”. Sobre a 

neutralidade a resposta de  A12 é representativa “Neutras, pois pensam tanto nas pessoas quanto 

nas suas próprias empresas” e os que acham que atende os interesses da população se 

expressaram como a aluna B17 “Interesse da população porque eles facilitam as coisas para 

nós”. 

Nestas três questões, em relação ao tema com abordagem CTS, observa-se que a 

maioria dos alunos consideram que o desenvolvimento científico e tecnológico traz benefícios 

para a área rural e que exerce algum tipo de influência sobre a sociedade, que a ciência e as 

inovações tecnológicas promoveram uma evolução e avanços na agricultura e pecuária 

brasileira são resultados de uma busca por soluções para a segurança do trabalhador. E acham 

que a ciência e a tecnologia são atividades neutras. A concepção que possuem em relação ao 

desenvolvimento científico e tecnológico é totalmente positivista que consideram ser sempre 

em benefício da sociedade. Auler (2002, p.89) destaca “o que uma sociedade julga ser benéfico 

para seus propósitos pode ser considerado destrutivo por outra sociedade”, que  a ciência e a 

tecnologia podem ser associadas também nos aspectos negativos e naõ somente aspectos 

positivos.  

E ainda, os alunos se equivocam quanto ao o que seria a neutralidade do 

desenvolvimento científico e tecnológico, pois entendem como sendo neutro o fato de poder 

causar benefício ou malefício. No entanto, na tese de Auler (2002), ele aborda sobre esta 

compreensão confusa e ambígua quanto às concepções de neutralidade e de naõ neutralidade 

da CT e discute-se a suposta neutralidade da Ciência e da Tecnologia  que foi analisada e 

problematizada a partir de quatro dimensões, interdependentes: 

Contudo, o aspecto central consiste na análise da não neutralidade da CT a partir de 

quatro dimensões, interdependentes: a) O direcionamento dado à atividade científico-

tecnológica (processo) resulta de decisões políticas; b) A apropriação do 

conhecimento científico-tecnológico (produto) não ocorre de forma eqüitativa. É o 

sistema político que define sua utilização; c) O conhecimento científico produzido 

(produto) não é resultado apenas dos tradicionais fatores epistêmicos: lógica + 

experiência; d) O aparato ou produto tecnológico incorpora, materializa interesses, 

desejos de sociedades ou de grupos sociais hegemônicos.  (AULER, 2002, p.05) 

Auler (2002) considera que a naõ neutralidade da CT pode, efetivamente, ser discutida 

a partir de vários ângulos.  E que estas quatro dimensões devem ser abrangidas para que haja 

uma compreensaõ mais ampla sobre a naõ neutralidade.  



 

 

 

93 

A não neutralidade da Ciência-Tecnologia (CT) constitui-se no pano de fundo de uma 

outra concepção sobre as interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). Três 

construções históricas, aqui consideradas como mitos: superioridade do modelo de 

decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista da CT e o determinismo tecnológico, 

são manifestações, conforme será́ argumentado, originadas direta ou indiretamente, 

dessa concepção de neutralidade, ou do que se denominou de “mito original.  

(AULER, 2002, p.2) 

As próximas três questões se referem ao muralismo, também conhecido como arte 

mural, que é um tipo de arte que tem como suporte paredes, muro e ou painéis permanentes, 

onde são representadas imagens por meio da pintura, azulejaria ou mosaico. Além disso, 

segundo Barros (2017), é uma arte que está particularmente ligado à arquitetura, visando 

atmosferas de conscientização. 

O muralismo difere de todas as outras formas de arte pictórica por estar 

profundamente vinculado à arquitetura, podendo explorar para além da grande escala, 

tanto o caráter fixo de um plano, quanto o de relevo de uma superfície como as 

ondulações, texturas e descontinuidades das paredes das casas, edifícios, muros, etc., 

com o sentido de inventar efeitos visando a criação de novos espaços políticos, sociais, 

educativos e atmosferas de conscientização. (BARROS, 2017, p. 16) 

Ao fato que o muralismo propicia uma proximidade com o público devido a exposição 

pública, desempenha  assim  um papel social quando manifestadas de forma crítica, no qual 

podem ser explorados temas históricos e problemas sociais, políticos e ambientais. 

No entanto, o enfoque deste trabalho está relacionado à pintura mural que é uma forma 

de arte mural. Portanto, quando questionados sobre “O que é uma pintura mural?”, todos se 

referiram que é um desenho, uma pintura ou uma arte feita no muro. Os alunos já haviam tido 

contato com essa definição, pois nesta escola encontra-se pinturas murais que foram realizadas 

em anos anteriores. 

Os alunos A16, A6, A21, A9, B13 complementaram suas respostas  que é uma arte 

para expressar ideias. Os alunos A12, A17, e A4 já apontaram que é uma pintura no muro para 

admiração, para deixar o mundo bonito. E temos três (03) alunos que de alguma forma mostram 

a função social desta arte: “Pintura mural é uma pintura feita em muros ou paredes quaisquer 

de um local para chamar atenção de algo ou para algo social”(A22), “É uma arte feita em muros, 

paredes, chão e são feitos para expor e retratar algo importante para a sociedade” (B04),  “Uma 

arte no muro, em que é retratado problemas sociais ou apenas por diversão” (B09). Estas 

respostas condizem com as características e o conceito de pintura mural. 
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Diante a afirmação “A finalidade da pintura mural pré-histórica não é a mesma que 

temos hoje no muralismo e no grafite”, buscou-se entender as concepções prévias dos alunos 

na seguinte questão: Qual é a diferença entre os objetivos dessa pintura em outros períodos 

históricos em que foi produzida em relação de se fazer uma pintura mural hoje em dia?  

Cinco (05) alunos não responderam a questão, quatro alunos responderam em relação 

ao uso de materiais,   “Eles pintavam com sangue de animais, flores e pintavam em cavernas, 

hoje em dia é só comprar a tinta” (A17), “Antigamente era tudo feito em cavernas com desenhos 

sem planos e técnicas” (A09), “As pinturas de antes eram feitas com pigmentos naturais e hoje 

já tem vários outros pigmentos artificiais e que podem causar alergias em alguns casos” (B07), 

“Antigamente era feito em cavernas e tinha que achar plantas para fazer as cores e ou eram 

feitas com sangue de animais. Já hoje em dia é só ir na loja que já tem todas as cores que você 

quiser” (A15).  

E os outros alunos apontaram as diferenças em relação aos objetivos, destacando a 

função estética retratados nas obras em diferentes períodos, como por exemplo: “Antigamente 

eles pintavam para marcar suas histórias e hoje eles pintam para deixar os muros bonitos” (A18 

e A7 e A20). “A pintura dos homens das cavernas expressava em desenhos representando o que 

viviam já na pintura mural de hoje é para dar um colorido bonito ao ambiente” (A3 ), “Antes a 

pintura era utilizada para mostrar como foram as caçadas, as aventuras. Hoje é utilizada para 

admiração e para expressar suas emoções e imaginações” (A12). “Antes, eles normalmente 

pintavam o que viam, os bichos que viam e hoje em dia pintam o que veem, mas também o que 

pensam. Hoje eles põem em exposição” (A8). “Agora é para deixar bonito e antes era para 

expressar a forma como viviam” (A21). 

Destaca-se  que três respostas apontam a função social do muralismo na atualidade: 

“Antes eles retratavam os acontecimentos, hoje eles retratam coisas que  vem a acontecer na 

sociedade, as dificuldades, o racismo, etc...”, (B04), “A pintura mural pré-histórica tinha como 

objetivo enfeitar e a atual tem como objetivo trazer conscientização para as pessoas sobre um 

devido assunto” (A22), “Antigamente as pinturas eram feitas para contar história e hoje em dia 

fazem para reclamar das coisas, situações econômicas, etc.” (B12). 

Portanto, nesta questão percebe-se respostas distintas, nos quais a função estética, a 

função social e os materiais utilizados são citados por diferentes alunos, mas, se unirmos as 

respostas,  realmente destaca diferença entre os objetivos da pintura mural realizada em outros 

períodos históricos em relação de se fazer uma pintura mural hoje em dia.  Nobre (2011, p.71) 

comenta que “mais do que simples decoração, as rochas, paredes, muros e pisos receberam 
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mensagens, através dos tempos; da pré-história até os dias atuais”. Contudo, destaca que não 

há certeza da função das obras pré-históricas:  

Antes que fosse escrita uma única palavra, a primeira forma de comunicação que liga 

nossos ancestrais pré-históricos a nós é a imagem. E sobre essas imagens gravadas 

nas paredes das cavernas ainda pouco sabemos e sequer temos a certeza de sua função: 

se ali estavam para educar ou para operar algum tipo de magia que lhe era atribuída. 

O fato é que elas estão ali, resistiram ao tempo e alcançaram o olhar de outros seres 

humanos, como certamente tencionaram seus autores. (NOBRE, 2011, p. 72) 

Além disso, Nobre (2011, p71 e 72) destaca o caráter funcional, da magia e forma de 

expressão das pinturas murais das antigas civilizações. 

Para antigas civilizações, como a egípcia e a etrusca, a arte parietal assumiu um caráter 

funcional, como parte integrante de seus ritos de passagem, mas assumiu, também, 

um componente de magia, tal qual supomos que tenham feito nossos ancestrais pré-

históricos quando imprimiram na pedra seus desejos, anseios e esperanças sob a forma 

de imagens.  

Já o muralismo mexicano tinha o objetivo de sensibilizar e mobilizar o público em 

torno de ideais filosóficos, políticos e sociais.   

Apenas três alunos citaram a função social, sendo este um dos focos deste trabalho, 

visto que o muralismo serviu como uma forma de passar ensinamentos de geração para geração, 

pois tem sido utilizado pelo homem como forma de linguagem e de expressão, a fim de 

perpetuar os ritos, as cerimônias e ações cotidianas do grupo, como também teriam servido 

como formas de expressão política e social na História.  

Uma manifestação de arte pública que se insere na categoria de arte mural é o grafite. 

Porém muitas vezes o grafite é confundido com pichação, já que essas duas variedades de 

pintura em muro são comuns nos cenários urbanos contemporâneos. Por isso, foi levantada a próxima 

questão.  

Diante à pergunta:  Qual é a diferença entre grafite e pichação?  Trinta e dois (32) 

alunos destacaram a diferença entre grafite e pichação de acordo com a lei considerando o 

grafite como uma conduta legalizada e a pichação não.  Segue algumas respostas: “Pichação é 

pintar uma coisa ilegal em algo que não é seu e grafite é autorizado para pintar” (A15), 

“Pichação é um vandalismo ao patrimônio publico, já o grafite tem licenciamento” (A09), 

“Grafite é uma forma de arte. Pichação é uma arte mais liberal de rua, mas é expressada de 
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forma errada, sem autorização” (A12), “Pichação é algo ilegal, é um vândalo, grafite é algo 

bonito e não é proibido” (A14), “Grafite é uma pintura autorizada e artística, pichação é contra 

a lei, é errada” (B07), “O grafite é como uma profissão, você tem ordem de fazer. Já a pichação 

é vandalismo” (B12), “Grafite é um desenho bonito e que deixam fazer nos muros e pichação 

é quando escrevem e desenham coisas protestando e xingando os outros, as pessoas consideram 

isso vandalismo” (B17). 

Estas respostas conferem, pois, o grafite é reconhecido como arte enquanto que a 

pichação é manifestação de vandalismo e crime. 

O crime de pichação já se encontrava tipificado no art. 65 da Lei no 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1998 que, a partir de sua modificação pela Lei nº 12.408, de 25 de maio de 2011, 

descriminalizou o ato artístico de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de 

tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de dezoito anos. 

§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o 

patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida 

pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, 

no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das 

posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis 

pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.” (DOU 

de 26.5.2011) 

Os alunos têm a visão correta, contudo há outros motivos que difere entre pichação e 

o grafite, segundo Silva (2014): 

(...) a pichação diverge do grafite por dois motivos: às vezes tem como objetivo nada 

mais que a demarcação de território por grupos, inclusive com a disputa pelos lugares 

mais altos possíveis. O outro aspecto está ligado à estética ou forma como pichadores 

se expressam utilizando mais comumente letras estilizadas do que representações 

diversas em imagens mais elaboradas, com personagens, objetos, animais, dentre 

outras. (SILVA, 2014, p.28) 

Todavia, nesta mesma questão, dois (02) alunos não responderam e quatro  (04) alunos, 

do 9° ano matutino, responderam que grafite é uma arte em papel confundindo com a técnica 

artística: desenho a lápis grafite sobre o papel ou desenho com grafite. “Grafite é a pintura no 

papel e pichação é pintura do muro para ficar bonito”(A05), “Grafite é a pintura no papel e 

pichação é a pintura no muro” (A07). “Grafite é um desenho no papel e pichação é pintura na 
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parede”, (A10) e “Pintura de grafite é de papel e pichação são aqueles pintados em muro com 

spray. (A02). 

No entanto, esta concepção pode ser compreendida ao fato de  que a palavra grafite 

significa  um fino bastão de grafite, um mineral cinza escuro, metálico e macio, constituído 

essencialmente de carbono, que serve para escrever. Material usado na fabricação do lápis e da 

lapiseira.  

Para Moreira (2013, p. 30) “é normal usar o erro para aprender”, portanto esta questão 

foi comentada aos alunos em outra atividade, no momento de organização de conhecimento. 

Moreira (2013, p.31) destaca que “a aprendizagem significativa é progressiva, ocorre em uma 

zona cinza, onde o erro é normal e deve ser aproveitado para aprendizagem”. 

Essa “zona cinza”, segundo Moreira (2013, p.30) trata-se da zona da progressividade 

entre aprendizagem mecânica e significativa  “é a zona do erro e este deve ser aproveitado, ao 

invés de simplesmente punido”. 

Para ainda problematizar o tema social, foi utilizado Noticiários e um Ofício com o 

relatório de dados estatísticos do INSS com informações referentes a acidentes no meio rural. 

Estes foram lidos, interpretados e discutidos coletivamente, utilizando o multimídia, na 

atividade 3, descritas no quadro 16, o qual apresenta-se o objetivo, metodologia e carga horária 

desta atividade. 

 

Quadro 16 - Atividade 3 

ATIVIDADE 3 LEITURA DE NOTICIÁRIOS DE JORNAL LOCAL E DE DADOS DO INSS 

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Identificar e pontuar as questões locais 

relacionadas à questão de acidentes rurais 

que no meio rural representam um 

problema social de relevância. 

• Verificar as maiores causas de 

afastamento de trabalho e de morte 

relatadas pelo INSS, pelo trabalhador 

rural.  

• Leitura, interpretação de noticiários locais 

e das informações contidas no ofício com 

informações referentes a acidentes no meio 

rural.  

• Discussão em salas de aula referente se 

conhecem outras histórias relacionadas à 

acidentes ocasionados no trabalho na nossa 

região. 

1 hora/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

Para estas atividades os textos foram selecionados e solicitados pela professora de 

acordo com a localidade, região onde a escola está situada. Neste trabalho foi usado noticiários 
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encontrados em site jornalístico da cidade de Castro (vide figura 9) e os dados estatísticos foram 

solicitados previamente ao departamento do INSS de Castro. Vide o ofício recebido pela 

Agência da Previdência Social de Castro, em anexo. No qual contém informações quanto à 

quantidade de beneficiários do INSS, da região que a agência de Castro atende, que se afastaram 

por algum tempo, que se aposentaram por invalidez e registro de vítimas fatais por motivo de 

acidentes no trabalho rural, nos últimos 5 anos bem como os casos mais comuns de acidente 

informadas por CAT no meio rural. 

 

Figura 9- Reportagens de Acidentes Rurais 

 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Carrilho (2015, 2017a; 2017b) 
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Nessa atividade foi solicitado que os alunos identificassem os aspectos jornalísticos 

como:  quando ocorreu o fato? / Onde? / Quem eram os sujeitos? / Qual o desfecho? / Quais 

as formas de evitar estes desfechos? Identificação dos itens que constam no relatório de dados 

do INSS. Foi explicado sobre o que são os documentos de Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT) e quando devem ser feitos.  

Após as leituras, os alunos relataram histórias que conheciam sobre acidentes 

ocorridos durante o trabalho rural. Desse  modo, essa atividade proporcionou um momento de 

discussões entre os alunos que puderam falar sobre o que escreveram em três questões da 

atividade de levantamento do conhecimento prévio, já descritas na seção anterior, e assim 

trouxeram questionamentos pontuais sobre a temática em seus contextos. 

A importância de partir do conhecimento prévio dos alunos é abordada por Ausubel, 

ele indica que para se construir novos conhecimentos e experiências é importante partir do 

conhecimento prévio. O conhecimento prévio conceituado por Ausubel (2000, p. 85) “é aquele 

caracterizado como declarativo, mas pressupõe um conjunto de outros conhecimentos 

procedimentais, afetivos e contextuais, que igualmente configuram a estrutura cognitiva prévia 

do aluno que aprende”. 

Dessa forma, estas três atividades foram utilizadas como materiais introdutórios aos 

temas a serem apresentados aos alunos,  que são definidos por Ausubel, Novak e Hanesian 

(1978) como organizadores prévios. 

Neste estudo, os organizadores prévios foram uma obra artística em pintura mural, um 

vídeo,  discussão inicial, levantamento do conhecimento por meio de questionário  e 

apresentados fatos reais relacionados ao tema. Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1978, p. 

171), “a principal função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o aprendiz já́ sabe 

e o que ele precisa saber para que possa aprender significativamente a tarefa com que se 

depara”.  

A problematização foi iniciada pela apreciação e análise da pintura mural de Joseph 

Sert,   assim possibilitou  que os alunos descobrissem o tema, o assunto a ser trabalhado  a partir 

das discussões da imagem, e introduziu-se o assunto mostrando que a arte pode ser  usado com 

um meio de transmissão de ensinamentos,  possibilitando conexões entre as imagens e os 

contextos sociais. Segundo Hernández (2000, p. 52) o objetivo de uma educação para a 

compreensão da cultura visual que seria “explorar as representações que os indivíduos, segundo 

suas características sociais, culturais e históricas constroem da realidade”  destacando assim a 
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importância que posição de ponte que a cultura visual exerce  ao apontar questionamentos e 

investigações da realidade e da sociedade no ambiente escolar. Dessa forma, foi possível seguir 

a problematização com outras atividades. 

