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Resumo: 

O presente artigo discute as contribuições sobre o ensino dos procedimentos da investigação 

científica na formação de um grupo de futuros professores da Licenciatura em Ciências Naturais 

da Universidade de Brasília – Faculdade de Planaltina – UnB-FUP) utilizando o estudo da 

metamorfose da borboleta Ascia monuste criadas em borboletário. O ensino de ciências não 

deve se ater apenas a transmissão dos seus produtos, mas incluir, também e não menos 

importante, os processos da própria ciência, e que, além disso, os métodos e técnicas de ensino 

devem ser aqueles que possam promover o pensamento reflexivo. Superar a visão distorcida da 

ciência requer o desenvolvimento do raciocínio científico, aqui entendido como o 

desenvolvimento de procedimentos e habilidades da investigação científica, incluindo a 

capacidade de reflexão sobre a própria investigação.  
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Formar professores que dominem os conhecimentos disciplinares de suas áreas e sejam ao mesmo 

tempo críticos e criativos é um desafio constante para os professores universitários das 

licenciaturas. Nas Ciências Naturais, este desafio torna-se ainda mais complexo dado à massiva 

quantidade de conhecimentos científicos que devem ser aprendidos pelos licenciandos nos dias 

atuais, juntamente com as formas de pensá-los e a preparação profissional para ensiná-los.  

O presente trabalho traz os resultados de um piloto de uma pesquisa com um grupo (n=8) de alunos 

de inciação científica, licenciandos em Ciências Naturais. O mesmo teve início com uma proposta 

de criação de borboletas Ascia monuste para a observação da sua metamorfose e seu potencial para 

o ensino de habilidades e procedimentos da investigação científica no ensino de ciências para as 
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séries finais do Ensino Fundamental. Nessa etapa, a pesquisa se voltou para investigar o 

desenvolvimento do pensamento científico dos futuros professores de ciências na criação das 

borboletas. Primeiramente, entendemos ser necessário que os alunos vivenciassem o processo de 

criação das borboletas e fossem estimulados a desenvolver algumas habilidades da investigação 

científica, acompanhando a metamorfose das borboletas.  

A borboleta A. monuste foi escolhida por ter incidência em todo território brasileiro, ser uma 

espécie exótica, considerada praga da couve (HERZOG, DUARTE, SANCHES, 2005) e ser vista, 

comumente, até mesmo nas ruas das grandes cidades. Ela tem como característica uma coloração 

creme, de pequeno porte e com manchas escuras que variam de indivíduo para indivíduo. 

Alimenta-se principalmente de couve e de outras crucíferas. Os ovos são de cor amarela, postos na 

superfície das folhas das plantas que servem de alimento para as lagartas que eclodem dos ovos. 

Estas são de cor verde, podendo chegar à fase final de desenvolvimento com tamanho de 4 a 5 cm. 

Se alimentam 24 horas durante 35 a 45 dias e as pupas são de cor bege com tamanho de 2 cm, em 

média. 

 

Ciência e Ensino de Ciências: o pensar científico 

As pesquisas em ensino de ciências têm constatado a dificuldade dos professores em explicitar a 

maneira própria do fazer científico. Muitas vezes, os professores apresentam os resultados da 

ciência e o seu processo de construção como o produto do método científico. Na prática de sala de 

aula, tanto o professor como os livros didáticos veiculam a ideia de que existe um único método 

científico, com passos bem definidos, e acabam por priorizar os resultados da ciência (MOREIRA e 

OSTERMANN, 1999; MOREIRA, 1993; MEDEIROS, FILHO BEZERRA, 2000; CACHAPUZ et 

al, 2005). Esta abordagem, resultado do processo histórico do ensino de ciências, traz uma 

concepção equivocada de ciência e do seu processo de construção, além de criar dificuldades para 

que o aluno aprenda sobre a natureza da ciência. 

