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Introdução

Em se tratando do ensino de Ciências, uma proposta que tem sido muito difundida é o ensino com a utilização de
atividades investigativas. Esse tipo de atividade é sugerido no ensino das Ciências Naturais por permitir a
participação mais ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Concordamos com Campos e Nigro (2009)
quando afirmam que o objetivo da metodologia de investigação não é formar cientistas, mas pessoas que pensam
sobre os fenômenos de modo não superficial. Os autores citados apresentam argumentos favoráveis ao ensino de
Ciências com a utilização de atividades investigativas. Segundo eles, a investigação no ensino poderá superar as
evidências do senso comum, introduzir formas de pensamento mais rigorosas, críticas e criativas nos alunos.
Atividades de investigação sempre partem de um problema, que pode ser ou não apresentado ao aluno pelo
professor, mas são desenvolvidas com base em diferentes abordagens, conforme Zompero e Laburú (2011).

Objetivos

 Assim, neste trabalho, que é parte de um estudo mais amplo, temos por objetivo verificar a percepção de
evidências e as conexões estabelecidas com o conhecimento científico pelos estudantes, quando submetidos a uma
atividade investigativa sobre doença causada por verminose.

Material e Métodos

A atividade foi desenvolvida com 32 alunos do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de
Londrina, que estavam acostumados com metodologias mais tradicionais de ensino. Estes participam de um
projeto de pesquisa inicial sobre aplicação de atividades investigativas na disciplina de Ciências. As atividades
foram desenvolvidas com base no conteúdo ministrado pela professora regente da turma. Assim, neste estudo,
apresentamos os resultados da atividade que foi realizada sobre o conteúdo "verminose", o qual estava sendo
ministrado no momento em que as intervenções do projeto ocorreram. A atividade foi escolhida por contemplar o
assunto abordado pela professora regente e por estar elaborada em conformidade com a abordagem do NRC
(2000).

Resultados e Discussão

No caso de um aluno, percebe-se, pela carta elaborada, que produziram significados muito confusos e que
também não conseguiram estabelecer de maneira satisfatória as evidências no texto lido e nem conexões
coerentes com o material consultado. 
De acordo com as análises, embora essas duplas tenham atribuído outros nomes à doença do Jeca Tatu, mudaram
suas respostas após a identificação das evidências no texto apresentado pela professora. Entendemos que eles, no
momento da emissão de hipóteses e ao organizarem suas ideias no texto, conseguiram construir argumentos ao
escrever a carta ao Jeca Tatu, comunicando a sua doença de forma correta. Inferimos que os alunos avaliaram
suas hipóteses e produziram posterior argumentação com base nas evidências.
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Conclusão

A atividade que aplicamos neste estudo apontou aspectos relevantes quanto à compreensão dos alunos frente a
algumas das características do conhecimento científico, como emitir hipóteses com base em evidências, conectar
essas evidências ao conhecimento científico e elaborar uma conclusão sustentada por argumentação coerente. 
O estudo apontou, ainda, que onze das dezesseis duplas analisadas apresentaram resultados satisfatórios quanto
aos critérios que utilizamos para verificar as habilidades.
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