Todo material utilizado nas três atividades, realizadas na problematização, foi 

vinculado à realidade contextual do educando e serviu como um excelente organizador prévio, 

uma vez que foi de grande importância para o início do trabalho, pois permitiu conhecer a  

realidade dos alunos e suas concepções previas quanto ao tema Segurança e saúde do trabalho 

rural, sobre as relações sociais da ciência e da tecnologia e pintura mural, bem como a 

possibilidade dos alunos identificarem a problemática em seu meio.  

Portanto, os organizadores prévios utilizados neste momento pedagógico serviram 

para situar os principais objetivos do projeto, bem como foi possível despertar no aluno 

interesse e disposição para aprender nos próximos momentos pedagógicos, ao fato de ter sido 

oferecido um assunto que provem do seu real contexto, e assim, representando um significado 

para o mesmo.  

A importância atribuída aos conhecimentos e competências já existentes na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende também é destacada nas palavras de Delizoicov e Angotti 

(1991, p. 29):  

Mais do que simples motivação para se introduzir um conteúdo específico, a 

problematização inicial visa a ligação deste conteúdo com situações reais que os 

alunos conhecem e presenciam, mas que não conseguem interpretar completa ou 

corretamente porque provavelmente não dispõe de conhecimentos científicos 

suficientes. 

E dessa forma, foi realizada o primeiro momento pedagógico norteado pelas ideias de 

Delizoicov e Angotti (1991) no qual os alunos, a partir da problematização, foram provocados 

e estimulados a expor seus conhecimentos prévios e suas considerações significativas sobre a 

temática abordada.  

E, posteriormente, no segundo momento, foram ressaltados “pontos importantes e 

sugeridas atividades, com as quais se poderá trabalhar para organizar a aprendizagem” 

(DELIZOICOV e ANGOTTI 1991, p. 30) e estão descritas na próxima subseção. 
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4.1.2 Momento da Organização do Conhecimento 

Para o desenvolvimento do segundo momento, a de “Organização do conhecimento”, 

do ponto de vista metodológico, Delizoicov e Angotti (1991), aconselham os professores 

utilizarem as mais diversas atividades. Portanto, nesta pesquisa, utilizou-se da Pintura Mural e 

outros recursos didáticos, como leitura de textos e imagens, apreciação de vídeos, para estimular 

a reflexão sobre ciência, tecnologia e suas implicações sociais em relação ao tema Segurança e 

saúde no trabalho rural, quando focou-se sobre  os conceitos necessários à compreensão do 

tema e sobre Muralismo, sob a orientação da professora de Arte.  

A seguir, seguem as descrições e resultados das atividades do momento pedagógico 

de organização do conhecimento os quais  fundamentaram as discussões e questões pertinentes 

sobre o trabalho rural e CTS. Iniciou-se estas reflexões por meio de apreciação de uma imagem 

com pinturas  murais egípcias retratando a agricultura. Vide quadro 17. 

 

Quadro 17 - Atividade 4 

ATIVIDADE  4 APRECIAÇÃO DE MURAIS EGÍPCIOS: TEMA AGRICULTURA 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Conhecer e compreender a evolução da 

agricultura e suas técnicas através da 

observação das pinturas murais egípcias e 

análise das condições do trabalho retratado 

comparando com os dias atuais. 

• Refletir sobre os efeitos das inovações 

tecnológicas no campo para a saúde e 

segurança no trabalho rural. 

• Apreciação de imagens de pinturas murais 

egípcias e análise das condições do trabalho 

retratado comparando com os dias atuais; 

• Apreciação de vídeos que mostram algumas 

inovações tecnológicas no campo. 

1 hora/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Esta atividade foi realizada por meio de apreciação de alguns murais egípcios (figura 

10), que retratam o trabalhador rural exercendo sua função sem muitos recursos tecnológicos e 

da leitura do texto "Economia do Antigo Egito" para complementar e compreender as 

ilustrações da pintura mural. Disponível em: http://egito-01.blogspot.com.br/p/antigo-

egito.html e as imagens estão disponíveis em: <http://jv-

http://egito-01.blogspot.com.br/p/antigo-egito.html
http://egito-01.blogspot.com.br/p/antigo-egito.html
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egiptologia.blogspot.com.br/2015/06/o-povo-os-oficios-e-costumes-na-epoca.html> e 

<http://egito-01.blogspot.com.br/p/antigo-egito.html.  

 

Figura 10 - Detalhe da pintura mural no túmulo do funcionário Sennedjem (XIX dinastia) 

 
Fonte: Vilela (2015) 

 

Primeiramente foram levantadas questões aos alunos refentes à composição visual da 

obra (fotografia 3), seguindo um roteiro: “Em que ano foi feito esta pintura mural? Onde 

podemos encontrá-la? Quem é o artista? Descreva o que você vê. Descreva o que você sente ao 

visualizar a obra. Analise a composição visual. (cores, linha, textura, direção da luz, claro-

escuro, etc…)”. As duas turmas conseguiram descrever e analisar a obra com êxito.  

 

Fotografia 3 - Atividade 4: Análise da obra 

 
Fonte: Autoria própria 

http://jv-egiptologia.blogspot.com.br/2015/06/o-povo-os-oficios-e-costumes-na-epoca.html
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Quanto às três primeiras questões, normalmente são respondidas enquanto os alunos 

leem a legenda da imagem, no entanto, não foi possível saber o nome do artista. Isto foi 

questionado pelos alunos A12 “Hi, não tem nome do artista” e B02 “Tem o nome de quem fez 

esta obra?”. Foi explicado que, como em murais pré-históricos e em algumas artes das antigas 

civilizações não tem registro dos autores das obras. 

Os alunos descreveram a imagem de acordo com o que viam, destacando que viam 

trabalhadores e alguém supervisionando o trabalho. Quando o aluno A10 destacou que “tem 

uma cara mandando”, pode-se dizer que, sem ele saber, ele apresentou uma característica da 

Arte Egípcia, que muitas vezes mostram a hierarquia na representação das imagens, Gombrich 

(1993) explica que quanto maior era a figura representada maior era o seu poder.  

Quanto à composição visual, os alunos destacaram o uso das cores verde, marrom, 

ocre, branco. A aluna 22A destacou a lei da frontalidade, dizendo “a professora de História, nos 

falou já sobre algumas obras do Antigo Egito que mostram a cabeça, as pernas e braços de lado 

e o corpo de frente”, o aluno B05 comentou: “Dá pra ver que é do Egito só por causa do corpo 

estar de frente e a cabeça virada de pro lado”.  De fato, o frontalismo  é uma característica da 

arte do antigo Egito. Sobre a representação do corpo humano em superfícies bidimensionais, 

Gombrich (1993, p.35-36) explica que: 

A cabeça era mais facilmente vista de perfil, de modo que eles a desenhavam 

lateralmente. Mas, se pensarmos no olho humano, é como se fosse visto de frente que 

usualmente o consideramos. Portanto, um olho de frente era plantado na vista lateral 

da face. A metade superior do corpo, os ombros e o tronco, são vistos melhor de frente, 

pois assim observamos como os braços se ligam melhor ao corpo. Essa é a razão pela 

qual os egípcios, nessas imagens, nos parecem tão estranhamente planos e 

contorcidos. [...] Não se deve pensar que os artistas egípcios pensavam que os seres 

humanos tinham tal aparência. Seguiam meramente uma regra que lhes permitia 

incluir tudo o que consideravam importante na forma humana. Talvez essa estrita 

adesão à regra tivesse a ver com a finalidade mágica da representação pictórica. Pois, 

como poderia um homem com o seu braço “perspectivado” ou ‘cortado” levar ou 

receber as necessárias oferendas a um morto?  

Esse costume reflete a maneira pela qual os egípcios antigos faziam suas 

representações da figura humana. 

Em seguida, a partir da imagem, foram levantadas algumas questões que auxiliaram 

nas reflexões CTS, abordando a evolução da agricultura e suas técnicas em relação ao tema de 

segurança e saúde no trabalho rural.  No quadro 18,  consta algumas respostas às questões da 

atividade, no qual os alunos tiveram oportunidade de ouvir a opinião de cada um, sendo algumas 

de discordância  e outras de concordância. 
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Quadro 18 - Reflexões CTS sobre a evolução da agricultura e suas técnicas 

Reflexões CTS sobre a evolução da agricultura e suas técnicas 

Questões Período matutino Período vespertino 

Antigamente produziam alimentos sem as 

máquinas agrícolas, podemos dizer que as 

atividades, com baixo padrão tecnológico, 

têm menos risco de acidentes? 

 “Acho que não, antigamente, 

também existia outros tipos de 

acidentes e mortes” (A12) 

“Antes as pessoas trabalhavam 

que nem escravos” (A10) 

“Eu acho que sim” (B03) 

 “Não, pois antes não 

pensavam na segurança 

do trabalhador e tinha 

acidentes do mesmo 

jeito” (B09) 

A demanda por novos maquinários, 

equipamentos tem estimulado a busca por 

desenvolvê-los cada vez mais eficazes e 

mais baratos?  

“Sim, pois já inventaram muita 

coisa boa ” (A06) 

“Ah! Acho que não, pois eles 

também querem lucro” (A12) 

“Deveria ser mais barato 

e eficaz, mas nem todos 

tem acesso a esses 

produtos” (B05) 

Será que todos os produtores rurais têm 

acesso a esses recursos tecnológicos? 

“Não” (todos) “Os pobres,  não tem 

acesso” (B01) 

Até que ponto você considera a tecnologia 

como imprescindível para a produção 

agrícola? 

“Precisa, para dar qualidade de 

vida” (A22) 

“Para ser bom para 

todos” (B15) 

Na nossa sociedade, você considera que a 

ciência e a tecnologia agem como aliadas, 

na pesquisa e na produção de novas 

máquinas, equipamentos? 

“Considero que sim, mas não sei 

a ciência e a tecnologia  pensam 

nos mesmos objetivos” (A19) 

 (ninguém tentou 

responder) 

A pesquisa científica sempre está voltada 

para atender a interesses da população? O 

desenvolvimento tecnológico se 

caracteriza por beneficiar pessoas e/ou 

empresas, apenas visando fins lucrativos? 

“Eu já acho que deveria atender 

aos interesses, mas nem sempre é 

assim. Eles querem lucro” (A14) 

“Tinha que ser voltada a 

população” (B11) 

“Eu não sei, mas as 

empresas ganham muito 

dinheiro com isto” (B09) 

O desenvolvimento de novos 

equipamentos agrícolas e de segurança são 

resultados de uma busca por soluções para 

a segurança do trabalhador? 

“Acho que sim. Pois ninguém vai 

querer comprar algo que 

prejudique o trabalhador” (A18) 

“Acho que sim. Pois se 

for algo ruim, ninguém 

quer” (B16) 

 

Será que as pesquisas científicas são 

realizadas são sempre visando a minimizar 

os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a 

integridade e a capacidade de trabalho do 

trabalhador? Quais interesses podem estar 

por trás? 

“Acho que primeiro querem 

ganhar dinheiro, para daí pensar 

nas pessoas” (A22) 

“Também acho, hoje há muita 

ganância, querem ser ricos” 

(A11) 

“Eles querem ficar ricos” 

(B04) 

“Mas eles também fazem 

as coisas bem boas, pois 

já fizeram muita coisa 

que ajudou” (B06) 

O alto índice de tecnologia utilizada na 

agropecuária descarta a possibilidade de 

existirem acidentes com trabalhadores 

rurais? 

“Pode acontecer do mesmo jeito, 

se as pessoas não tiverem 

cuidado e atenção” (A10) 

Talvez, se todos tivessem 

acesso (B01) 

A segurança do trabalhador é pensada no 

desenvolvimento de novas sementes, 

insumos, venenos? 

“é uma bola de neve, pois 

inventam venenos, daí precisam 

inventar equipamentos para 

segurança pra evitar que as 

pessoas se contaminem” (A09) 

“Acho que deve ter 

regras, pois tem venenos 

muito perigosos  para  o 

ser humano” (B05) 

 

A sociedade tem cobrado maior segurança 

no desenvolvimento dos produtos, 

maquinários e equipamentos agrícolas? 

“Acho que sim, e agora tem 

normas que devem ser seguidas” 

(A17) 

“Agora tem regras e leis. 

O governo cobra, Todos 

devem obedecer” (B04) 

Fonte: Autoria própria 
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Vale ressaltar que, no início destas discussões, foi orientado aos alunos que as 

respostas a estas questões seriam a opinião deles e não precisavam se preocupar se as respostas 

estavam corretas ou não e que deveriam respeitar o ponto de vista de cada um, mas que 

poderiam apresentar aos colegas se a sua opinião fosse contrária.  

O objetivo destas questões foi verificar se os alunos confiam inteiramente nos avanços 

científicos e tecnológicos,  pois seguiu-se as ideias de Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007 p.72) 

que consideram que “pode ser perigoso confiar excessivamente na ciência e na tecnologia, pois 

isso supõe um distanciamento de ambas em relação às questões com as quais se envolvem”. E 

que, eles, passem a compreender melhor a influência da ciência e da tecnologia na sociedade. 

Assim, percebe-se pelas respostas dadas, que em alguns aspectos, eles vêm a ciência e 

a tecnologia como benfeitoras da sociedade mas também possuem uma visão crítica quando 

argumentam que tem algum interesse por trás das pesquisas cientificas, que nem sempre o 

desenvolvimento tecnológico é bom para o trabalhador rural, se as pessoas também não 

souberem utilizar estes recursos  que há ganância das empresas em busca por lucros. 

Questionam os altos preços, e que desta forma nem todos os produtores rurais têm acesso, 

mencionam muitas vezes o produtor rural não sabem utilizar de forma correta a esses recursos 

tecnológicos. Também discutem sobre a produção de venenos perigosos e que para isso, 

necessitam criar outros equipamentos para combater os prejuízos causados por estes pesticidas. 

Os alunos ainda demonstraram saber que existem regras e leis para os trabalhadores e para as 

empresas seguirem. 

Desta forma, os alunos passam a perceber a naõ neutralidade da Ciência-Tecnologia e 

começam a fazer uma leitura crítica do mundo. 

Para uma leitura crítica do mundo contemporâneo, cuja dinâmica está crescentemente 

relacionada ao desenvolvimento científico-tecnológico, a problematização de 

compreensões, produzidas  historicamente sobre a atividade científico-tecnológica, é 

considerada fundamental. A postura fatalista e a percepção ingênua da realidade, 

aspectos denunciados por Freire, estão relacionadas a mitos que, dentre outras 

características, são paralisantes. (AULER,2002, p.1 e 2) 

Lembrando que os mitos que Auler  (2002, p.2) se refere sobre a concepçaõ de 

neutralidade no qual “o bem-estar social é decorrência linear do desenvolvimento científico-

tecnológico” são: superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, perspectiva salvacionista 

da CT e o determinismo tecnológico.  
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Para dar continuidade,  foi exibido o vídeo: Ciência e Agricultura - Vídeo Institucional 

Embrapa, que foi publicado em 6 de julho de 2015. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=52IwxxpNSls>.  Aproveitou-se para refletir a concepção 

positivista que o vídeo passa, onde é ressaltado apenas os benefícios da ciência para o bem estar 

da população e também para mostrar a diferença da agricultura nos tempos antigos e de hoje 

em dia. 

 
Fotografia 4 - Atividade 4: Apreciação do vídeo. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Neste vídeo animação, com 4’45” de duração, os alunos puderam ver um pouco da 

evolução da agricultura brasileira nas últimas décadas e a contribuição da pesquisa agropecuária 

no passado, presente e futuro.   

Dessa forma, constata-se que nesta atividade, foi possível comparar o trabalho rural de 

antigamente, como visto nas obras de pinturas murais do período do Antigo Egito, com os dias 

atuais e consequentemente, fazer uma análise crítica, com enfoque CTS, quanto à evolução 

tecnológica nos equipamentos agrícolas, realizando uma reflexão coletiva, oralmente em 

relação às implicações da ciência e da tecnologia na sociedade, instigados por meio de pinturas 

murais.  

Mais uma análise de obra  de pintura mural, propondo reflexões sociais, foi realizada 

na atividade 5. Os objetivos e a metodologia estão descritos no quadro 19. 
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Quadro 19 - Atividade 5 

 ATIVIDADE 5 MURAL "LA AGRICULTURA" DE FRANCISCO AMIGHETTI E OUTRAS 

OBRAS 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVO METODOOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Analisar pinturas murais com imagens 

de trabalhadores rurais e relacionar as 

obras com questões sobre o uso da terra 

de forma responsável bem como análise 

quanto à composição visual. 

• Análise da obra: Mural "La Agricultura" de 

Francisco Amighetti; 

• Apreciação das obras: Mural "Cyclorama", 

projetado pelo artista Lee Greene Richards e 

executado por outros artistas locais. 

1 hora/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

O exercício da análise referente aos aspectos artísticos e mensagem crítico social da 

imagem do Mural "La Agricultura" (figura 11) De Francisco Amighetti (1907-1998), pintor da 

Costa Rica, foi entregue para os alunos responderem por escrito, pois oralmente, alguns alunos 

acabam não participando e geralmente são os mesmos alunos que opinam. 

 

Figura 11 - La agricultura, 1948, 109 x 513 cm, mural en el Museo de Arte Costarricense 

 
Fonte: Boveri  (2017) 

 

Os alunos do turno matutino responderam as questões individualmente. No entanto, 

apresentaram dificuldades em responder durante uma aula, e a professora de língua portuguesa 

oportunizou um período da aula dela para terminar. Alguns alunos demostraram  oralmente que 

tinham dificuldades de interpretar, pois ficavam querendo que a pesquisadora contasse as 

respostas. Foi necessário explicar que o que seria considerado era a visão que cada um tinha em 

relação à obra. 
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Já com o 9° ano B, essa atividade foi realizada de outra forma, no qual, os alunos 

puderam realizá-la em duplas.  A diferença  na execução desta atividade  com a turma foi muito 

nítida. Eles conseguiram terminar a atividade no período determinado. O fato de poderem 

discutir em dupla as questões fez com que eles demonstrassem mais segurança.  

Primeiramente foram levantadas questões aos alunos refente à composição visual. 

