
 

 

 

                                                                

 
 

ARRAIÁ DOS CIENTISTA

RESUMO  

A priori é fundamental que os educadores compreendam as ciências 
humanas, e que as diretrizes curriculares norteiam este entendimento, cabendo aos 
profissionais da educação à continuidade ou ruptura de paradigmas. Neste interim, optamos 
pela ruptura, compreendendo que a sociedade é multicultural e a sal
espaço de experimentação planejada, para realização de diferentes projetos, que 
possibilitem à aquisição do conhecimento científico, alinhado a valorização da cultura local 
como apoio metodológico e sutilmente construindo meios para 
significativa, e os discentes possam tomar atitudes decisivas, de cunho pessoal, para 
enfatizar a ciência, como conhecimento primordial para leitura e explicação de mundo.  
Nesse viés, a presente pesquisa buscou investigar se os e
estimulados à observação, pesquisa, experimentação e interpretação da investigação 
científica para promoção do letramento científico, por intermédio de uma atividade 
multidisciplinar. Para alcançar este objetivo, os estudantes foram o
experimento científico ou apresentasse algum cientista que contribuiu efetivamente para a 
Ciência, atrelando o conhecimento científico à temática junina, corroborando assim pra 
dinamização do saber. As manifestações temáticas “fes
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A priori é fundamental que os educadores compreendam as ciências 
humanas, e que as diretrizes curriculares norteiam este entendimento, cabendo aos 
profissionais da educação à continuidade ou ruptura de paradigmas. Neste interim, optamos 
pela ruptura, compreendendo que a sociedade é multicultural e a sala de aula um excelente 
espaço de experimentação planejada, para realização de diferentes projetos, que 
possibilitem à aquisição do conhecimento científico, alinhado a valorização da cultura local 
como apoio metodológico e sutilmente construindo meios para a aprendizagem científica 
significativa, e os discentes possam tomar atitudes decisivas, de cunho pessoal, para 
enfatizar a ciência, como conhecimento primordial para leitura e explicação de mundo.  
Nesse viés, a presente pesquisa buscou investigar se os estudantes sentiram
estimulados à observação, pesquisa, experimentação e interpretação da investigação 
científica para promoção do letramento científico, por intermédio de uma atividade 
multidisciplinar. Para alcançar este objetivo, os estudantes foram orientados a realizarem um 
experimento científico ou apresentasse algum cientista que contribuiu efetivamente para a 
Ciência, atrelando o conhecimento científico à temática junina, corroborando assim pra 
dinamização do saber. As manifestações temáticas “festas juninas”, por sua vez, movem a 
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A priori é fundamental que os educadores compreendam as ciências como construções 
humanas, e que as diretrizes curriculares norteiam este entendimento, cabendo aos 
profissionais da educação à continuidade ou ruptura de paradigmas. Neste interim, optamos 
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pluralidade cultural e percebemos como possibilidade de dinamização do saber, a partir do 
envolvimento local nesta festa popular, que mesmo em tempos de pandemia as tecnologias 
nos permitem rememorar e manter acesa essa c
desenvolver um trabalho de investigação científica, que por sua vez, seguiram critérios de 
avaliação rígidos, dentre eles, relevância científica. Essa prática recebeu um nome indicado 
por: Desafio do Arraiá dos Cien
ensino fundamental anos finais, da Escola de Ensino Básico Doutor Antônio Eufrasino Neto, 
Novo Oriente - Ceará. Em um outro momento, sessenta e seis (66) estudantes foram 
convidados a responder um questionário fechado, contendo questões avaliativas sobre esse 
evento multidisciplinar. Tais informações foram tabuladas (%), inseridas em um relatório 
quantitativo, e em seguida analisadas. De acordo com o questionário investigativo e 
avaliativo evidenciou-se que os estudantes sentem
científico, que versavam sobre os principais pontos a seguir: 1) 
motivou a pesquisa científica? 2) Com o desenvolvimento dessa atividade, considera que o 
seu aprendizado foi ressignificado? 3) Você considera que atrelar festas juninas com 
Ciências em uma proposta multidisciplinar conseguiu valori
disseminar o conhecimento científico? Os dados analisados reportaram para pouco mais de 
90% dos estudantes que responderam sim para as duas primeiras, e/ou atribuíram 100% 
para o último questionamento. Sobre o ponto de vista 
proporcionou um vínculo expressivo com as práticas necessárias para o alcance do 
letramento científico. Em síntese, 
práticas pedagógicas fundamentadas em diferentes metodologia
de ensino, de aprendizagem e que a partir de ações planejadas, mesmo em tempos de 
pandemia, podemos atrair e envolver nossos estudantes em atividades científicas, dentro de 
contextos sociais e culturalmente relevantes, que potenci
significativa. 

Palavras-chave: Ensino de Ciências; lnterdisciplinaridade; Contextualização; Letramento 
científico;  
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pluralidade cultural e percebemos como possibilidade de dinamização do saber, a partir do 
envolvimento local nesta festa popular, que mesmo em tempos de pandemia as tecnologias 
nos permitem rememorar e manter acesa essa cultura. Os estudantes foram instigados a 
desenvolver um trabalho de investigação científica, que por sua vez, seguiram critérios de 
avaliação rígidos, dentre eles, relevância científica. Essa prática recebeu um nome indicado 
por: Desafio do Arraiá dos Cientistas, com quatro (04) turmas participantes, entre 8º e 9º do 
ensino fundamental anos finais, da Escola de Ensino Básico Doutor Antônio Eufrasino Neto, 

Ceará. Em um outro momento, sessenta e seis (66) estudantes foram 
um questionário fechado, contendo questões avaliativas sobre esse 

evento multidisciplinar. Tais informações foram tabuladas (%), inseridas em um relatório 
quantitativo, e em seguida analisadas. De acordo com o questionário investigativo e 

se que os estudantes sentem-se: motivados à promoção do letramento 
científico, que versavam sobre os principais pontos a seguir: 1) O Arraiá dos Cientistas 
motivou a pesquisa científica? 2) Com o desenvolvimento dessa atividade, considera que o 
seu aprendizado foi ressignificado? 3) Você considera que atrelar festas juninas com 
Ciências em uma proposta multidisciplinar conseguiu valorizar a nossa cultura regional e 
disseminar o conhecimento científico? Os dados analisados reportaram para pouco mais de 
90% dos estudantes que responderam sim para as duas primeiras, e/ou atribuíram 100% 
para o último questionamento. Sobre o ponto de vista dos alunos, essa atividade 
proporcionou um vínculo expressivo com as práticas necessárias para o alcance do 
letramento científico. Em síntese, a pesquisa nos revelou que é possível, incentivar as 
práticas pedagógicas fundamentadas em diferentes metodologias, valorizando concepções 
de ensino, de aprendizagem e que a partir de ações planejadas, mesmo em tempos de 
pandemia, podemos atrair e envolver nossos estudantes em atividades científicas, dentro de 
contextos sociais e culturalmente relevantes, que potencializam a aprendizagem 
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