O uso de experimentos no ensino de ciências que ficou na escola, desde as séries iniciais até os 

cursos superiores, na maioria das vezes, quando são utilizados, tendem a promover uma concepção 

empirista-indutivista do método científico, começando com a observação objetiva e neutra, 

passando por várias etapas sequenciais, utilizando algoritmos infalíveis para finalizar com a 

construção de um conhecimento. (BORGES, 2002)  

Os trabalhos de pesquisa em ensino de ciências sinalizam esta dificuldade em sala de aula e nos 

livros didáticos e apontam a necessidade de buscar alternativas para superar este modelo 

metodológico no ensino e na concepção de ciência. É consenso, entre os pesquisadores, a 

necessidade de desenvolver as habilidades e os procedimentos de investigação científica no Ensino 

Básico e uma preocupação da área e das novas propostas para o ensino de ciências.  
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CACHAPUZ et al (2005) destaca a importância da escola propiciar ao estudante uma imersão na 

cultura científica e na forma reflexiva de pensar, promovendo o desenvolvimento de habilidades e 

procedimentos da investigação científica, de atitude questionadora e crítica dos alunos frente à 

realidade, do desenvolvimento de conduta e valores em seu comportamento cotidiano que se 

originam da postura científica, mantendo a curiosidade inerente ao ser humano.  

A aquisição de habilidades e procedimentos científicos requer metodologias de ensino que 

possibilitem ao aluno fazer ciência, com abordagem dos processos de construção do conhecimento. 

Este fazer ciência resulta na aquisição de conteúdos procedimentais relacionados ao fazer 

científico. Entre os conteúdos procedimentais estão: i) a aquisição de informação (observação, 

seleção de informação, busca e captação da informação, revisão e memorização da informação); ii) 

interpretação da informação (decodificação ou tradução da informação, uso de modelos para 

interpretar situações); iii) análise da informação e realização de inferências (análise e comparação 

da informação, estratégias de raciocínio, atividades de investigação ou solução de problemas); iv) 

compreensão e organização conceitual da informação (compreensão do discurso escrito ou oral, 

estabelecimento de relações conceituais, organização conceitual) e v) comunicação da informação 

(expressão oral, expressão escrita e outros tipos de expressão). (POZO, 2009) 

Rezba et al (1996) apresentam as habilidades dos processos científicos como elementos importante 

para o ensino de ciências. Os processos básicos compõem a fundamentação do pensamento 

científico – observação, inferência, prática, classificação, medidas, comunicação e predição. Já os 

processos integrados – construção de hipóteses, desenho de investigação, análise de investigação, 

construção de tabelas, definição de variáveis, construção de gráficos e outros – complementam os 

processos básicos em diferentes desenhos de pesquisa. Não são etapas ou sequências rígidas que 

devem ser seguidas, mas habilidades que o estudante deve se apropriar como mais um instrumental 

para olhar o mundo. É sabido que tais procedimentos sistematizados devem ser utilizados no fazer 

ciência, propiciando ao educando, uma forma de pensar calcada em uma visão crítica e reflexiva 

sobre a realidade. O indivíduo educado cientificamente possui uma compreensão da ciência e do 

seu processo de construção e é capaz de pensar cientificamente sobre os problemas que ele vive no 

dia-a-dia (HENNING, 1994).  

Assim, não se trata de replicar ou ensinar o “método científico”, mas de compreender que existem 

várias maneiras de investigar, transitando de uma forma para outra de acordo com o objeto de 

investigação. A ciência não tem um método único, mas tem procedimentos e abordagens que a 

diferencia de outras formas do conhecimento como o senso comum, a religião, a arte, a filosofia e 

outros, sem qualquer juízo de valor e, portanto, sem considerar uma forma melhor que a outra. 

Também não se trata de cair no relativismo puro e simples e aceitar todas as formas de 

conhecimento como ciência. É importante que o aluno trabalhe, na escola, as diferentes culturas de 

construção de conhecimento que a sociedade produz. Dentro dessa perspectiva, o pensar científico 
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abarca uma visão crítica e reflexiva diante dos eventos, sejam eles naturais ou não, e uma 

compreensão do que é a ciência. 

Cachapus et al  (2005) apresentam alguns aspectos da visão deformada da ciência e da tecnologia 

que devem ser superados na formação dos estudantes do Ensino Básico: 

 QUADRO 6 -   Visão descontextualizada, socialmente neutra da atividade 

científica; 

 QUADRO 7 -   Concepção elitista e individualista da criação científica, ignorando 

o esforço e o trabalho coletivo; 

 QUADRO 8 -   Concepção empírico-indutivista e ateórica, apresentando a 

observação e a experimentação neutra; 

 QUADRO 9 -   Visão rígida, algorítmica e infalível, ignorando o papel da 

investigação e da criatividade; 

 QUADRO 10 -   Visão aproblemática e ahistórica, desconhecendo os problemas na 

origem das investigações; 

 QUADRO 11 -   Visão analítica e cumulativa do conhecimento. 