Todos souberam identificar o ano em que foi feito esta pintura mural, local onde a obra localiza, 

nome do artista e da obra através da legenda. Ao descrever o que o aluno via na obra, todos 

citaram relacionando ao trabalho. Algumas descrições da obra: “Tem gente trabalhando e a 

imagem demonstra desigualdade social e pessoas sendo mortas e escravizadas” (B10 e B11), 

“pessoas trabalhando, plantando, cuidando do gado, crianças ajudando, mulheres lavando 

roupas, tem escravos” (B4 e B14), “Uma pessoa plantando como se fosse dar vida a alguma 

coisa, la trás tem pessoas trabalhando, pessoas tendo que sair de suas terras e sendo obrigadas 

a trabalhar” (A18), “Um homem plantando em um solo que há uma mulher em baixo, e pessoas 

atras lidando com agricultura, se divertindo, mas alguém quer atirar nos trabalhadores” (A22).  

Diante à questão para descrever o que o aluno sente ao visualizar a obra, vários 

adjetivos foram citados, entre eles: felicidade, impressionado, curiosidade, angústia, dó, medo, 

sensação estranha, impactado, sente injustiça, esperança e 13 alunos citaram que sentiram 

tristeza, como citado na resposta de  A13 “tristeza porque tem pessoas mortas” e da A20  

“Tristeza por causa do trabalho forçado”. O sentimento de compaixão é destacado na resposta 

de B10 e B11 “Sentimos pena dos mortos e escravizados”. Mas há alguns alunos que sentiram 

felicidade como por exemplo de B8 e B18 “Felicidade ao ver eles trabalhando”. E há também, 

sentimentos ambíguos, como a do A19 “Tristeza, porque tem um homem que esta matando as 

pessoas e felicidade pois eles estão preservando a agricultura e a natureza”. 

As duas turmas analisaram a composição visual, descrevendo que são usadas cores 

policromáticas, cores quentes e frias, as linhas são curvas e retas, a luz vem de fora e há locais 

com sombras, linhas de várias direções. Tem bastante claridade, passa expressão de calor, a luz 

vem de cima, claro-escuro, tem profundidade. 

Para dar continuidade na análise, foi questionado os alunos se essa obra apresenta 

alguma crítica de ordem social e quatro alunos responderam que não, sem justificar sua 

resposta, mas todos os restantes dos alunos consideram que a obra representa uma crítica social. 

Sendo que a escravidão, assassinato, morte, modo de vida no campo, racismo, sofrimento de 

humanos e preservação da natureza foram os temas sociais citados por eles, como exemplo:  

“essa obra reflete sobre a escravidão” (A10), “Acho que sim, pois as pessoas estão fazendo 
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desmatamento e alguns estão plantando de novo” (A19), “Sim, faz pensar e refletir sobre a 

natureza, também o racismo” (B4 e B14) e “Sim, a obra critica o modo de vida no campo, rural 

e como funciona a agricultura” (B2 e B3). 

Para fazer com que o aluno olhe com mais criticidade na obra, solicitou-se que eles 

interpretassem a obra mais a fundo, de modo que eles deveriam mostrar a sua opinião em 

relação ao o que a mulher retratada na terra significaria pra ele. Treze (13) alunos referiram a 

mulher como morta. Como citado por B12 e B16, “Significa que a mulher foi assassinada e esta 

sendo enterrada. Estão plantando algo pra saber que ela esta lá, pois deve ser alguém 

importante”, e por B01 e B15, “Uma mulher, que trabalhava muito e que morreu sem ter nada”. 

Todavia, dezessete (17) alunos relacionaram a mulher com a vida, fertilidade, entre eles, cinco 

(05) referiram à mulher como a “Mãe Terra”, que é popularmente, representada como uma 

deusa geradora da vida, da natureza, fertilidade. Segue algumas das citações dos alunos: “Mãe 

Terra, representa o renascimento” (A13), “Ela representa a mulher fértil, a vida da terra. A terra 

tem que ser fértil igual a mulher e se não for não tem filhos” (A08), “representa uma nova vida 

sendo plantada, a mulher representa a terra” (A10), “significa renascimento de uma nova vida” 

(A03). 

Também foi questionado aos alunos sobre a representação do plano de fundo desta 

obra. Portanto, trinta e seis (36) alunos relacionaram com trabalhadores. Como exemplo: 

“representa as pessoas trabalhando muito e sendo mal recompensadas” (B10 e B11),   

“trabalhadores rurais” (B17, B06),  “Significa que eles estão sendo obrigados a trabalhar” (B12 

e B16),“Representa o trabalho, escravidão e um pouco de paisagem” (A03), “representa o 

trabalho escravo” (A15); “representa pessoas trabalhando, outras matando e algumas sentado 

sem fazer nada” (A11). Contudo, quatro (04) alunos referiram o plano de fundo ao 

desmatamento, como: B04 e B14 citaram “desmatamento, pessoas com medo, homem 

atirando”. 

Ao final da análise, o intuito da análise da obra, era relacionar a obra com questões 

CTS, a partir da seguinte questão: O homem retratado em primeiro plano está plantando a fim 

de cuidar da terra. Diante da frase: “Quem cuida da terra, cuida da saúde”, podemos dizer que 

a ciência e tecnologia estão buscando este cuidado com a terra também? E consequentemente 

pensando na saúde da sociedade? O desenvolvimento científico, na área rural, tem influenciado 

a qualidade de vida, no tempo de vida das pessoas? 

Diante desta questão, verificou-se que de 40 alunos, apenas vinte e nove (29) alunos 

refletiram sobre o assunto. Dentre eles, alguns conseguiram demonstrar em suas respostas as 
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três questões embutidas numa só. Durante a atividade percebeu-se que, os alunos do período 

matutino tiveram mais dificuldades de responder, e foi a turma que mais apresentou a questão 

em branco, sugere-se o motivo ao fato de estarem sozinhos, pois os alunos do período 

vespertino que estavam em duplas, todos responderam. Apenas sete (07) alunos da manhã 

responderam sozinhos, e quatro (04) responderam igual ao de colega, por este motivo, foi 

considerado como duplas. 

No quadro a seguir, percebe-se que houve uma grande divergência de opiniões dos 

alunos. Os posicionamentos foram classificados em três modos, seguindo a abordagem de 

Miranda (2002) que apresentam alguns posicionamentos a respeito da função social da 

tecnologia, sendo eles: a visão otimista, a visão pessimista e a visão moderada.  

 

Quadro 20 - Reflexões CTS da Obra- La Agricultura 

REFLEXÃO CTS 

Visão otimista Visão moderada Visão pessimista 

B4 e B14 – “A tecnologia e ciência 

buscam cuidar da saúde ambiental e 

também dos trabalhadores. O 

desenvolvimento científico tem 

influenciado a qualidade de vida, de 

muitas pessoas, mas as vezes tem alguns 

prejudicados” 

B2 e B3 – “Sim, porque com esses 

desenvolvimentos estão melhorando a 

vida das pessoas, estão facilitando 

principalmente na área rural” 

A18 – “Sim, porque pensa na saúde, cria 

equipamentos e influenciam porque não 

trabalham mais forçados” 

A13 – “Sim, porque a ciência e a 

tecnologia têm que seguir regras 

propostas em normas” 

A8 – “Sim, pensa na saúde, cria 

equipamentos e influenciam, porque 

eles não trabalham mais forçados, pensa 

na vida do trabalhador e pensam na 

terra” 

A10 – “Sim, a ciência está cada vez mais 

inventando produtos etc. para melhorar 

a terra e cuidar dela. Bom com a 

inovação dos produtos as pessoas são 

afetadas pelos produtos serem mais 

fortes, ou seja, cheiros contaminam as 

pessoas” 

A19 – “Sim, estão pensando nas pessoas 

e na qualidade de vida, pois esta 

facilitada com o avanço tecnológico” 

A3 – “Sim, sempre desenvolvendo 

novos produtos para nossa saúde” 

B12 e B16 – “Por um lado a 

Ciência é boa, mas por outro 

lado não, porque eles produzem 

agrotóxicos que afetam a saúde 

da sociedade, porém eles 

fabricam remédios para curá-

los” 

B7 e B9 – “Eles ajudam a cuidar 

da terra. Mas os agrotóxicos 

fazem mal a sociedade. Sim tem 

diminuído o trabalho pesado 

assim” 

B01 e B15 – “Sim e não porque 

estão criando agrotóxicos muito 

fortes e a tecnologia esta 

ajudando a segurança de 

agricultores” 

B5 e B13 – “Não porque estão 

criando agrotóxicos muito 

fortes, mas a tecnologia esta 

ajuda na segurança e qualidade 

de vida dos agricultores” 

B8 e B18 – “Não porque não 

tem maquinários e venenos 

seguros, mas antigamente as 

pessoas viviam menos” 

 

A6 e A21 - “Não, porque eles não 

pensam na terra só plantam e 

colocam venenos não pensando 

em nossa saúde” 

A22 – “Muitas vezes não, pois 

criam produtos que as vezes 

acabam com a terra e com os 

trabalhadores. Não pensaram na 

qualidade de vida das pessoas e 

sim para ter uma boa plantação e 

colheita” 

B17, B6 – “Não, não porque pode 

causar problemas à saúde. Às 

vezes, porque se forem fazendo 

mais tecnologias não vai mais ter 

serviços para as pessoas” 

B10 e B11 – “Não por causa dos 

agrotóxicos que jogam na terra. 

As pessoas estão vivendo, 

entretanto elas têm mais riscos de 

saúde também por causa dos 

agrotóxicos” 

09 interpretações; 12 alunos 05 interpretações; 10 alunos 04 interpretações; 07 alunos 

Fonte: Autoria própria 
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Doze (12) alunos apontaram em seus depoimentos que a inovação tecnológica é 

garantia de bem-estar para os seres humanos. Esse tipo de posicionamento é próprio dos que 

possuem uma visão otimista acerca da tecnologia, como destacado por Miranda (2002) e 

Silveira (2007) que descrevem que a visão otimista é própria daqueles que defendem 

incondicionalmente a tecnologia, considerando-a como fundamental para o desenvolvimento e 

do progresso científico. Miranda cita Schaf7 (1993) como um dos defensores da visão otimista 

da tecnologia. 

Já, sete (07) alunos apresentam uma visão pessimista, pois segundo Silveira (2007, 

p.47) esta visão “defende que na origem da tecnologia está a destruição da vida e do planeta e 

que, se o quadro de desenvolvimento tecnológico permanecer como está hoje, naõ há sequer 

possibilidade de reversão do quadro de destruição”.  

Portanto, constata-se que a maioria dos alunos ainda têm uma concepção ingênua sobre 

as implicações da Ciência e a Tecnologia para a Sociedade. Silveira (2007, p.47) comenta que 

considerar a tecnologia avançada apenas como benfeitora ou somente como prejudicial é 

inviável. Por isso, destaca que “há a necessidade de se buscar uma atitude mais prudente na sua 

geração e sua utilizaçaõ”. Um dos autores que se destacam nesta visão, é o Enguita8 (1991, 

apud SILVEIRA 2007), o qual considera a tecnologia orientada pelo lucro, visando maior 

produtividade que induz à robotização causando a destruição do homem. 

No entanto, as respostas de dez (10) alunos advertem sobre os riscos, principalmente, 

em relação ao uso de agrotóxicos, mas não rejeitam os benefícios que a tecnologia propicia para 

a qualidade de vida das pessoas. Estes posicionamentos são próprios da visão moderada da 

tecnologia, que para Miranda (2002), a visão moderada não é necessária abdicar dos benefícios 

que a tecnologia propicia à humanidade mas destaca a necessidade de repensar a direçaõ dada 

à tecnologia hoje advertindo sobre a necessidade de que haja prudência para minimizar os riscos 

e os danos da tecnologia. Sendo esta visão, a moderada, esperada que os alunos tenham. E 

                                                 

7 SCHAFF, A. A sociedade informática. São Paulo: Brasiliense, 1993, p.154 e 155.  

8 ENGUITA, M. F. Tecnologia e sociedade; a ideologia da racionalidade técnica, a organização do trabalho e a 

educação. In SILVA, Thomaz T. da. Trabalho, educação e prática social; por uma teoria da formação 

humana. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.  
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assim, sempre possam avaliar a ciência e a tecnologia, bem como suas consequências na 

sociedade. Silveira cita Arocena9 (2004) como um dos precursores da visão moderada. 

Dando sequencia às atividades, ressalta-se que as próximas quatro (04) atividades, 

deste momento pedagógico, não foram feitas reflexões CTS, no entanto serviram para a 

construção do conhecimento, o que é fruto do enfoque dado ao processo ensino aprendizagem. 

Pois estas atividades foram realizadas para abordar os conceitos necessários à compreensão 

sobre Muralismo e do tema Segurança e saúde no trabalho rural, porém serviram de 

complemento para verificar o objetivo central da pesquisa e dar condições para os alunos 

fazerem a pintura mural, como resultado final desta pesquisa. 

Seguiu-se a atividade com a apreciação da obra Mural "Cyclorama", projetado pelo 

artista Lee Greene Richards e executado por outros artistas locais, observando as condições de 

trabalho retratados, preparando os alunos para a próxima atividade (ver quadro 21) em relação 

ao uso ou não de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI’s e EPC’s).  

 

Quadro 21 - Atividade 6 

ATIVIDADE 6 CARTA ENIGMÁTICA: USO DE EPI`S E EPC`S 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVO METODOOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Relacionar as imagens com 

expressões idiomáticas e debater a 

mensagem central desta carta 

enigmática sobre uso de EPI´s e 

EPC´s (equipamentos de Proteção 

individual e equipamentos de 

Proteção Coletiva). 

• Conhecer os equipamentos de 

segurança e as normas de segurança 

adotadas no nosso país Brasil. 

• Leitura de carta enigmática, utilizando a união 

de textos verbais (texto) e não verbais 

(imagens de "fotos ensaios" com expressões 

populares brasileiras); 

• Apreciação de vídeos sobre o uso de EPI's e 

EPC's a fim de conhecer os equipamentos 

necessários para segurança e saúde do 

trabalhador rural; 

• Leitura e reflexão das normas de segurança 

para o trabalhador rural. 

 

1 hora/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

Nesta atividade, foi realizado a leitura do texto da carta enigmática, que se encontra 

no site: <www.rbenche.com.br/intranet/upload/mesagem_uso_de_epI_epc.pps>;  o qual 

                                                 
9 AROCENA, R. Riesgo, cambio técnico y democracia en el subdesarrollo. In: LUJÁN, José L. y 

ECHEVERRÍA, Javier. Gobernar los Riesgos: ciencia y valores en la sociedad del riesgo. Madrid: Biblioteca 

Nueva – OEI, 2004, pp. 207-223.  
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contém imagens de foto ensaio com expressões populares brasileiras fotografados por Everton 

Ballardin e Marcelo Zocchio.   

A professora lia as frases e os alunos falavam o que entendiam da imagem, quando 

citadas a expressão  idiomática correta, seguia-se adiante. Nas duas turmas foi pedido para 

repetir a atividade, pois gostaram demais da maneira que o texto foi passado. Na segunda vez 

a leitura foi coletiva. 

E depois foi utilizado a multimídia para a apreciação de dois vídeos (fotografia 5).  

 

Fotografia 5 - Atividade 6: Apreciação dos vídeos. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Os vídeos foram produzidos pela ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal: 

“EPI - Um aliado da sua saúde" com duração de 10’16”. Este vídeo está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=S3BQPgLtenE> e  “Curiosidades| ANDEF - Uso correto 

e seguro de defensivos agrícolas duração” com duração de 13’48”. Este vídeo está disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=34KyBksAHto>. Depois a professora leu e refletiu 

oralmente com os alunos as normas de segurança adotadas no nosso país. 

Deste modo, os alunos conheceram e refletiram sobre as normas de segurança adotadas 

no nosso país para compreenderem a importância do trabalhador rural saber o significado dos 

símbolos de segurança e assim, também, os  alunos pudessem valorizar o papel da arte na 

representação dos pictogramas. Para isto, foi realizada a atividade 7, descrita no quadro a seguir. 
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Quadro 22 - Atividade 7 

ATIVIDADE 7 LEITURA DE PICTOGRAMAS E SÍMBOLOS DE SEGURANÇA 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Compreender o conceito de pictograma a 

partir da apreciação de algumas pinturas 

murais. 

• Refletir sobre a importância da leitura e 

interpretação dos símbolos de segurança 

ao trabalhador rural. 

• Apreciação de mural e vídeo com imagens 

de pictogramas; 

• Exercício de Levantamento do 

conhecimento prévio e Leitura de 

pictogramas de equipamentos, maquinários, 

rótulos e estabelecimentos. 

1 hora/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

Nessa atividade foram projetadas, utilizando a multimídia, as imagens de pintura mural 

realizadas por colegas que estudaram no 9 ° ano de 2012 e no ano de 2013 nessa mesma escola, 

os quais pintaram pictogramas referentes às modalidades esportivas e ao tema escola. Dessa 

forma, introduzimos o conceito de Pictogramas juntamente com a exibição de vídeo: "O que é 

pictograma" com duração de 3`36, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=rFhFNS2W3xA>. Pictogramas são sinais representados 

por meio de uma figura ou de um símbolo que permitem desenvolver a representação de algo.  

Com intuito de levantar o conhecimento prévio referente aos Sinais de Proibição e 

Sinais de Obrigação foi entregue o exercício de identificação de pictogramas (impresso) para 

cada grupo formado, corrigido o exercício de forma coletiva e ao fim verificado qual grupo 

acertou mais sinais. Vide fotografia 6. 

 

Fotografia 6 - Atividade 7: Identificação de símbolos de segurança 

  

Fonte: Autoria própria  
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Os alunos gostaram muito desta atividade, pois reagiram como se fosse uma gincana, 

e aguardavam ansiosos para saber qual grupo acertou mais. Ao total foram 19 grupos, sendo 09 

grupos no período matutino e 10 grupos no período vespertino. O grupo que mais acertou foi 

das alunas B04 e B14 com 18 acertos, contendo 19 pictogramas.  Na turma da manhã, tivemos 

empate de dois grupos, dos alunos A11-A12 e A10-A19, com 17 acertos. No geral, os alunos 

foram muito bem, conseguiram reconhecer entre 11 a 18 pictogramas. 

Dando prosseguimento com a atividade, foi apresentado aos alunos os Sinais de Aviso; 

Sinais de Saúde e Salvamento/Emergência; Sinais de Combate a Incêndio. Vale ressaltar que 

este conteúdo referente aos sinais de segurança está disponível no guia didático “Pintura mural 

com enfoque CTS nas aulas de Arte em Escola do Campo: Articulação reflexiva da segurança 

e saúde no trabalho rural” produto desta dissertação. 

Ainda, para organizar o conhecimento em relação ao tema Segurança e saúde no 

trabalho rural, foi realizada a atividade 8 (ver quadro 23), no qual os alunos puderam conhecer 

as formas de se evitar acidentes de trabalho na área rural. 

 

Quadro 23 - Atividade 8 

ATIVIDADE 8 CAMPANHA: MÓDULOS DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR RURAL DA AGSAFE 

(INTERDISCIPLINAR COM INGLÊS) 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Refletir e sensibilizar sobre a necessidade de 

prevenção para evitar acidentes de trabalho na área 

rural, utilizando o material de campanha da AgSafe: 

Agricultural Safety Training. Materials, no qual 

contém 12 módulos de segurança na área rural 

• Compreender os textos verbais (em inglês) e não 

verbais (ilustração) e ampliar o vocabulário a partir 

de diferentes gêneros textuais 

• Confeccionar painel com ilustrações, pintadas pelos 

alunos, referente ao material adotado. 

• Utilização de material de 

treinamento para segurança e 

saúde do trabalhador rural, no 

qual a forma de comunicação 

sobre segurança ocorre com 

palavras, mas também através 

de ilustrações, desenhos e 

imagens.   

 

3 horas/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

Foi exibido a apresentação interativa do Material da AgSafe: "Agricultural Safety 

Training Materials" National Ag Safety Database. que está disponível 

http://nasdonline.org/document/2125/d000101/agsafe-agricultural-safety-training-materials.html. 

Vale ressaltar que a AgSafe é uma coalizão sem fins lucrativos de grupos e organizações 
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dedicados à redução de lesões, doenças e fatalidades na agricultura da Califórnia. Estes 

materiais de treinamento de segurança estão sendo disseminados no domínio público e podem 

ser utilizados por qualquer pessoa com a compreensão de que o crédito deve ser dado à AgSafe. 

Com intuito de confeccionar painel com traduções e ilustrações pintadas pelos alunos 

foi distribuído o material adotado, impressões de cada imagem em tamanho A4 para cada grupo, 

lembrando que as duas turmas foram divididas em 11 grupos 1) Safely handling Pesticdes 2) 

Safely Working With and around Farm/Ranch Animals 3) Working Safely With Around 

Electricity 4) Safely Working Around agricultural Machinery 5) Basic First Aid 6 ) Proper Use 

of a Respirator 7) Protective Clothing 8) Working Safely in the Farm/Ranch Shop 9) Preventing 

Slips and Trips 10) Defensive Driving 11) Safely Working around Tractors.  

Com auxilio da professora de Inglês, os alunos traduziram os textos e depois pintaram 

as gravuras. Ao final, foi montado um painel “Segurança e saúde do trabalhador rural”, no qual 

foi colado todas as imagens. Seguem as fotografias das atividades no quadro 24 que exemplifica 

o passo a passo da confecção do painel. 

 

Quadro 24 - Atividade 8: Passo a passo da confecção de painel. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Os alunos capricharam bastante na pintura das gravuras, assim, o resultado final, foi 

um grande painel bem colorido, como visto na fotografia 7. Este painel foi colocado no pátio 

interno da escola, num local estratégico para que todos, que estudam, trabalham e visitam a 

escola, pudessem visualizar e apreciar os trabalhos. 

 

Fotografia 7 - Atividade 8: Painel sobre segurança e saúde do trabalhador rural 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Foram necessárias estas  atividades descritas a fim de organizar o conhecimento do 

aluno referente ao tema, e além disso, era imprescindível que o aluno conhecesse sobre os fatos 

históricos e da função social da pintura mural, que é o objeto de pesquisa deste trabalho. Para 

tanto, foram trabalhadas, na atividade 9 (quadro 25), o muralismo mexicano e o brasileiro com 

o objetivo de levar os alunos a valorizar e em condições de posicionar-se criticamente diante 

de uma arte mural. 
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Quadro 25 - Atividade 9 

ATIVIDADE 9 ARTE MURAL – PRECEITOS HISTÓRICOS 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Valorizar a arte, como forma de conhecimento, 

interpretação e transformação da realidade, 

conhecendo a história e características do 

Muralismo. 

• Posicionar-se criticamente diante de produções 

artísticas ou eventos estéticos, observando as 

relações entre o ser humano e a realidade 

através de investigação, apreciação e 

discussão. 

• Apreciação de vídeos, leitura de textos e 

explanação oral para a compreensão da 

arte muralista como um instrumento de 

reflexão político social; 

• Identificação das implicações da cultura 

social no desenvolvimento da arte 

muralista. 

2 horas/aula 

Fonte: Autoria própria 

Iniciou-se esta atividade exibindo aos alunos o seguinte vídeo:  "Cores Urbanas" com 

duração 23', disponível em:<http://artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/38/>, que também 

se encontra no DVD que acompanha Material educativo para professor-propositor integrante 

da DVDteca Arte na Escola. 

Neste mesmo dia, teve a apreciação de obras muralistas, lido e comentado sobre o 

texto Muralismo Mexicano, no qual é explanado sobre o termo muralismo e breve resumo 

histórico do muralismo mexicano e brasileiro. Este texto está disponível em: 

<https://www.todamateria.com.br/muralismo/>. 

Em outra aula, houve a exibição do vídeo: "Portinari - De Lá Pra Cá" publicado pela 

TV Brasil, duração 25:56”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FTYSbLizWVc 

o qual relata um pouco sobre a arte muralista no Brasil, pelo artista Candido Portinari.   

Como também nessa aula, promoveu-se um momento para os alunos sancionarem 

dúvidas e contarem o que aprenderam sobre a história da arte muralista, as principais 

características, o período em que ela se desenvolveu e os pintores com maior destaque, 

comentando a diferença entre grafite e pichação e, sobre a arte como ideologia e fator de 

transformação social. 

Ao final desta atividade, a professora explanou o resultado das respostas sobre as 

concepções prévias sobre muralismo.  Estas respostas, já foram abordadas neste capitulo (p. 94 

a 98), no momento da problematização, seriam as últimas questões da atividade 2, os quais 

levantaram concepções prévias sobre o muralismo. Para os alunos foram comentadas algumas 

das respostas, sem citar a autoria. Mesmo que a maioria das respostas estivessem corretas, foi 

necessária esta explanação para  esclarecer aos alunos que, às vezes, fazem certa confusão ao 
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termo grafite na Arte. Isso porque existe a técnica chamada desenho com grafite sob papel e o 

grafite, a qual foi estudada durante a atividade, que seria a pintura em muros. Houve quatro (04) 

alunos que responderam que grafite é uma arte em papel confundindo com a técnica artística: 

desenho a lápis grafite sobre o papel ou desenho com grafite.  

A reação foi muito positiva, pois sorriam  e expressavam sinais de espanto com 

algumas respostas. A12 disse: “Que tal nós! Estamos podendo!” e um comentário da turma do 

período vespertino foi “Nossa, tem gente que escreve tão bem!” (B13). 

Isso nos remete, outra vez, à ideia de aprendizagem significativa crítica, seguindo um 

dos princípios facilitador da aprendizagem da TASC, que é Princípio da aprendizagem pelo 

erro. Moreira (2010, p.15) destaca que “buscar sistematicamente o erro é pensar criticamente, 

é aprender a aprender, é aprender criticamente rejeitando certezas, encarando o erro como 

natural e aprendendo através de sua superação”.  

Dessa forma, os alunos podem compreender que também se aprende com o erro, e que 

eles também podem ser detectores de erros, inclusive dos seus próprios erros. 

Para finalizar o momento pedagógico da organização do conhecimento, volta-se às 

reflexões CTS descritas na atividade do quadro 26: 

 
Quadro 26 - Atividade 10 

ATIVIDADE 10 RODA DE CONVERSA 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVO METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Rediscutir a questão inicial sobre os acidentes do trabalho no meio 

rural e sobre os efeitos das inovações tecnológicas no campo para a 

saúde e segurança no trabalho rural e a necessidade de prevenção para 

evitar acidentes de trabalho. Amparada no quadro de Sugestão de 

noves aspectos da abordagem de CTS no tema “Segurança e saúde no 

trabalho rrural” 

  

• Reflexão e 

Discussão oral   

 

 

 

1 hora/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

Na roda de conversa, rediscutiu-se a questão inicial sobre os acidentes do trabalho no 

meio rural, sobre os efeitos das inovações tecnológicas no campo para a saúde e segurança do 

trabalhador rural e a necessidade de prevenção para evitar acidentes de trabalho.  

A escolha de tal ferramenta de intervenção se justifica para a viabilização de um espaço 

de escuta e de troca de opiniões, onde os alunos podem colocar seus posicionamentos de 
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maneira livre. Antes de iniciar a discussão em grupo, a professora falou sobre os três mitos 

vinculados a ciência e tecnologia: superioridade do modelo de decisões tecnocráticas, 

perspectiva salvacionista da CT e o determinismo tecnológico. Após essa explanação, 

prosseguimos para a roda de conversa, que oportunizou aos  alunos fazerem reflexões e 

demonstrar a criticidade quanto à ciência e tecnologia para com a sociedade rural.  

 

Fotografia 8 - Atividade 10: Roda de Conversa 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A professora assumiu a coordenação da discussão, facilitando para que todos os alunos 

pudessem participar da conversa e expressarem suas opiniões. No entanto, ocorreu que alguns 

alunos não quiseram opinar e outros concordavam com as primeiras respostas dadas às 

questões. As respostas a estas discussões podem ser vistas  no quadro 27. 
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Quadro 27 - Questões com enfoque CTS – tema “Segurança e saúde no trabalho rural” 

REFLEXÕES CTS NA RODA DE CONVERSA SOBRE O TEMA 

Questões Período matutino Período vespertino 

As pesquisas científicas, na área 

de segurança no trabalho, 

atendem a quais interesses?  

“Eles querem ajudar as pessoas a 

terem uma vida melhor, mas 

também querem ganhar dinheiro” 

(A22) 

“Pode até ser que pensem na 

segurança, em salvar as pessoas, 

mas as vezes inventam coisas que 

ajudam a destruir meio ambiente. 

Como motosserras” (A09) 

“Era para salvar, ser bom para 

todos. Mas nem sempre pensam 

nas dificuldades financeiras do 

produtor para eles adquirirem 

estes recursos que podem 

auxiliar ele para que não ocorra 

acidentes” (B04) 

Quais são Implicações do 

desenvolvimento tecnológico 

para a sociedade? 

“Ser bom para  as pessoas” (A18) 

“Acho que era para ajudar mas nem 

sempre acontece” (A10) 

“Dar uma vida melhor” (B06) 

“É, mas nem sempre dão, pois 

nem todos tem o mesmo 

direito” (B14) 

O desenvolvimento tecnológico 

do campo resultou não só na 

utilização de novas técnicas 

agrícolas, mas também em 

novos tipos de acidentes do 

trabalho? 

Não sabemos, pois bem 

antigamente, muitos morriam 

também por outras coisas Tinham 

que roçar a pé, morriam por picada 

de cobra e agora tem trator, daí não 

levam picada” (A12) 

“As pessoas, agora,  sabem 

mais sobre o que pode causar 

acidentes e tem muito mais 

recursos para ajuda-los” (B04) 

Onde são exercidas atividades 

com baixo padrão tecnológico 

tem menos risco de acidentes? 

“Nem sempre, pois daí tem outros 

tipos de acidentes. Câncer de pele, 

picadas, machucaduras” (A10) 

Em todo lugar terá acidente, 

mas acho que diminuiu. Agora 

até roupa própria tem para 

trabalhar” (B18) 

Em sua opinião, o que está por 

trás do desenvolvimento 

científico e tecnológico? Quem 

são os beneficiados? 

“Muita gente fica rico por causa 

disto” (A21) 

“É, mas o povo pobre nem sempre 

tem acesso” (A19) 

 

“Há vários beneficiados” (B15) 

“Mas nem sempre pensam nas 

dificuldades financeiras do 

produtor para adquirir estes 

recursos que podem auxiliar ele 

para que não ocorra acidentes” 

(B04) 

Indústrias têm investido 

extensivamente em pesquisas, 

as quais beneficiam o 

trabalhador rural? 

“HI! Já, já inventam robô para tudo 

e, dai, daqui a pouco, nem vai ter 

mais trabalhador rural” (A12) 

“Sim, pensam em beneficiar e 

acho que eles também pensam 

em ficar mais ricos, pois os 

preços  são muito altos” (B10) 

A sociedade pode influenciar no 

desenvolvimento científico? Se 

sim, de que maneira? Se não, 

quem influencia?  

“Acho que os políticos tinham que 

pensar mais na população e fazer 

com que as regras sejam cumpridas 

por todos” (A11) 

“Acho que as coisas precisam 

ser feitas com mais 

responsabilidade, e pensar em 

todos” (B14) 

O desenvolvimento científico 

pode ser mais rápido, eficaz e 

mais barato?  

“Poderia, mas não é, porque há 

muita  burocracia  e os impostos são 

muito altos” (A02) 

“Poderia ser mais barato, mas 

não estão nem aí com o povo 

pobre” (B07) 

O desenvolvimento científico, 

na área rural, tem influenciado a 

qualidade de vida, no tempo de 

vida das pessoas? 

“Acho que muitas coisas 

melhoraram para o trabalhador rural 

mas nem todos tem acesso” (A03) 

“Acho que sim, pois antes não 

tinha regras para os 

trabalhadores, para os patrões e 

para as indústrias” (B08) 

Você vê a ciência como 

benfeitoras a sociedade? 

“Sim, na maioria das vezes” (A11) 

“Às vezes, já descobriram coisas 

ruins para o povo” (A06) 

“Deveria ser, mas as vezes 

descobrem e produzem coisas 

ruins” (B16) 

Fonte: Autoria própria 
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Diante das falas, como exemplo:  “Ser bom para  as pessoas” (A18), “Dar uma vida 

melhor” (B06), demonstram uma visão otimista, ou seja, visão positivista em relação à ciência 

e tecnologia. Todavia, a maioria das opiniões dos alunos a estas indagações foram expressas 

de forma apropriada com visão crítica e consciente, uma visão moderada, e não se colocaram 

em deslumbramento total  das novas tecnologias, pois segundo Bazzo (2014, p.129),  focar 

apenas na comodidade poderia resultar perigoso, e nos alerta que “nesta anestesia que o 

deslumbramento da modernidade tecnológica nos coloca, podemos nos esquecer de que a 

ciência e a tecnologia incorporam questões sociais, éticas e políticas”.  Assim, nessa discussão, 

nem todos os alunos se deixaram se enganar pelos recursos que a ciência e tecnologia 

proporcionam,  pois eles apresentaram os prós e os contras do desenvolvimento científico e 

tecnológico em relação aos trabalhadores rurais, à sociedade e ao meio ambiente, embora 

desejassem que fosse sempre em benefício da sociedade.  

Além disso, foram levantadas outras duas questões, se os alunos consideravam que os 

acidentes do trabalho no meio rural representam um problema social de relevância e se é um 

dever do trabalhador usar corretamente os equipamentos e obedecer às normas que rodeiam a 

segurança e medicina do trabalho. Para estas duas questões, todos os alunos afirmavam que 

sim. 

Contudo, no início da roda de conversa, os alunos do período matutino e vespertino 

demonstraram inseguros para participar da roda de conversa, pois tinham medo de errar ou de 

acharem que não saberiam responder as questões.  

Entretanto, após as primeiras questões terem sido levantadas, os alunos começaram a 

relaxar, pois foi comentado que nestas questões valia a opinião de cada um, sem ter uma 

resposta exata. Os alunos passam a perceber a importância de interação com os colegas diante 

vários questionamentos. Moreira (2010, p.9) nos mostra que a interaçaõ social e o 

questionamento são importantes para facilitar a aprendizagem significativa crítica, já “um 

ensino baseado em respostas transmitidas primeiro do professor para o aluno nas aulas e, depois, 

do aluno para o professor nas provas, naõ é crítico e tende a gerar aprendizagem naõ crítica, em 

geral mecânica”. Contudo, Moreira (2010, p.9) deixa claro que este princípio “naõ implica 

negar a validade de momentos explicativos em que o professor expõe um assunto, explica algo”  

e  também que a aprendizagem significativa crítica “naõ decorre só́ de aprender a perguntar”.  

Nesta visão crítica da aprendizagem (Moreira, 2010) é preciso, metaforicamente, 

abandonar a narrativa, o qual implica que o professor narre menos e o aluno fale mais 
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participando criticamente de sua aprendizagem, estimular o questionamento ao invés de dar 

respostas prontas. 

Dando sequência às discussões, foram levantadas questões relacionando a função 

social da pintura mural, da Arte e CTS. Vide quadro 28. 

 

Quadro 28 - Reflexões sobre o muralismo e CTS na roda de conversa 

REFLEXÕES SOBRE O MURALISMO E CTS  

Questões Período matutino Período vespertino 

Quais são as funções do 

muralismo? 

 

A14- “Para que as pessoas tenham 

consciência quando ver, para 

expressar sentimentos ou 

indignação, ou para abrir os olhos 

das pessoas e para deixar bonito” 

A22-  “Para chamar a atenção sobre 

algum assunto, para sociedade 

poder ficar atento sobre algo. Ou 

para criticar algum assunto” 

B01- “As funções são para deixar o lugar 

mais bonito, muitas vezes também para 

pensar e ensinar algo” 

B07- “Deixar um lugar mais bonito, 

algumas pinturas têm história, 

representar algo, explicar alguns sinais, 

expressar e deixar pessoas maravilhadas 

e ate informadas com o que vê” 

B13- “Enfeitar, deixar o local mais 

animado e para demonstrar algum tema” 

É possível realizar 

reflexões sobre a ciência e 

tecnologia por meio da 

análise de obras artísticas 

e produções de arte? 