 

O ensino de ciências, muito mais do que ser uma disciplina escolar com o objetivo de transmitir os 

produtos da ciência elaborados pelos cientistas, deve sim, trazer para o centro de suas discussões a 

contextualização e natureza do conhecimento científico e apresentar possibilidades para que o 

estudante possa desenvolver o instrumental e o pensamento científico. (MORAES, MANCUSO, 

2006; CARVALHO, NASCIMENTO, 2007).  

Considerando estes aspectos, a formação de professores para o ensino de ciências deve promover o 

desenvolvimento das habilidades e procedimentos científicos em sua prática.  

O ensino que tenha por objetivo a compreensão de aspectos da natureza da ciência está 

fundamentado na necessidade de mudanças, sejam elas no campo conceitual ou 

metodológico, dos próprios professores, para que então possa ser levado aos estudantes. 

(CARVALHO, NASCIMENTO, 2007). 

 

Sendo assim, trabalhar com os licenciandos e com os professores a aquisição das habilidades e dos 

procedimentos da investigação científica, com recursos didáticos e com metodologias de ensino 

voltados para o fazer ciência, é uma necessidade na formação de professores. Acreditamos que os 

professores que realizam esta reflexão em sua formação inicial ou continuada, podem propiciar ao 

seu aluno, estudante do nível Básico, a vivência do pensamento científico dentro do aprender 

ciências.  

A modelagem, a elaboração de questionamentos, a contextualização, a resolução de problemas 

entre outras estratégias de ensino, se voltadas para a compreensão da construção do conhecimento 
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científico, da natureza e da sociedade podem contribuir sobremaneira para o desenvolvimento das 

habilidades e procedimentos que compõem os fundamentos da ciência. 

 

A Pesquisa Sobre o Processo de Investigação 

O ensino dos procedimentos e habilidades da investigação científica no nível básico tem sido 

defendido ao longo das últimas cinco décadas por associações profissionais científicas, 

pesquisadores da área de ensino de ciências e governos (AMERICAN ASSOCIATION FOR THE 

ADVANCEMENT OF SCIENCE, 1993; FERREIRA, 2004; NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 1995, 2000; OSTLUND, 1995; PADILLA e PADILLA, 1986; SOCIEDADE 

BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 2005). No Brasil, o documento Parâmetros 

Curriculares Nacionais - Ciências Naturais (BRASIL, 1998, p. 29), por exemplo, os chama de 

“procedimentos das Ciências Naturais” e sustenta que seu ensino deve ser enfatizado tanto quanto 

as atitudes, os conteúdos científicos e os valores humanos. 

Para que esta proposta chegue às salas de aula, o professor deve “Distinguir a investigação como 

conteúdo da investigação como técnica” (RODRIGUES, TARCISO, 2008). Uma das 

possibilidades do professor se apropriar desta competência é participar da prática investigativa 

associada à reflexão da própria prática e do seu ensino. 

Harlen (1999) argumenta que nenhuma educação científica é completa quando as aulas de ciências 

deixam de fornecer subsídios para que o aluno seja capaz de raciocinar cientificamente. Não há 

como ensinar ciências sem considerar os processos inerentes a como fazer Ciência. Sendo assim, o 

licenciando deve vivenciar a pesquisa como princípio educativo (DEMO, 1997) em sua formação 

inicial ou continuada. O futuro professor de ciências precisa se apropriar da natureza da ciência, 

isto é, dos processos da investigação, do que a ciência é feita e de como a ciência tem sido 

construída pela humanidade. 

O Projeto Político Pedagógico do curso de LCN (PPPLCN) (2010) da Universidade de Brasília, 

Faculdade UnB Planaltina prevê a formação de professores na perspectiva do professor-

pesquisador, pois considera que:  

Não há como ensinar Ciências com qualidade sem considerar os processos inerentes a 

como fazer Ciência. Ensinar a pesquisar ajuda a desenvolver uma série de capacidades. 

Não se trata necessariamente das capacidades para a realização de uma pesquisa 

específica, como o manuseio de instrumentos, por exemplo. Esta é apenas mais uma 

contribuição importante do processo de pesquisar. Na verdade, o mais importante é 

desenvolver capacidades que podem ser cruciais no desenvolvimento futuro do estudante (e 

da pessoa) em qualquer área que vá trabalhar e em sua vida cotidiana. (PPPLCN, 2010, 

p.9). 
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O professor de ciências que vivenciar, em seu processo de formação, a postura investigativa poderá 

desenvolver uma posição mais crítica em sua prática didática de ensino de ciências quando estiver 

em sua sala de aula. Fazer ciência com os alunos requer uma capacidade de compreender como a 

ciência se constrói e como se forma o pensar científico. 