A04– “Sim, porque toda a obra tem 

alguma coisa de ciência ou 

tecnologia” 

A13- “Sim porque a arte é um lugar 

livre para se expressar” 

B01 “Sim porque as vezes podem ser 

críticas para melhorar a sociedade” 

B17 “Sim, você precisa ter conhecimento 

e discutido o assunto antes de pintar o 

muro” 

A segurança e saúde no 

trabalho rural pode ser 

usado como tema para a 

realização de pintura 

mural? Explique. 

A22- “Sim, nós vamos fazer uma na 

frente da escola e provavelmente 

terá  resultados, pois passam vários 

agricultores no local e está próximo 

as fazendas” 

B12– “Sim porque pode colocar qualquer 

assunto na sua pintura” 

B04- “Sim  porque a pintura mural aborda 

críticas sobre algo que ocorre no dia a dia 

e importante termos conhecimento” 

Por que é importante 

observar a função social 

retratada em obras 

artísticas? Justifique 

 

A02– “Sim, as obras mostram os 

riscos que a sociedade pode ter” 

A04- “Para entender o que a obra 

quer dizer ou passar para a 

sociedade,” 

A18- “Porque sempre numa obra 

artística representa alguma coisa 

para refletirmos” 

A19- “Para refletir e pensar no 

assunto retratado” 

B07- “Porque muitas tem lições de moral 

e informações para quem precisa” 

B11- “Sim, pode nos mostrar algumas 

realidades dessa humanidade” 

B03- “Para aprender sobre a própria 

sociedade em que vive” 

B05- “Para entender o que a obra está 

tratando” 

B14- “Porque através da arte podemos 

aprender muito, dependendo ate mais do 

que em livros e revistas” 

Fonte: Autoria própria 

 

Nos seus comentários, os alunos apontam que em pinturas murais podem ser abordadas 

e inseridas problematizações e diálogos acerca das imagens e de temáticas CTS. E estão em 

conformidade com a ideia de Pletsch (2013, p.20) “A arte muralista deve ser percebida como 



 

 

 

124 

uma expressão da arte que contribui para a reflexão crítica, social e política, mas acima de tudo 

como arte, naõ como utilitarismo”.  

Diante estas reflexões dos alunos, que estão no quadro anterior, percebe-se uma 

evolução no conhecimento pois, nesta roda de conversa, todas as falas se referem à contribuição 

da pintura mural para reflexão de algo. Porém, na atividade 2,  no levantamento da concepção 

prévia, apenas quatro (04) alunos haviam comentado sobre a função social da pintura mural ou 

sobre a contribuição da pintura para uma reflexão critica, social e politica. Segue as respostas 

dadas no início deste projeto: “Antigamente as pinturas eram feitas para contar história e hoje 

em dia fazem para reclamar das coisas, situações econômicas, etc.” (B12); “Uma arte no muro, 

em que é retratado problemas sociais ou apenas por diversão” (B09). O aluno B04 e A22 citaram 

em duas respostas a função social: “Antes, eles retratavam os acontecimentos, hoje eles retratam 

coisas que  vem a acontecer na sociedade, as dificuldades, o racismo, etc...”, (B04); “É uma arte 

feita em muros, paredes, chão e são feitos para expor e retratar algo importante para a 

sociedade” (B04); “A pintura mural pré-histórica tinha como objetivo enfeitar e a atual tem 

como objetivo trazer conscientização para as pessoas sobre um devido assunto” (A22); “Pintura 

mural é uma pintura feita em muros ou paredes quaisquer de um local para chamar atenção de 

algo ou para algo social”(A22).  

Encerradas as atividades para a organização do conhecimento,  pode-se destacar que 

neste momento pedagógico foram usadas duas análises de pinturas murais, informações sobre 

o muralismo brasileiro e mexicano, com apreciações de obras muralistas.  

Contudo, foram necessárias outras atividades artísticas e complementares que se 

tornaram material potencialmente significativo, como  a leitura de pictogramas, imagens 

fotográficas com linguagem idiomáticas, apreciação de diversos vídeos, discussões em sala de 

aula, leitura  de textos, para que a aprendizagem significativa pudesse ocorrer seguindo a visão 

crítica da aprendizagem significativa de Moreira (2010), de acordo com o princípio da 

diversidade de materiais e estratégias de ensino, no qual o uso de distintos materiais 

instrucionais e diferentes estratégias didáticas é subjacente a três outros princípios da 

aprendizagem significativa crítica, abandono do livro de texto, abandono do quadro-de-giz e 

abandono da narrativa.  

Portanto, neste momento pedagógico, muitas das percepções  acerca de questões como 

a segurança e saúde no trabalho rural puderam ser questionadas e analisadas sob o enfoque CTS 

e foi possível promover discussões e debates desmistificando a ciência e a tecnologia, tendo em 

vista suas consequências sociais, conforme as ideias de Bazzo (2002), que defende que esta 
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função se remete à escola, e Palacios (2003), que aborda que o objetivo da educação em CTS 

visa a formação de acordo com a nova imagem da ciência e da tecnologia no contexto social.  

E estes novos conhecimentos adquiridos no momento de organizar o conhecimento 

foram aplicados no próximo momento pedagógico em atividades artísticas e apresentação à 

comunidade. 

4.1.3 Momento da Aplicação do Conhecimento 

No terceiro momento de “Aplicação do conhecimento”, o conhecimento que o aluno 

aprendeu foi expresso na produção de trabalhos com os modos de organização e composição 

das artes visuais visando a atuação do sujeito em seu contexto social e com a divulgação dos 

trabalhos desenvolvidos para a comunidade escolar a fim de conscientizá-los sobre a segurança e 

saúde no trabalho rural na mostra de trabalhos. 

A primeira atividade do terceiro momento pedagógico foi descrita no quadro 29. 

 

Quadro 29 - Atividade 11 

ATIVIDADE 11 ILUSTRAÇÃO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO – 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Produzir desenhos ilustrativos para campanha de reflexão 

e sensibilização sobre a necessidade de prevenção para 

evitar acidentes de trabalho na área rural. (ilustrações que 

futuramente serão usados na pintura mural)  

• Utilizar os elementos básicos das expressões artísticas, 

modos de articulação formal, técnicas, materiais e 

procedimentos na criação em arte. 

• Ilustrações em papel A4, de 

uma medida de segurança 

para o trabalhador rural, por 

grupo. (ilustrações que 

futuramente serão usados na 

pintura mural)  

 

2 horas/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

Para desenvolver esta atividade, cada aluno ilustrou, em um papel A4, uma das 

medidas de segurança, a que foi distribuída para o seu grupo: 1) Prevenir contra quedas 

(tombos); 2) Condução defensiva; 3) Trabalhar com segurança com tratores; 4) Trabalhar com 

segurança com máquinas/ equipamentos agrícolas; 5) Trabalhar com segurança com 

eletricidade; 6) Trabalhar com segurança na oficina, no barracão da propriedade; 7) Trabalhar 
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com segurança ao redor e com animais; 8) Manuseio de pesticidas de forma segura; 9) Usar 

Roupas de Proteção; 10) Usar Máscaras / respirador; 11) Primeiros socorros. 

A criação artística foi realizada por todos os alunos, e puderam utilizar os elementos 

básicos das expressões artísticas, modos de articulação formal, técnica de pintura com lápis e 

de cor. Segue as imagens de algumas ilustrações realizadas nesta atividade. (figura 12) 

 

Figura 12 - Atividade 11: Ilustrações de alguns alunos 

 

Fonte: Autoria própria 

Os alunos tiveram facilidade em trabalhar com os meios e materiais propostos sem 

necessidade de supervisão ou acompanhamento. No entanto, a dificuldade encontrada pela 

professora foi referente à responsabilidade na entrega dos trabalhos de 5 alunos, os quais 

tiveram oportunidade de entregar os trabalhos atrasados no decorrer das atividades práticas, da 

atividade 12, com nota de recuperação da atividade. Lembrando que a avaliação das atividades 

foi formativa, contínua. 

Diante a maioria das ilustrações terem sido feitas com capricho e dedicação, foi 

possível verificar que nesta atividade foi provocado a sensibilidade artística dos alunos e logo 

puderam expressar sua criatividade, sua expressividade com intuito de transmitir um 
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ensinamento. Esta expressão por meio de arte contribui muito para os alunos, e está em 

concordância com Pletsch (2013, p. 12 ): 

A expressão por meio da arte contribui para incentivar os alunos na participação ativa, 

crítica e reflexiva em seus trabalhos, em relação ao ensino aprendizagem, diferentes 

maneiras de ver e representar, tornando-os os mais ativos a medida que os alunos 

conscientes de seu papel como tradutores, reconstrutores sociais e estéticos, 

cumprindo suas funções na sociedade através dos significados eminentemente 

ocultos, ampliando seus conceitos acerca do mundo para interagir, expressar e 

comunicar-se entre si e com os outros de várias formas e diferentes situações.  

Desse modo, observa-se, pelo capricho dos trabalhos realizados, que houve um 

comprometimento e uma participação ativa dos alunos, conscientes do seu papel como 

tradutores, reconstrutores sociais e estéticos.  

Após todos terem feito seu próprio desenho, foi solicitado que cada grupo selecionasse 

uma obra artística realizada por um integrante de seu grupo, para fazerem a pintura mural. Foi 

orientado os alunos para escolherem a ilustração que segue alguns quesitos como: composição, 

originalidade, qualidade técnica e artística e adequação ao tema. Foi interessante este momento 

de apreciação e assim puderam valorizar os trabalhos artístico dos colegas. 

Dando prosseguimento, realizou-se a atividade 12, cujos objetivos e metodologia estão 

expressos no quadro 30. Quando os alunos transpuseram as ilustrações, que tinham produzido 

na atividade 11, para o muro. Ressalta-se que essa atividade estava sendo aguardada 

ansiosamente pelos alunos.  

 

Quadro 30 - Atividade 12 

ATIVIDADE 12 PINTURA MURAL – ATIVIDADE PRÁTICA 

 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVOS METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Transpor os desenhos selecionados para pintura mural com intuito 

de promover a reflexão sobre os cuidados com a segurança e saúde 

no trabalho rural à comunidade escolar. 

• Utilizar os elementos básicos das expressões artísticas, modos de 

articulação formal, técnicas, materiais e procedimentos na criação 

em arte. 

• Criação de um 

mural artístico 

com a participação 

de todos os alunos 

 

6 horas/ aula 

Fonte: Autoria própria 
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Primeiramente foi preparado o muro que iria receber a intervenção dos alunos, 

pintando o espaço, onde cada grupo realizaria seu trabalho, com um fundo branco e azul a base 

de água, utilizando um rolo, deixando o espaço uniforme para receber o desenho e deixado 

secar. Neste momento houve ajuda técnica da professora. 

Para a transferência do esboço para o muro, foi tentado usar o recurso da multimídia 

para facilitar o redimensionamento dos desenhos, mas não foi possível devido à claridade e 

portanto, foi realizada à mão livre e contornaram o desenho com giz escolar. Nesse momento, 

a ajuda da professora era solicitada constantemente, mas o trabalho em equipe também ficou 

em mais evidência, pois necessitavam um do outro, para apagar o erro com pano úmido, segurar 

o desenho em papel, para calcular o tamanho da imagem. 

Para a pintura foram necessários pincéis de diferentes espessuras, tinta acrílica (1 galão 

branco, uma lata pequena na cor preta, e cores primárias, bisnagas de corantes de várias cores, 

recipientes para misturar tinta e trapos.  

A professora ajudou os alunos na mistura das tintas, usando as bisnagas de corantes, 

misturando na cor branca e em outras cores de modo que ficasse proporcional a área a ser 

pintada. Neste momento, foi importante em ver as reações dos alunos aos misturarem os 

corantes com a tinta. A4“Uau! Que cor linda que ficou”, A3 “Ué, professora, este pote quase 

ficou igual, mas aqui ela usou verde e azul e no outro amarelo e azul”. A professora então 

questionou o porquê isto ocorreu e de forma respeitosa a colega A2 explicou a ele, “é como se 

nesse pote, você tenha usado o amarelo e azul, que formou o verde, igual do outro pote, e nos 

dois complementamos com mais azul. Agora, vamos mudar este pote colocando mais corante 

de alguma cor e ver o resultado”.  

Diante dessa experiência foi possível observar a troca de conhecimento entre os alunos 

aplicando-as na atividade em sala de aula e a importância da aprendizagem por descoberta, da 

resolução de problemas, pois segundo Ausubel (2000), dessa maneira é ofertado ao aluno posse 

verdadeira de conhecimento.  

Com vários potes de tinta feitos, os alunos puderam colorir os seus desenhos. Ao todo, 

foram seis aulas em cada turma, nos quais foram necessárias algumas etapas para a realização 

desta pintura mural como está explicitado no quadro 31, demonstrando todo passo a passo desta 

atividade, por meio de fotografias. 

As fotografias do resultado das produções artísticas de pintura mural, feitas pelas 

esquipes, podem ser vistas no quadro 32. Por meio de suas obras, os alunos puderam demonstrar 

uma medida de segurança para o trabalhador rural. 
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Quadro 31 - Passo a passo da pintura mural 

 
 

 
 

Fonte: Autoria própria 

 

fazer divisórias com 
fita crepe

colorir o fundo Imprimir frases com 
papel carbono

Transpor o texto Transpor o 
desenho

Contornar o 
desenho

Separar em potes 
a tinta branca

Misturar tinta branca 
com corantes

Colorir o desenho
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Quadro 32 - Resultado das produções artísticas de pintura mural realizado pelas equipes 

 

 

   

   

   

   

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Segue também, as fotografias 9 e 10, que mostram o resultado final, e de como estes 

trabalhos podem ser vistos pela comunidade.  

 

 

Fotografia 9 - Atividade 12: Pintura Mural- possibilidade de visualização (A) 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Fotografia 10 - Atividade 12: Pintura Mural- possibilidade de visualização (B) 

 
Fonte: Autoria própria 
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Os alunos participaram efetivamente na atividade prática de pintura mural com 

entusiasmo e dedicação. Souberam trabalhar em equipe, às vezes acontecia de um colega faltar 

em algum dia, mas mesmo assim, não houve prejuízo ao trabalho artístico, os alunos 

conseguiam conduzir o trabalho sem problemas.  

Alguns alunos demonstraram ansiedade para mostrar o resultado para a família. A 

aluna B4,  “Quando nós vamos mostrar para os pais?” (B04), “Minha mãe passou de carro, e 

perguntou, qual era o meu. Posso tirar foto para mostrar para ela?” (B14),"Posso tirar foto, para 

mostrar para minha mãe?” (A19) E alguns comentaram que já mostraram aos pais enquanto o 

trabalho estava sendo realizado. “Eu  passei aqui com minha família semana passada, meus pais 

já acharam bonito, imagine agora, depois de pronto, o que eles vão achar” (A12), “Já mostrei, 

professora, ontem nós passamos de carro por aqui e minha mãe achou tão bonito e ela até me 

perguntou se eu ajudei mesmo. Fiquei todo orgulhoso!” (A03). 

Esta satisfação e orgulho do seu trabalho é importante para o ego do aluno, bem como 

favorece a aprendizagem, pois a predisposição para aprender é um elemento importante para 

que a aprendizagem  significativa ocorra. (AUSUBEL, 2000;  MOREIRA, 2010; 2013) 

Com isso, destaca-se que as atividades práticas realizadas na disciplina de Arte,  sendo 

as ilustrações e a pintura mural, possibilitaram uma aprendizagem significativa e produtiva 

tanto no âmbito de conhecimentos artísticos, uso de elementos formais e de composição, no 

âmbito de interação social, aceitando opiniões dos colegas em atividade coletiva, no âmbito 

científico, transmitindo em seus trabalhos uma mensagem crítica e reflexiva de um tema do seu 

contexto. Consequentemente, os alunos cumpriram o papel como tradutores, reconstrutores 

sociais e estéticos desempenhando um papel de ensinamento à sociedade. 

Nobre (2011, p. 14) ressalta que “todo o registro pode, potencialmente, ser utilizado 

como veículo de disseminação de ensinamentos”.  As pinturas murais, produzidas pelos alunos 

têm um cunho educativo, do mesmo modo, as imagens de obras murais, utilizadas durante a 

pesquisa, nos auxiliaram em diversos ensinamentos quanto à composição visual, sobre o tema 

segurança no trabalho e reflexões sobre as implicações sociais do desenvolvimento científico e 

tecnológico, o que confirma a função do muralismo quanto ao fator social. 

Durante a atividade prática, o procedimento artístico não se transformou num exercício 

mecânico desprovido de sentido, uma vez que puderam transmitir uma mensagem crítico social 

por meio de suas obras. Sendo transmitida aos familiares na mostra de trabalhos, bem como, os 

seus trabalhos estarão expostos para quem por ali passar. 
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Para dar prosseguimento ao projeto de intervenção pedagógica foi realizada a mostra 

dos trabalhos aos pais, o qual foi realizado na Atividade13, vide quadro 33. 

 

Quadro 33 - Atividade 13 

ATIVIDADE 13 MOSTRA DE TRABALHOS 

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO DO TEMA 

“SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RURAL” 

OBJETIVO METODOLOGIA CARGA 

HORÁRIA 

• Divulgar para a comunidade escolar os trabalhos 

desenvolvidos a fim de sensibilizá-los sobre a 

Segurança e saúde no trabalho rural. 

• Exposição dos trabalhos. 

 

2 horas/aula 

Fonte: Autoria própria 

 

Foi planejado antecipadamente com os alunos os materiais que seriam explanados à 

comunidade escolar (texto, imagens, vídeos), bem como a distribuição de tarefas em relação à 

apresentação oral, elaboração da apresentação em Power Point. Foi preparado o local da 

apresentação com a exposição dos trabalhos realizados durante o projeto (ilustrações 

individuais, o painel com ilustrações, pintadas pelos alunos, referente ao material da Agsafe) e 

foi deixado exposto alguns equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Foi apresentado à comunidade escolar, por meio de explanação oral utilizando 

multimídia. Vale ressaltar que na noite da apresentação estava muito frio e foi importante que 

as imagens das pinturas murais, realizadas pelos alunos, estavam na apresentação em Power 

Point, pois, para alguns pais presentes, o clima não estava muito favorável para visualizar as 

obras na área externa da escola. 

Uma dificuldade encontrada é que nem todos alunos participaram desta atividade. Os 

motivos se devem ao fato de ter sido realizada no período noturno, pois em horário escolar a 

maioria dos pais não poderiam participar devido a suas funções trabalhistas e devido a distância 

da moradia (alguns  alunos  residem 40 km de distância da escola). E supõe-se que outro motivo 

tenha sido o extremo frio da noite em que foi realizada esta atividade. 

No entanto, foi possível apresentar os trabalhos por aqueles alunos que vieram. A 

professora relatou as atividades que foram trabalhadas em cada momento pedagógico  aos pais 

e os alunos apresentaram cada imagem que compunha o painel, as ilustrações feitas antes em 
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preparo para pintura mural e  o resultado final da arte muralista realizada pelos alunos utilizando 

a multimídia. 

Alguns pais foram até o local da pintura, outros relataram que haviam passado em dias 

anteriores a pedido dos filhos, e alguns puderam apreciar naquele momento através das imagens 

pelo multimídia. Ainda naquela noite foi mostrado aos pais, o produto educacional fruto de 

nosso estudo. Vide a capa do guia didático na figura 13. 

 

Figura 13 - Capa do produto educacional 

 
Fonte: Autoria própria 
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Segue  as duas fotografias que  demonstram as duas fases da Mostra científica, a da 

exposição e das explanações dos trabalhos realizados por eles.

 

Fotografia 11 - Atividade 13: Apreciação da exposição dos trabalhos 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Fotografia 12 - Atividade 13: Explanação dos trabalhos 

 
Fonte: Autoria própria 
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Resumindo, neste momento pedagógico, da  aplicação do conhecimento, os alunos 

demonstraram muito empenho, dedicação e satisfação ao realizar suas próprias produções 

artísticas. Souberam trabalhar em equipe e puderam sentir-se valorizados por realizarem papel 

de cidadãos com postura crítica e que por meio de suas imagens poderiam impactar diretamente 

a vida das pessoas, inclusive na da sua família. 

Além disso, nos três momentos pedagógicos, os alunos adquiriram muitos 

conhecimentos artísticos e científicos. A avaliação realizada foi contínua, realizada durante 

todo processo, cuja preocupação era com a formação. Os resultados foram satisfatórios, os 

alunos tiveram uma boa participação e estavam predispostos a aprender. Segundo Ausubel 

(2000) a predisposição para aprender é uma das condições necessárias para que ocorra 

aprendizagem significativa, além de se considerar o conhecimento prévio d Moreira (2010, 

p.20) chama a atenção que a predisposição e o conhecimento prévio não bastam para que ocorra 

a aprendizagem significativa, “pois dessa maneira se pode aprender significativamente coisas 

fora de foco”  e destaca que é importante que a relevância do novo conhecimento para o aluno 

também seja pensada na aprendizagem e do ensino. Logo, o foco para Moreira (2010, p. 4) seria 

“uma postura crítica, como estratégia de sobrevivência na sociedade contemporânea. Logo, a 

saída poderia ser a aprendizagem significativa crítica”.  

Portanto, também ressalta-se que essa relevância do novo conhecimento para o aluno 

é destacada nesta pesquisa, além do conhecimento prévio e predisposição dos alunos para 

aprender, pois o tema trabalhado é de suma importância para a vida de seus familiares e ou 

pessoas do convívio, que moram e trabalham na área rural. Dessa forma, seguiu os pressupostos 

de visão crítica da aprendizagem significativa.  

E a pesquisa também encontra-se em consonância com os Princípios Facilitadores da 

TASC (MOREIRA, 2005), descritos neste referencial teórico, dentre eles podemos destacar, 

que  houve o princípio do conhecimento prévio, o princípio da interação social e do 

questionamento, princípio do abandono da narrativa, da não utilização do quadro-de-giz e da 

não centralidade do livro de texto,  princípio da incerteza do conhecimento, da aprendizagem 

pelo erro e o princípio do conhecimento como linguagem.  

Observou-se de maneira mais efetiva o princípio de deixar o aluno falar e o princípio 

do aprendiz como preceptor/representador, no qual os alunos aprendem que são preceptores e 

representadores do mundo. E principalmente o princípio da consciência semântica, o qual é 

explicado por Moreira (2010): 
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Porém, na medida em que o aprendiz desenvolver aquilo que chamamos de 

consciência semântica, a aprendizagem poderá́ ser significativa e crítica, pois, por 

exemplo, não cairá́ na armadilha da causalidade simples, não acreditará que as 

respostas têm que ser necessariamente certas ou erradas, ou que as decisões são 

sempre do tipo sim ou não. Ao contrário, o indivíduo que aprendeu significativamente 

dessa maneira, pensará em escolhas ao invés de decisões dicotômicas, em 

complexidade de causas ao invés de supersimplificações, em graus de certeza ao invés 

de certo ou errado. (MOREIRA, 2010, p.13 e 14) 

Desta forma, constatou-se que as atividades realizadas nos três momentos 

pedagógicos,  que constam no guia didático, auxiliaram a  tornar o aprendiz mais crítico, ativo, 

autônomo e participativo no seu processo de aprendizagem, no seu contexto escolar e também 

social.   

No entanto, para uma proposta de pesquisa de intervenção, como esta realizada nesta 

pesquisa, que se destina, segundo Damiani (2013, p.58),  a “produzir avanços, melhorias, nos 

processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam”, é necessário ser realizada uma 

“avaliação dos efeitos dessas interferências”.  

Portanto, além da avaliação dos trabalhos realizados pelos alunos, também convidou-

se os pais ou responsáveis pelos alunos para auxiliar nesta avaliação, respondendo a um 

questionário no dia da mostra dos trabalhos para obtermos a percepção deles sobre o projeto 

desenvolvido. 

4.2 PERCEPÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

Para auxiliar na avaliação dos efeitos das interferências realizadas nesta pesquisa, 

alguns pais ou responsáveis participantes desta etapa, presentes na mostra dos trabalhos dos 

alunos, responderam a um questionário no qual puderam descrever o envolvimento dos alunos 

participantes nas aulas de Arte e  avaliar se a proposta implementada foi de grande relevância 

para a aprendizagem dos alunos. 

Vinte e um (21) responderam o questionário, de trinta e nove (39) pais/responsáveis 

que assinaram termo de consentimento no início do projeto referente aos 40 alunos, pois tem 

dois irmãos na mesma turma.  

As primeiras questões do questionário (Apêndice C)  foram realizadas com o intuito 

de conhecer o perfil e o contexto de trabalho rural dos participantes desta etapa. 

Dos participantes desta etapa, quatorze (14)  são do sexo masculino (67%) e sete (7) 

são do sexo feminino (33%). Sendo dois (2) participantes que não moram e nem desempenham 
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atividades rurais, e dezenove (19), resultando em noventa por cento (90%), moram e trabalham 

na área rural. 

Referente à questão “Qual é a atividade rural que trabalha?” Sete desempenham 

atividades agrícolas em milho, feijão, trigo, soja e  um citou alfafa; oito trabalham com pecuária 

leiteira (vacas); um trabalha com pecuária de corte, sendo com avicultura (frangos); e dois 

realizam serviços gerais na fazenda, sendo que um desempenha funções na agricultura e  

pecuária leiteira e o outro na agricultura e pecuária de corte, o qual seria com suinocultura. 

 

Gráfico 5 - Atividade rural que os participantes trabalham 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Para todos os responsáveis dos alunos, foi questionado se alguém da sua residência, já 

tinha se machucado durante o trabalho rural, treze (13) responderam que não e oito (8) disseram 

que sim, os quais citaram as causas dos acidentes ocorridos como: machadada na mão; cortes 

nas mãos com lixadeira e policorte;  corte no braço com  lixadeira; batida em ferro, enquanto 

tirava leite, machucado na cabeça e três relataram sobre coice de animal. 

Doze (12) responsáveis assinalaram que compreendem e entendem o significado dos 

símbolos de segurança colocadas em estabelecimentos, maquinários ou rótulos e nove (09) 

responsáveis compreendem e entendem alguns dos símbolos. 

Após ter conhecimento do contexto de trabalho rural dos participantes desta etapa, fato 

importante pois descreve a realidade social em que os participantes estão inseridos, seguiu-se 

para a verificar resultados nas ações dos alunos em casa, referente ao projeto. 
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4.2.1 Identificação de Resultados nas Ações do Cotidiano desses Alunos em Casa 

 

Foi levantado questões para avaliar a ação dos alunos em casa, se os filhos (as) 

relatavam em casa sobre as atividades realizadas no projeto. E em caso  afirmativo, também  

refletiam sobre algum tema trabalhado com os pais e ou responsáveis. 

Dos 21 participantes, dois (02) relatam que os alunos não comentaram algo em casa e 

dezenove (19)  apontam que seus filhos relataram sobre atividades realizadas no projeto. No 

gráfico 10 apresenta-se os temas abordados pelos alunos com os pais referente à disciplina. 

 

Gráfico 6 - Reflexões realizadas em casa 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Percebe-se que, a prioridade dos alunos foi em refletir e contar sobre as atividades ao 

pais em relação ao próprio trabalhador rural focando nas responsabilidades e obrigações que o 

colaborador (funcionário) deve ter quanto ao uso dos EPIs – Equipamentos de Proteção 

Individual, na necessidade de prevenção para evitar acidentes de trabalho e nos tipos de 

acidentes do trabalho no meio rural; responsabilidades e obrigações que o empregador (patrão) 

deve ter quanto o uso dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, nas atitudes negativas, 

ações que o próprio trabalhador pode cometer e como consequência causar um acidente de 

trabalho;.  

O que se destaca neste gráfico, é que poucos alunos fizeram reflexões sobre os efeitos 

das inovações tecnológicas para a saúde e segurança do trabalhador rural e em relação à 

influência que o desenvolvimento científico e tecnológico para a área rural exerce sobre a 

sociedade, em suas casas. Estes são dois itens foram bastante trabalhados no decorrer  do projeto 

pintura mural, todavia parece que apesar dos alunos discutirem em sala não foi assunto 

discutido com os pais.  

Essas informações, levadas pelos alunos para suas casas, contribuíram para que 

houvesse a participação social e espera-se que haja conscientização da família em relação a esta 

temática.  

 

 

4.2.2 Avaliação do Trabalho Desenvolvido nesse Estudo. 

 

O segundo intuito do questionário aos pais ou responsáveis seria a avaliação do projeto 

sob perspectiva e olhar dos próprios pais. 

Todos os vinte e um (21) pais que responderam ao questionário, disseram que o 

resultado da pintura mural produzidas pelos alunos pode conscientizar outras pessoas sobre a 

segurança e saúde no trabalho rural. E puderam descrever como eles avaliam o trabalho 

desenvolvido nesse estudo.  

Todos deram uma avaliação positiva, seis (06) participantes responderam 

suscintamente como bom e ótimo, cinco (05) destacaram a arte, ou pintura mural nas suas 

respostas e dez (10) participantes descreveram na sua avaliação referindo-se ao tema 

trabalhado.  Seguem as respostas no quadro 34. 
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Quadro 34 - Avaliação do projeto pelos participantes da etapa 2 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Relação  com a Arte e/ou a pintura mural 

R01 “Muito bom, é importante por conscientizar as pessoas, e para os alunos saberem o que é um trabalho 

de pintura mural diferenciando de pichação” 

R02 “Bom para o desenvolvimento do aluno em relação aos conteúdos trabalhados na disciplina de Arte e 

poderem mostrar seus trabalhos aos outros” 

R03 “Muito  interessante este trabalho de arte, e o resultado da pintura com assunto que tem a ver com a 

área rural” 

R04 “Muito bom como eles aprendem arte e acabam ensinando outras pessoas algo importante” 

R05 “Muito bom, meus filhos aprenderam muito sobre este estudo. Todas as segundas-feiras e quinta-feira 

eles comentavam sobre a pintura mural e o que fizeram na aula de Arte” 

Relação com o tema: Segurança e saúde no trabalho rural 

R06 “Bom, para prevenir acidentes com as máquinas agrícolas e a importância do EPI” 

R07 “Achei importante falar sobre a prevenção no trabalho, dos alunos aprenderem sobre segurança do 

trabalho também” 

R08 “Eu achei muito interessante os alunos aprenderem sobre segurança no trabalho entre outras coisas que 

aprenderam, eu achei muito bacana” 

R09 “Muito bom, porque pode ajudar as pessoas a evitar acidentes em seu próprio trabalho” 

R10 “Isto mostra a preocupação da escola com os alunos e a família,  abordando esse assunto” 

R11 “Acho bom mostrar para os alunos a importância dos cuidados no campo, que não e tão simples quanto 

parece” 

R12 “Eu avalio como ótimo, pois é muito importante para as crianças que aprendam sobre a segurança e 

saúde no trabalho bem cedo, pois isso facilita para que mais tarde possam operar com segurança as 

suas próprias vidas” 

R13 “Muito importante pois é um jeito de conscientizar os alunos e também é uma preparação para o 

trabalho” 

R14   “É bastante importante para  que as pessoas reflitam e tenham mais cuidado no seu trabalho” 

R15  “Bom para se conscientizar outras pessoas que as vezes não tem muito conhecimento deste tema” 

Fonte: Autoria própria 

 

E para finalizar o questionário, foi dado oportunidade aos participantes da pesquisa, 

complementar ou não a sua avaliação com a questão: Você tem algo a mais para acrescentar?  

Treze (13) participantes não preencheram ou escreveram não, cinco (05) escreveram 

comentários de felicitações, como: “Não, pois está mais que completo. Muito bem e os parabéns 

para você e para os alunos” (R13); “Parabéns por seu trabalho e preocupação com este 

assunto”R16; “Gostamos muito do trabalho de vocês, muito interessante. Parabéns professora” 

( R10); “Foi muito legal e muito bom. Estão de parabéns” (R05); “A professora está de 

parabéns! O projeto foi muito bem pensado” (R17). Dois (02) fizeram elogios como: “Deveriam 

ser feitos mais trabalhos assim” (R02); “sobre as pinturas achei diferente e muito bonitas” 
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(R07). Um (01) pai fez um agradecimento, “Agradecemos pela a oportunidade de avaliar e 

participar do projeto que os alunos juntamente com a professora sobre o assunto” (R12).  

Os relatos apresentados pelos participantes, da etapa 2, possibilitaram identificar as 

percepções do trabalho realizado, que na maioria dos alunos refletiu no cotidiano das famílias 

e as opiniões ao projeto, expressas pelos responsáveis, foram positivas e as felicitações, elogios 

e agradecimento pelo trabalho, na palavra livre, foi muito satisfatório. 

 

Fotografia 13 - Etapa 2: Percepção dos pais ou responsáveis 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Muitas vezes temos contato com os pais para falar do rendimento dos seus filhos na 

escola, mas, nesse caso, foi muito importante saber a opinião dos pais quanto ao projeto e 

envolvimento deles nas atividades de ensino/aprendizagem. Esta parceria  entre pais e a escola 

é considerado um aspecto importante no processo educativo do indivíduo. Segundo Souza e 

Filho (2008, p.8) a sintonia entre escola e família “é fundamental para que criem uma força de 

trabalho capaz de provocar a mudança da estrutura social.” 

 

É necessário que família e escola se encarem responsavelmente como parceiras de 

caminhada, pois, ambas são responsáveis pelo que produz, podendo reforçar ou 

contrariar a influência uma da outra. Família e escola precisam criar, através da 

educação, uma força para superar as suas dificuldades, construindo uma identidade 

própria e coletiva, atuando juntas como agentes facilitadores do desenvolvimento 

pleno do educando. (SOUZA; FILHO, 2008, p.8) 

 

Este envolvimento dos pais e a escola é muito importante para os alunos e aos pais 

também, como foi citado no comentário de R12, se sente agradecido em colaborar com a 
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pesquisa: “Agradecemos pela a oportunidade de avaliar e participar do projeto que os alunos 

juntamente com a professora sobre o assunto”. 

Entre algumas respostas avaliando o projeto, quatro participantes se referiram sobre a 

importância deste trabalho para conscientização de outras pessoas.  “Bom para se conscientizar 

outras pessoas que às vezes não tem muito conhecimento deste tema” (R15), “É bastante 

importante para  que as pessoas reflitam e tenham mais cuidado no seu trabalho” (R14), “Muito 

bom, porque pode ajudar as pessoas a evitar acidentes em seu próprio trabalho” (R09),“Muito 

bom como eles aprendem arte e acabam ensinando outras pessoas algo importante”(R04). 

Portanto, estes pais acreditam na contribuição da pintura mural realizada pelos alunos 

para outras pessoas, confirmando assim a função social da obra. Realmente, isto ocorreu, e dois 

fatos, que serão descritas na próxima seção, comprovam a função social da pintura mural. 

 

 

4.3 RESULTADOS ALÉM DA EDUCAÇÃO FORMAL 

 

 

Este projeto visava a intervir na comunidade local, utilizando a criação artística dos 

próprios alunos no muro da escola. A fim de que, também, outras pessoas pudessem ser 

seinsibilizados quanto a importância de se prevenirem de acidentes no trabalho rural. E 

constata-se que dois fatos confirmam que a partir deste suporte artístico tornou-se um local de 

comunicação, por ser o primeiro contato visual que a comunidade tem com o espaço escolar. 

Numa revista de comunicação entre as colônias holandesas no Brasil, chamada “De 

Regenboog” (Arco-íris), o redator responsável por notícias da colônia Castrolanda, escreveu 

em uma de suas redações um comentário sobre a pintura mural que ele visualizou ao caminhar 

ao redor da escola. Segue o comentário traduzido:  

Falando sobre escola, gostaria de lhes dizer mais alguma coisa aqui. A escola pública, 

localizada em uma das ruas da colônia, fez um belo trabalho, junto com as crianças. 

É uma pena que não seja muito visível, porque são poucas as pessoas que passam pela 

rua transversal da escola. Lindos desenhos coloridos explicam tudo sobre a segurança 

no trabalho nas “áreas rurais". Como ter cuidado com veneno e pesticidas, o perigo 

da eletricidade e muito mais. Definitivamente vale a pena por esta rua dirigir! 

(tradução da autora, NIENHUIS, 2018, P,15) 

Na figura 14, é possível ver na integra o texto que consta na revista “De Regenboog” 
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Figura 14 - Texto da revista "De Regenboog" 

 
Fonte: Nienhuis (2018, p.15) 

 

 

Outro fato, é que durante as eleições de 2018, muitas pessoas vieram à escola votar. 