Fazer e compreender a investigação científica significa combinar conceitos e teorias 

científicas com processos, tais como observação, inferência, experimentação. Nesse caso, 

não basta fazer observações e levantar hipóteses sobre mudanças nas características de 

uma população de pássaros, nas características de um material ou no movimento de um 

objeto. Fazer ciências significa se apropriar de teorias do campo científico para investigar 

e explicar esses fenômenos, tais como a teoria da seleção natural, a teoria atômica ou as 

leis de Newton. Esse olhar “impregnado” de teorias científicas é parte essencial do “fazer 

científico” que muitas vezes não recebe a necessária articulação no ensino. (MONFORD, 

LIMA, 2007, p. 11) 

 

Assumir a pesquisa como princípio da formação de professores de ciências, em um grupo de 

estudos ou em sala de aula, pressupõe que todos são sujeitos na pesquisa e são autores da 

reconstrução do próprio conhecimento. Requer uma percepção de que a ciência tem sua própria 

forma de pesquisar e que, ser professor de ciências, nesta perspectiva, além de conhecer como essa 

ciência se faz, requer, também, a capacidade de questionar sua própria prática.   

Os trabalhos se relacionam intimamente com o que os participantes pensam e fazem. 

Professor e licenciandos, numa formação por meio da pesquisa, constituem-se em 

pesquisadores de suas teorias e práticas pedagógicas, originando-se uma interação 

cooperativo-participativa capaz de ajudar a evoluir positivamente. (GALIAZZI, MORAES, 

2002).  

 

Trata-se de um processo dinâmico mediado pelo diálogo, em que alunos e professores pensam e 

refletem juntos sobre a investigação científica e seu ensino.  

Apesar da necessidade de se ensinar os procedimentos e as habilidades da investigação científica na 

escola, e, em especial, no Ensino Fundamental, há uma enorme carência de materiais e recursos 

didáticos para auxiliar os professores em suas salas de aula. Além disso, devido ao caráter 

inerentemente conceitual dos procedimentos, faz-se necessário que os materiais desenvolvidos 

contemplem não somente a dimensão do fazer, mas também a dimensão do refletir sobre esse fazer, 

o que Lowery (1998) chamou de atividades de ensino de ciências do tipo “hands-on, minds-on.” 

Sendo assim, na formação de professores, acompanhar a metamorfose das borboletas e seus 

desdobramentos possibilita o desenvolvimento das habilidades e procedimentos da investigação 

científica como prática didática. É um espaço criado para a reflexão da investigação – como 

conteúdo, como técnica de ensino e como reflexão da própria prática. O borboletário, com a criação 
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de uma borboleta comum como a Ascia monuste é relativamente fácil de criar e pode ajudar a 

compor um recurso didático de valor inestimável para o desenvolvimento do raciocínio científico 

no Ensino Fundamental. 

 

Aprender a Ensinar Ciência Fazendo Ciência 

Nosso trabalho teve início na Semana Universitária de 2010 quando duas alunas montaram uma 

exposição sobre a metamorfose da A. monuste. Alguns professores da rede de ensino das escolas de 

Planaltina que visitaram a Semana solicitaram que a exposição fosse levada para algumas escolas 

próximas ao nosso Campus. Diante do interesse dos professores, começamos um processo de 

criação da Borboleta no Laboratório de Apoio e Pesquisa em Ensino de Ciências (LAPEC) da 

Faculdade UnB Planaltina. Nossa intenção era explorar os aspectos possíveis da investigação 

científica na metamorfose da borboleta que pudessem subsidiar o ensino de ciências, em uma 

abordagem investigativa. Tanto licenciandos quanto  as professoras tinham muito que aprender 

durante o processo.  

As alunas já haviam acompanhado todo o processo da metamorfose da borboleta, registrado por 

meio de fotos, relatórios e materiais concretos, em um criadouro montado em um balde plástico em 

suas casas, para a realização da exposição. Com a intenção de refletirmos sobre o potencial da 

metamorfose da borboleta para o ensino de ciências, sugerimos que elas repetissem o procedimento 

no LAPEC. Assim, iniciamos a estruturação da pesquisa com as borboletas, a partir do primeiro 

semestre de 2011. 