Entre muitos eleitores, uma coordenadora de segurança do trabalho de uma grande indústria do 

estado do Paraná, esteve na escola para justificar seu voto. Ela comentou com a diretora, que 

estava no local, que ela estava muito surpresa e admirada com os dois trabalhos que ela havia 

visto, a pintura mural  e o painel confeccionado pelos alunos (descrito na atividade 8) e pediu 

autorização para tirar fotos e entregou um cartão de visita para ser entregue à autora do projeto 

de pesquisa. 

Foi entrado em contato com ela, nesta primeira conversa, ela relatou que tirou muitas 

fotos das duas atividades e que publicou num grupo de WhatsApp. Assim, progrediu-se a 

conversa com a explicação de todo o projeto, desde a concepção da ideia, implementação e 
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conclusão do projeto. Em novembro, a pesquisadora recebeu um convite para participar de 

evento sobre segurança e saúde no trabalho rural que seria realizado na empresa a qual ela é 

gestora de equipe de segurança e que a operação florestal deles funciona coma segurança do 

trabalho rural. 

Os alunos ficaram muito felizes, orgulhosos e animados ao saberem da convite 

recebido pela professora, inclusive incentivaram para que houvesse esta participação neste 

evento. 

Foi aceito o convite, e em 20 de dezembro foi realizado um workshop para técnicos de 

segurança e engenheiros por 4 horas e, ao final do dia,  foi feito um “TED talk”, que é uma 

forma de contar uma história em 18 minutos numa gravação em vídeo.  

No workshop (certificado em anexo), tinha cerca de vinte e cinco (25) pessoas 

participando, foi feito uma breve explanação sobre o enfoque CTS,  princípios de educação de 

escola do campo e da Arte, para daí explicar e realizar algumas atividades que compõe o guia 

didático em torno do tema segurança e saúde no trabalho rural. Foi muito interessante, pois a 

reação deles era de que as atividades eram criativas, copiaram as referências e comentavam que 

poderiam aplicar em algumas palestras. 

 

Fotografia 14- Workshop e Ted Talk 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Para o ted talk, (certificado em anexo), ficaram presentes os que estavam no workshop 

e mais alguns trabalhadores da empresa. Nesta filmagem foi falado, em dezoito minutos, sobre 

a realização do projeto na escola. Este material foi disponibilizado a outros trabalhadores por 

meio de site interno desta indústria, no qual o acesso é restrito para colaboradores da empresa. 

No entanto, não temos dados de quantidade de visualizações deste vídeo.  
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Deste modo, neste projeto foi embasado o que foi proposto na Articulação Paranaense 

por uma Educação do Campo, abordado por Souza (2006) que era a preocupação com uma 

educação que valorize os sujeitos sociais e sua cultura, promovendo conhecimentos com uma 

função social, cujo foco seria no benefício e transformação da sociedade. 

Esta função social é também destacada na DCE-Arte (Paraná, 2008, p. 46) que propõe 

educar cidadãos formadores, como também, transformadores da cultura e da sociedade. “Nesse 

sentido, as diversas teorias sobre a arte estabelecem referências sobre sua função social, tais 

como: da arte poder servir à ética, à política, à religião, à ideologia; ser utilitária ou mágica; 

transformar-se em mercadoria ou simplesmente proporcionar prazer”. 

Diante destes dois fatos, considera-se que o muro pode ser utilizado como um espaço 

aberto para a escola mostrar os trabalhos criativos dos alunos, de modo que uma mensagem, 

com função social, possa ser transmitida para quem por ali passar, e além disso, que os alunos 

artistas valorizem mais o seu espaço escolar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pintura mural foi uma estratégia de ensino na disciplina de Arte, como fator de 

transformação social, tendo em vista o caráter criativo na arte, que estimulou a reflexão sobre 

ciência, tecnologia e suas implicações sociais.  

O recurso didático elaborado nesta pesquisa, associada aos Princípios Facilitadores da 

Teoria de Aprendizagem Significativa Crítica (Moreira, 2005), se mostrou eficaz no processo 

de ensino-aprendizagem sobre muralismo e o tema social, apresentando resultados positivos 

em relação ao aprendizado de um conteúdo artístico com enfoque CTS nas aulas de Arte 

superando o modelo tradicional de ensino,  no qual propiciou-se um ambiente descontraído e 

favorável para a construção de conhecimento de uma forma significativa, permitindo ao 

aprendiz uma melhor compreensão do mundo e agir como indivíduo e cidadão, autônomo, 

crítico e reflexivo. 

Os conceitos científicos e artísticos foram subordinados ao tema “Segurança e saúde 

no trabalho rural” e foram trabalhados nos três momentos pedagógicos. Foi possível relacionar 

os cinco passos, adaptados pela autora, descritos por Oliveira (2014) aos três momentos 

pedagógicos de Delizoicov e Angotti (1991), pois considerou-se que as duas metodologias 

encaminham-se num mesmo sentido de inicialmente problematizar e instigar os alunos, em 

seguida organizar o conhecimento a ser aprendido e por fim aplicar esse conhecimento em seu 

contexto social. Visou-se também, nos encaminhamentos metodológicos, uma aprendizagem 

crítica significativa aos alunos da escola do campo valorizando cultura e a sociedade rural. 

Constatou-se que os organizadores prévios utilizados no primeiro momento 

pedagógico, fizeram com que os alunos identificassem a problemática em seu meio e permitiu 

conhecer a  realidade dos alunos e suas concepções prévias quanto ao tema segurança e saúde 

no trabalho rural, sobre as relações sociais da ciência e da tecnologia e pintura mural. Bem 

como despertou no aluno interesse e disposição para aprender o conteúdo artístico com enfoque 

CTS nos próximos momentos pedagógicos. Isto ocorreu ao fato de ter sido oferecido um 

assunto que provem do seu real contexto, e assim, representando um significado para o mesmo.  

No momento da organização do conhecimento foi possível verificar que a arte pode 

ser usada com um meio de transmissão de ensinamentos, possibilitando conexões entre as 

imagens e os contextos sociais. Essa aproximação da temática trabalhada com a realidade 

possibilitou aos alunos a participação efetiva e ativamente nas mais diversas atividades nas 

aulas de Arte, as falas dos alunos nos momentos de discussões com enfoque CTS contrapuseram 
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à concepção ingênua de que a Ciência e a Tecnologia trazem apenas benefícios para a 

Sociedade.   

Essa estratégia educacional foi feita pelas apreciações, análises, contextualização de 

obras de pinturas murais existentes e  na criação artística dos próprios alunos no muro da escola, 

pois é um excelente suporte artístico e local de comunicação, por ser o primeiro contato visual 

que a comunidade tem com o espaço escolar, por isso, o muro pode ser utilizado como um 

espaço aberto para a escola mostrar os trabalhos criativos dos alunos, fazendo com que eles 

valorizem mais o seu espaço escolar.  

Durante as atividades práticas artísticas, realizadas no momento da aplicação de 

conhecimento foram adequadas aos alunos, os alunos souberam utilizar os elementos básicos 

das expressões artísticas, modos de composição e procedimentos na criação em arte. Nas 

atividades coletivas, os alunos demonstraram competência em prover a união entre eles, 

compartilhar materiais, receber orientação técnica pelos colegas com maior habilidade artística. 

E principalmente, este processo não se transformou num exercício mecânico desprovido de 

sentido, uma vez que puderam transmitir uma mensagem crítico social por meio de suas obras 

Foi possível identificar, pelos relatos dos responsáveis, que o trabalho desenvolvido  

nas atividades na disciplina de Arte contemplou um tema de importância social para os alunos 

da área rural e sua comunidade e  que eles acreditam na contribuição da pintura mural realizada 

pelos alunos para outras pessoas. 

Nesta pesquisa, mostrou-se que o trabalho realizado pelos alunos teve repercussão na 

comunidade local, confirmando assim a função social da obra. 

Partindo da premissa desta pesquisa em verificar a contribuição da pintura mural  nas 

aulas de Arte com enfoque CTS como proposição educativa para alunos de Escola do Campo, 

destaca-se que por meio das apreciações e análises de pinturas murais, os alunos puderam, a 

partir conhecimentos anteriores sobre a realidade observada, formar pensamento crítico, foram 

capazes de argumentar e construir conhecimentos sobre as questões sociais relacionadas à 

ciência e à  tecnologia, que implicam consequências no modo de vida na sociedade rural. Como 

também, por meio de suas próprias produções artísticas puderam expressar por meio de imagens 

que podem impactar diretamente a vida das pessoas. 

Notadamente, verificou-se que a diversidade de atividades utilizando a pintura mural, 

como procedimento metodológico, contribuiu para a construção de conhecimentos científicos 

e artísticos de forma integrada, autônoma e contextualizada com a sua realidade. Além do mais, 

aproximou os conteúdos escolares do contexto dos alunos, incluindo um tema de relevância 
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social no ambiente escolar e questionando as implicações da ciência e tecnologia na sociedade. 

Contribuiu para a compreensão e conscientização  sobre a necessidade de prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho em área rural ou diminuir sua extensão.  

Diante disto, pode-se afirmar que a arte muralista com enfoque CTS contribui para o 

desenvolvimento do senso crítico  dos alunos às questões sociais aliadas ao seu cotidiano. Além 

disso, provocou no aluno a sensibilidade artística oportunizando colocar em prática as teorias 

aprendidas em sala de aula, pode expressar sua opinião e sua criatividade através da arte e deste 

modo, os alunos possam contemplar  o seu trabalho artístico, valorizar mais o seu espaço escolar 

promovendo mudanças dentro e fora do ambiente escolar, transmitindo uma mensagem para 

quem a visualizar. 

Portanto, esta pesquisa otimizou a aprendizagem significativa dos alunos nas aulas de 

Arte desenvolvendo habilidades de linguagem oral, escrita e visual, bem como  contribui para 

a alfabetização científica, tecnológica e artística dos alunos, possibilitando assim uma relação 

entre Arte e CTS no ensino de Arte. 

O produto final do estudo visa propiciar aos professores um guia didático com 

atividades de arte mural em um enfoque CTS destinado não apenas aos professores que 

lecionam na disciplina de Arte em escola do Campo no 9° ano do Ensino Fundamental II, mas 

pode ser adaptado por professores de outras disciplinas que tenham como propósito desenvolver 

um projeto didático-pedagógico apropriado às reais necessidades e interesses dos alunos da 

zona rural abordando o tema de segurança e saúde no trabalho rural. Este material pode também 

ser adaptado ao nível de escolaridade ao qual se pretende trabalhar.  

Analisando aspectos do trabalho observou-se que o estudo teve algumas  limitações  a 

serem destacadas como a pouca presença de alunos participantes na atividade de mostra de 

trabalhos e a não participação de todos os responsáveis por alunos do 9 ° ano para a etapa 2. 

Quanto aos materiais para a atividades prática, não houve limitações  porque a escola tinha 

pinceis variados e havia o comprometimento da autora, deste projeto, em  subsidiar as tintas a 

serem utilizadas. Todavia, para quem, também, deseja desenvolver este trabalho e ou aprimorar 

estudos posteriores, poderão encontrar algumas limitações como falta de recursos materiais 

para pintura e indisposição de local apropriado e seguro para a realização de pintura em muro. 

Logo, sugere-se contatar a equipe diretiva da escola antes da realização do projeto. 

Acredita-se que esse trabalho possa contribuir com as práticas a serem desenvolvidas 

em diferentes contextos e incentive outros trabalhos relacionando Arte e Ciência.  Ciente da 

importância da temática desse estudo pautadas nesse enfoque epistemológico sugere-se para 
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trabalhos posteriores os estudos sobre a Formação de Professores de Arte para o ensino com 

enfoque CTS; Formação de Professores da Educação do Campo para o ensino com enfoque 

CTS e outras pesquisas com pinturas murais promovendo discussões de outros temas sociais, 

relacionando Arte e Ciências no ensino de Arte. 

Por fim, o estudo da pintura mural possibilita experiências em artes junto aos 

educandos pelo entrelaçamento da ciência, com a arte e o cotidiano destes estudantes.  
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Física UFRGS, 2010. https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf 

 

 

MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa em mapas conceituais. Porto Alegre: 

UFRGS, Instituto de Física, 2013.  

 

 

NASCIMENTO, T. G., LINSINGEN, I. V. Articulações entre o enfoque CTS e a 

pedagogia de Paulo Freire como base para o Ensino de Ciências. Convergência, 

septienbre-diciembre, año/vol. 13, número 042. 2006. Toluca. México. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/quimica/aticulacoe

s_enfoq_cts.pdf Acesso em 25 out. 2017. 

 

 

NASD (National Agency Safety Database). AgSafe: Agricultural Safety Training 

Materials. [s.l.]: [s.n] 2017. Disponível em: 

http://nasdonline.org/document/2125/d000101/agsafe-agricultural-safety-training-

materials.html.Acesso em: 20 maio 2017. 

 

 

NIENHUIS, N. Notícias da Castrolanda. Revista mensal “De Regenboog”: Arco-Íris, n° 233, 

Ano 20, agosto, 2018.  

 

 

NOBRE, S. M. D. Arte revolucionária: a função social da pintura mural. 2011. 83 f., il. 

Monografia (Licenciatura em Artes Visuais)—Universidade de Brasília, Universidade Aberta 

do Brasil, Itapetininga, 2011. 

 

 

OLIVEIRA, R. D. V. L.; QEUIROZ, G.R.P.C. Projeto Ciência e Arte em uma Abordagem 

CTS – O lixo extraordinário. Anais do VII Seminário Ibérico/III Seminário Ibero-

americano CTS no ensino de Ciências – Madrid, 2012. Disponível em: 

<http://www.oei.es/seminarioctsm/PDF_automatico/A!textocompleto.pdf>. Acesso em: 22 

set. 2017. 

 

 

OLIVEIRA, R. D. V. L. Ciência, Tecnologia, Sociedade e Arte? Uma Estratégia Didática e 

o Estudo de caso de sua contribuição na formação do professor como intelectual 

transformador. Dissertação (Mestrado) Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca. 2014. 

 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/quimica/aticulacoes_enfoq_cts.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/quimica/aticulacoes_enfoq_cts.pdf
http://nasdonline.org/document/2125/d000101/agsafe-agricultural-safety-training-materials.html
http://nasdonline.org/document/2125/d000101/agsafe-agricultural-safety-training-materials.html
http://www.oei.es/seminarioctsm/PDF_automatico/A!textocompleto.pdf


 

 

 

157 

PALACIOS, E. M. G.; Introdução aos estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). 
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TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

 

Informação geral: Este assentimento não substitui o consentimento dos(as) seus(suas) 

responsáveis. O assentimento assinado demonstra sua cooperação na pesquisa. 

 

Título do Projeto: Pintura Mural com enfoque CTS nas aulas de Arte em Escola do Campo: 

articulação reflexiva da Segurança e Saúde no Trabalho Rural 

 

Investigador: Aafke Marjan de Jager de Liz 

 

Local da Pesquisa: Escola Estadual do Campo Castrolanda- Ensino Fundamental II 

Endereço: Avenida Brasil, n° 833 - Colônia Castrolanda, Castro / PR  

Telefones: (42) 3244-1477 CEP: 84196-200  

  

 

O que significa assentimento?   

  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de 

adolescentes, da sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus 

direitos e você receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. Pode ser 

que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela pesquisa ou à 

equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda 

claramente.  

 

 

Informação ao sujeito da pesquisa:  

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que visa contribuir no 

processo educativo abordando as possibilidades da pintura em arte mural, numa proposta 

educativa em Arte que pretende integrar a reflexão sobre ciência, tecnologia e sociedade com 

o tema Segurança e Saúde no Trabalho Rural.  

A pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciência e Tecnologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da professora 

Aafke Marjan de Jager de Liz, orientada pela professora Dra. Rosemari Monteiro Castilho 

Foggiatto Silveira.   

Nesta pesquisa serão aplicadas atividades de Arte abordando o conteúdo Muralismo 

com enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), em que se promoverá reflexões sobre as 

implicações sociais no desenvolvimento científico e tecnológico visando a alfabetização 

científica e tecnológica. Resumindo os momentos pedagógicos que serão aplicados: 

No momento de problematização inicial o tema social será introduzido a partir de uma 

relação com uma obra de pintura mural; serão levantados os conhecimentos prévios dos alunos 
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sobre as relações CTS, Segurança e Saúde no Trabalho Rural e pintura mural e apresentados 

fatos reais relacionados ao tema. (Duração dessa intervenção: 3 horas/aula)  

No segundo momento, a de “Organização do conhecimento” utiliza-se da Pintura Mural 

e outros recursos didáticos para estimular a reflexão sobre ciência, tecnologia e suas 

implicações sociais do tema Segurança e Saúde no Trabalho Rural, e serão estudados os 

conceitos necessários à compreensão do tema e sobre Muralismo. (Duração dessa intervenção: 

10 horas/aula) 

No terceiro momento de “Aplicação do conhecimento” será abordado o conhecimento 

que o aluno aprendeu, produzindo trabalhos com os modos de organização e composição das 

artes visuais (ilustração e pintura mural), bem como divulgar para a comunidade escolar os 

trabalhos desenvolvidos. (Duração dessa intervenção: 9 horas/aula) 

O pesquisador se compromete a manter sob sigilo e preservar a identidade dos alunos 

bem como solicitar aos responsáveis a utilização de fotos e imagens, sendo essas com tarjas no 

rosto. Haverá o descarte das imagens após utilização.   

O sujeito da pesquisa tem a liberdade para aceitar ou não participar, podendo desistir 

a qualquer momento da pesquisa.  

Caso você aceite participar, a pesquisa envolverá a participação em atividades 

pedagógicas complementares e suplementares com enfoque ciência tecnologia e sociedade e 

um questionário com os responsáveis.  

 

 

Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

 

O(A) aluno(a) que participar da pesquisa terá os direitos de: deixar o estudo a qualquer 

momento e de receber esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa. Bem como, evidenciar 

a liberdade de recusar ou retirar o seu consentimento a qualquer momento sem penalização.  

Caso tenha interesse em ter acesso aos resultados desta pesquisa é só assinalar o campo 

a seguir: 

( ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para 

envio :_______________________________) 

(  ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 

  

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA:  

 

 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos 

neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a 

minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados 

coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  

 Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 

oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  
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 Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO 

INFORMADO.    

 

Nome do participante: __________________________________________________ 

Assinatura: __________________ 

 

Data:___/___/__  

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

Nome do (a) investigador (a): _____________________________________________ 

Assinatura: __________________ 

 

Data:___/___/__  

 

Contato para dúvidas:  

  

Se você ou os responsáveis por você tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do 

participante, ou no caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar o(a) 

Investigador(a) do estudo ou membro de sua equipe: Aafke Marjan de Jager de Liz, telefone 

fixo número (42) 32341550 e celular (42) 988032066. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos 

como um paciente de pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos (CEP) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O CEP é constituído por um 

grupo de profissionais de diversas áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que 

realizam a revisão ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus 

direitos.   

 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe 

de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito 

aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo 

realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma 

forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 

3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-

4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 
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APENDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) / termo de 

consentimento para uso de imagem e som de voz (TCUISV) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) / TERMO DE 

CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ (TCUISV) 

 

Titulo da pesquisa: Pintura Mural com enfoque CTS nas aulas de Arte em Escola do Campo: 

articulação reflexiva da Segurança e Saúde no Trabalho Rural. 

 

Pesquisador(es), com endereços e telefones:   

Aafke Marjan de Jager de Liz 

Rua: 30 de novembro s/nº,  Chácara Jager, Colônia Castrolanda, Castro – PR 

Telefone: (42) 988032066  E-mail: aafkeliz@gmail.com 

 

Orientadora Responsável: Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto Silveira 

Doutora em Educação Científica e Tecnológica e Professora do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Tecnologia (M/D) da UFPPR - Câmpus Ponta Grossa  

Telefone: (42) 999210868 

 

Local de realização da pesquisa:  

• Escola Estadual do Campo Castrolanda- Ensino Fundamental II 

• Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós- Graduação em Ensino de 

Ciência e Tecnologia. Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia 

 

Endereço, telefone do local:  

• Avenida Brasil, s/n° - Colônia Castrolanda, Castro / PR CEP: 84196-200Telefones: (42) 3234-

1477  

• Av. Monteiro Lobato, s/n, Km 04. Ponta Grossa, Paraná. Telefone: (42) 3220-4800 

 

 

 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

Prezados pais e alunos, convidamos vocês a participarem de uma pesquisa que faz parte 

do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciência e Tecnologia 

na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da professora Aafke Marjan de Jager de Liz, 

orientada pela professora Dra. Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto Silveira.  

A pesquisa será executada durante as aulas de Arte, e os dados serão coletados por meio 

de questionários elaborados pela pesquisadora, da observação, das atividades dos alunos e da 

participação dos alunos, gravação de áudio, fotos, filmagem, portfólios e anotações em diário 

de campo. 

Quanto às imagens, será utilizada tarjas no rosto dos(as) alunos(as) e as imagens serão 

descartadas após utilização.  

Em momento algum o nome dos envolvidos na pesquisa será divulgado. Será usado 

código para não comprometer a integridade do(a) aluno(a). 

Caso você se sinta constrangido em algum momento da pesquisa, a pesquisadora estará 

presente para lhe acolher , auxiliá-lo(a), ajudá-lo(a). 

mailto:aafkeliz@gmail.com
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Deixo claro que você não é obrigado(a) a participar da pesquisa, e caso isso aconteça 

nenhum prejuízo será acarretado ou sofrerá qualquer represália. 

 

 

1. Apresentação da pesquisa 

Esta pesquisa partiu da possibilidade de se desenvolver um projeto didático-pedagógico 

apropriado às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural nas aulas de Arte, pensou-

se no tema de Segurança e Saúde no Trabalho Rural por ser um tema próximo à realidade dos 

alunos.  

Nesta pesquisa serão aplicadas atividades de Arte abordando o conteúdo Muralismo, ou 

seja, pintura Mural com enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), em que se promoverá 

reflexões sobre as implicações sociais no desenvolvimento científico e tecnológico visando a 

alfabetização científica e tecnológica.  

Os encaminhamentos metodológicos serão feitos a partir apreciações, análises e 

contextualização de obras de pinturas murais existentes; de leitura e interpretação de textos, 

imagens, vídeos e artigos; produção textual; pesquisa; confecção de painéis expositivos com 

seus trabalhos, criação de ilustrações do tema resultando na pintura mural, pelos próprios 

alunos, no muro da escola e elaboração de uma mostra de trabalhos aos pais. 

Esperamos com esta pesquisa contribuir no processo educativo abordando as 

possibilidades da pintura em arte mural, numa proposta educativa em Arte que almeja integrar 

a reflexão sobre ciência, tecnologia e sociedade com o tema Segurança e Saúde no Trabalho 

Rural 

 

2. Objetivos da pesquisa 

Objetivo Geral:  

- Verificar a contribuição da Pintura Mural nas aulas de Arte com enfoque CTS (Ciência 

Tecnologia e Sociedade) como proposição educativa para a articulação reflexiva da Segurança 

e Saúde no Trabalho Rural para alunos de Escola do Campo. 

Objetivos Específicos: 

 - Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre as relações CTS, Segurança e Saúde no 

Trabalho Rural e pintura mural. 

-Desenvolver estratégias de ensino que estimulem a reflexão sobre ciência, tecnologia e suas 

implicações sociais nas aulas de Arte, no projeto de Pintura Mural como proposta educativa 

para articulação reflexiva da Segurança e Saúde no Trabalho Rural. 

- Produzir trabalhos com os modos de organização e composição das artes visuais visando a 

atuação do sujeito em seu contexto social. 

- Elaborar um guia didático para as aulas de Arte com enfoque CTS utilizando a pintura mural 

como proposição educativa para articulação reflexiva da Segurança e Saúde no Trabalho Rural. 

 

3. Participação na pesquisa. 

A pesquisa será realizada com alunos, e seus respectivos responsáveis, que frequentam o 9° 

ano da Escola Estadual do Campo Castrolanda, do município de Castro, PR. 

Esta pesquisa adotará 2 etapas, sendo elas: 
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Primeira etapa, com alunos: Aplicação de atividades com enfoque CTS a serem 

desenvolvidas nas aulas de Arte. Resumindo os momentos pedagógicos que serão aplicados: 

No momento de problematização inicial o tema social será introduzido a partir de uma 

relação com uma obra de pintura mural; serão levantados os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre as relações CTS, Segurança e Saúde no Trabalho Rural e pintura mural e apresentados 

fatos reais relacionados ao tema. (Duração dessa intervenção: 3 horas/aula)  

No segundo momento, a de “Organização do conhecimento” utiliza-se da Pintura Mural e 

outros recursos didáticos para estimular a reflexão sobre ciência, tecnologia e suas implicações 

sociais do tema Segurança e Saúde no Trabalho Rural, e serão estudados os conceitos 

necessários à compreensão do tema e sobre Muralismo. (Duração dessa intervenção: 10 

horas/aula) 

No terceiro momento de “Aplicação do conhecimento” será abordado o conhecimento que 

o aluno aprendeu, produzindo trabalhos com os modos de organização e composição das artes 

visuais (ilustração e pintura mural), bem como divulgar para a comunidade escolar os trabalhos 

desenvolvidos. (Duração dessa intervenção: 9 horas/aula) 

Segunda etapa, com os responsáveis dos alunos: Realização de um questionário para auxiliar 

na identificação de resultados nas ações do cotidiano desses alunos em casa e avaliar o trabalho 

desenvolvido nesse estudo.  

 

4. Confidencialidade. 

A utilização de declarações feitas pelos sujeitos de pesquisa, bem como as imagens 

fotografadas ou filmadas serão utilizadas somente para fins acadêmicos. Ainda reforçamos, que 

em nenhum trabalho será divulgado o nome dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

 

5. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 

a) Desconfortos e ou Riscos: 

Os riscos desta pesquisa são considerados mínimos, mas pode ocorrer algum 

constrangimento ou cansaço durante a realização de alguma atividade. e se ocorrer a 

pesquisadora deverá ser avisada para solucionar o problema. Bem como, na atividade prática 

de pintura mural, o aluno terá contato com tinta, podendo causar irritações para pele e mucosas, 

e/ou manchar alguma roupa. Portanto serão seguidas algumas recomendações de prevenção, 

como a escolha de tinta a base de água, o qual não necessita de diluentes químicos, exercer a 

pintura em ambiente ventilado, serão entregues luvas de proteção para evitar sujar as mãos, e 

será permitido o uso de bonés e roupas recomendadas pelos pais para uso durante esta atividade. 

 

b) Benefícios: 

Esperamos com esta pesquisa otimizar a aprendizagem significativa dos alunos nas aulas de 

Arte e contribuir para formar alunos que compreendam e conscientizem sobre a necessidade de 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho em área rural ou diminuir sua extensão. 

 

6. Critérios de inclusão e exclusão.  

a) Inclusão: A amostra será composta por alunos dos 9º anos do ensino fundamental da 

Escola Estadual do Campo Castrolanda e por seus respectivos responsáveis. 
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b) Exclusão: Todos os alunos da turma serão convidados a participar do projeto, somente 

os que não quiserem e/ou que não tenham autorização dos pais ou responsável é que não 

participarão. Portanto a priori não haverá exclusão. 

 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o proceso 

Em qualquer etapa da pesquisa, será garantido o direito a deixar o estudo a qualquer 

momento. Da mesma forma, será garantido o direito de qualquer participante a receber 

esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa. Liberdade de recusar ou retirar o consentimento 

sem qualquer forma de penalização. Durante todo o processo, o sujeito de pesquisa poderá tirar 

qualquer dúvida que precise de esclarecimentos, sendo necessário apenas que entre em contato 

com o pesquisador responsável pelo trabalho. 

Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de 

seu interesse: 

( ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para envio :____________________) 

(  ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 

8. Ressarcimento ou indenização. 

Os participantes da pesquisa não terão nenhum custo nem receberão para participar da 

mesma. Pedidos de ressarcimento serão pagos pela pesquisadora mediante apresentação de 

comprovantes. Pela legislação brasileira, os participantes desta pesquisa possuem direito a 

indenização por danos nas diferentes fases da mesma. No entanto, cabe reiterar que a 

possibilidade de danos será reduzida dentro das condições cabíveis nas etapas de estudo, a fim 

de evitar que tal recurso se faça necessário. 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe 

de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito 

aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi 

planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa não está sendo 

realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado de alguma 

forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 

3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-

4494,e-mail: coep@utfpr.edu.br. 

 

B) CONSENTIMENTO (do sujeito de pesquisa ou do responsável legal – neste caso 

anexar documento que comprove parentesco/tutela/curatela) 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 

respostas claras às minhas questões a propósito minha da participação direta (ou indireta) e, 

adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefícios deste 

estudo.  
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Estou consciente que os docentes podem deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste 

estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia, 

filmagem ou gravação de voz de minha pessoa e do aluno pelo qual sou responsável para fins 

de pesquisa científica/ educacional.  

Concordo que o material e as informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não devemos ser 

identificados por nome ou qualquer outra forma.  

Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo. 

 

 

 

Nome completo:___________________________________________________________ 

RG:_________________ Data de Nascimento:___/___/______ Telefone:_____________ 

Endereço:_________________________________________________________________

CEP: ________________ Cidade: Castro               Estado: Paraná 

 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

Data: ___/___/_____ 

 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e 

ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

 

Assinatura pesquisador: ___________________________ 

Nome completo: Aafke Marjan de Jager de Liz 

 

Data: _________ 

 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar 

com Aafke Marjan de Jager de Liz aafkeliz@gmail.com 

 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para denúncia, 

recurso ou reclamações do participante pesquisado: 

Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (CEP/UTFPR) Endereço:  Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, 

CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: 3310-4494, E-mail:coep@utfpr.edu.br 

 

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao sujeito de 

pesquisa. 
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APENDICE C – Questionário para pais ou responsáveis 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

Caro Responsável, 

 

O presente questionário deverá ser preenchido pelos responsáveis de alunos do 9°ano, 

participantes da pesquisa “Pintura Mural com enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) 

nas aulas de Arte em Escola do Campo: articulação reflexiva da segurança e saúde no srabalho 

rural” da Escola Estadual do Campo Castrolanda, para o trabalho da Mestranda Aafke Marjan 

de Jager de Liz do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esse questionário tem o objetivo de identificar 

os resultados nas ações do cotidiano dos alunos em casa bem como avaliar o trabalho 

desenvolvido nesse estudo. 

 

Solicito que respondam as questões a seguir. 

 

 

1. Identificação  

 

Nome: ____________________________________________________  Sexo: (   ) M (   ) F  

Nome: do (a) filho (a): _______________________________________________________  

Endereço (Rua/ Chácara e Bairro): ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Você mora na área rural?  ( ) sim ( ) não  

 

3. Alguém de sua família, que reside na sua casa, trabalha na área rural? (      ) sim (     ) não 

 

4. Qual é a atividade que trabalha? 

 

a) Trabalha na área rural, mas não desempenha atividades rurais.  

( ) caseiro ( ) doméstica ( ) contabilidade   (        ) outro ________ 

OU 

b) Trabalha na área rural e desempenha atividades rurais. Em quais atividades trabalha?  

Agricultura -  ( )milho   ( )feijão ( )hortaliças ( )cogumelos 

(  )trigo (  )soja (  )frutas ( )outro___________ 

Pecuária leiteira - ( )vacas  ( )cabras  

Pecuária de corte - ( ) bovinos ( ) caprinos  ( ) aves   

( ) suínos  ( ) ovinos ( ) coelhos 

Exploração animal: ( ) apicultura – mel ( ) cunicultura(coelhos)– pêlo  

( ) ovinocultura  - lã  ( ) avicultura-ovos ( )sericicultura – seda 

( ) piscicultura – peixes  ( ) outras culturas- Qual?________________________  
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5. Alguém da sua residência, já se machucou durante o trabalho rural? (    ) Sim  (    ) Não  

Caso afirmativo, cite as causas do ou dos acidentes: ___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Você compreende e entende o significado dos símbolos de segurança colocadas em 

estabelecimentos, maquinários ou rótulos? 

( ) Sim  ( ) Não  ( ) Alguns símbolos 

 

7. Seu filho (a) relatava em casa sobre as atividades realizadas no Projeto? (      ) Sim (      ) Não 

Caso afirmativo, seu filho (a) refletia com vocês sobre algum tema  trabalhado? 

( ) Sim   ( ) Não 

Marque um X nas ou nas alternativas abaixo, que foram refletidas em casa. 

(     ) tipos de acidentes do trabalho no meio rural; 

(      ) atitudes negativas, ações que o próprio trabalhador pode cometer e como consequência causar 

um acidente de trabalho; 

(    ) condições inseguras de trabalho que afetam a segurança e saúde do trabalhador rural; 

(    ) responsabilidades e obrigações que o empregador (patrão) deve ter quanto o uso dos EPIs – 

Equipamentos de Proteção Individual;  

(    ) responsabilidades e obrigações que o colaborador (funcionário) deve ter quanto ao uso dos EPIs 

– Equipamentos de Proteção Individual;  

(     ) influência que o desenvolvimento científico e tecnológico para a área rural exerce sobre a 

sociedade;  

(     ) importância da leitura e interpretação dos símbolos de segurança ao trabalhador rural; 

(     ) efeitos das inovações tecnológicas para a saúde e segurança do trabalhador rural; 

(     ) necessidade de prevenção para evitar acidentes de trabalho 

 

8. Você acha que o resultado da pintura mural produzidas pelos alunos pode conscientizar 

outras pessoas sobre a segurança e saúde no trabalho rural?   ( ) Sim  ( ) Não 

 

9. Como você avalia o trabalho desenvolvido nesse estudo? __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Você tem algo a mais para acrescentar? ________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela sua atenção. 
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APÊNDICE D - Levantamento do conhecimento prévio (alunos) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

174 

LEVANTAMENTO DO CONHECIMENTO PRÉVIO 

  

Identificação:  

a) Nome: _____________________________________________________Idade:_____anos  

b) Você mora na área rural?  ( ) sim ( ) não  

c) Alguém de sua família, que reside na sua casa, trabalha na área rural?  

( ) sim. Quantas pessoas? ________ ( ) não 

Questionário: 

Tema: Segurança e saúde no trabalho rural 

1. Alguém da sua residência, já se machucou durante o trabalho rural? Caso afirmativo, cite as 

causas do ou dos acidentes. ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você conhece alguém que se machucou gravemente durante o trabalho rural e que teve que 

ficar afastado do trabalho por um período ou se afastar definitivamente? Caso afirmativo, cite 

as causas do ou dos acidentes: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Você já ouviu alguma história sobre alguma morte ocasionada durante o trabalho rural, na 

nossa região? Justifique a sua resposta. ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.Quais as responsabilidades e obrigações que o empregador (patrão) deve ter quanto o uso dos 

EPIs – Equipamentos de Proteção Individual? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Quais as responsabilidades e obrigações que o colaborador (funcionário) deve ter quanto ao 

uso dos EPIs – Equipamentos de Proteção Individual? _____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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6. Você considera que os símbolos de segurança colocadas em estabelecimentos, maquinários 

ou rótulos são claros e compreendidos pelas pessoas? Caso a resposta for negativa, o que sugere: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. O desenvolvimento científico e tecnológico para a área rural exerce algum tipo de influência 

sobre a sociedade? Explique. ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. A ciência e as inovações tecnológicas promoveram uma evolução na agricultura e pecuária 

brasileira. Para você, esses avanços desenvolvidos são resultados de uma busca por soluções 

para a segurança do trabalhador? Justifique sua resposta: _____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Você acha que a ciência e a tecnologia possuem interesses próprios ou estão voltadas para 

atender a interesses da população ou são atividades neutras? __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tema: Muralismo 

10. O que é uma pintura mural?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. A finalidade da pintura mural pré-histórica não é a mesma que temos hoje no muralismo e 

no grafite. Qual a diferença entre os objetivos dessa pintura em outros períodos históricos em 

que foi produzida em relação de se fazer uma pintura mural hoje em dia? _______________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12.  Qual é a diferença entre grafite e pichação? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Ofício da Agência da Previdência Social de Castro 
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ANEXO B – Concordância da instituição participante 
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ANEXO C – Termo de concordância do Núcleo Regional da Educação 
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ANEXO D – Parecer consubstanciado do CEP da UTFPR  

 

 



 

 

 

183 

 



 

 

 

184 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – Certificado: Ministração de Workshop 
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ANEXO F – Certificado: Ministração de Ted Talk 
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