 

Criar borboletas: o desafio inicial 

As alunas trouxeram as couves com os ovos das lagartas, como elas já haviam feito anteriormente 

em casa. Colocaram as folhas de couve em um balde e guardaram no LAPEC, coberto com um 

TNT (Tecido Não Tecido). Após alguns dias, durante a limpeza dos baldes notamos que havia 

alguns “ovos” amarelos nas lagartas. Notamos, também, que as lagartas estavam morrendo. A 

primeira pergunta que fizemos foi: elas estão morrendo por quê? Em seguida, notamos que os 

“ovos” amarelos não eram ovos, mas algum organismo que estava matando as lagartas. Elas se 

“desmanchavam” em um líquido amarelo. Até então surgiram várias perguntas: – seria algum tipo 

de fungo? – essa praga deu-se por uma possível contaminação na couve coletada em um canteiro 

residencial? – Ou seria devido o balde ter ficado aberto por poucos dias? – teria algum animal 

depositado as larvas da praga nas lagartas da A. monuste?  

Perdemos a experiência, pois a praga matou todas as lagartas da borboleta. Para tentar descobrir 

qual seria a praga, esperamos alguns dias e notamos a formação de casulos da praga. Recolhemos 

os casulos aguardando o rompimento com o objetivo de desvendar como surgiu e qual era aquela 
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praga. Os casulos morreram, pois pararam de desenvolver. Pegamos um casulo e levamos uma 

amostra para que uma professora da Faculdade os observasse e nos dissesse algo a respeito daquele 

animal. Depois de algumas perguntas sobre o acondicionamento das lagartas da borboleta, a 

professora sugeriu que aquele organismo poderia ser um parasitóide.  

Os parasitóides são organismos que parasitam outros seres, não deixando os mesmos chegarem à 

fase adulta de reprodução. Um parasitóide é um ser vivo que passa um período importante da sua 

vida agarrado ou no interior (caso da experiência com a lagarta da espécie A. monuste) de um único 

organismo hospedeiro que, invariavelmente, mata. Realizando uma pesquisa rápida na internet a 

respeito dos possíveis parasitóides dessa espécie de borboleta, encontramos um site (RIBEIRO, 

2011) relatando que o parasitóide comum da A.monuste é uma vespa. A vespa introduz uma 

espécie de ferrão oco, o ovopositor, em uma largarta e injeta os ovos sobre o animal. Um vírus 

existente no DNA dos ovos ataca o sistema imunológico da lagarta para protegê-los. Depois de se 

desenvolverem alimentando-se de sua hospedeira, as larvas da vespa utilizam suas pequenas 

mandíbulas para atravessar a pele da lagarta. A lagarta, por sua vez, tece um casulo sobre as 

larvas para protegê-las até a maturidade, morrendo então de inanição. Sabendo que o ovo 

desenvolve dentro da lagarta da borboleta em 15 dias, período anterior a coleta da amostra no 

canteiro residencial, presume-se, então, que a praga já veio do local de onde foram coletadas as 

couves. O surgimento da praga, no processo, nos mostrou como numa investigação, mesmo 

seguindo um planejamento, aspectos inesperados podem surgir e alterar o projeto inicial.  

Diante desse fato novo, o grupo criou hipóteses para explicar o surgimento da praga. Muitas 

perguntas que foram  eliminadas pouco a pouco. A tentativa de elaborar um novo experimento – 

isolar o casulo que surgiu para ver que organismo ia surgir – foi mais uma estratégia diante do fato 

novo. No entanto, com a morte do casulo, a etapa seguinte foi uma busca de informações que 

pudessem trazer luz para o fenômeno. Com a orientação da professora de zoologia nos foi possível 

buscar as respostas para as várias perguntas – que praga era, como ela surgiu, como ela mata a 

lagarta e como evitá-la em momento futuro.  

Nesse ponto, as informações passaram por vários processos da investigação científica que podem 

ser utilizados no ensino de ciências – aquisição, interpretação, análise, compreensão e organização 

da informação. Os registros escritos, as fotos e a coleta de material para descobrir a praga foram 

dados importantes para a busca de informações. A formulação das perguntas e maneira de 

respondê-las também foram elementos da investigação científica que foram considerados pelo 

grupo de pesquisadores para a resolução do fenômeno inesperado. 

Nossa proposta inicial era reproduzir as etapas da metamorfose da borboleta. No entanto, com o 

surgimento da praga que dizimou a primeira criação ficou decidido que a próxima criação deveria 
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ser mais controlada, surgindo a ideia de construir um borboletário adequado para criar borboletas. 

Novo desafio para fazer ciência. 

 

O borboletário 

O borboletário é um viveiro onde as borboletas passeiam livremente entre o pequeno e modesto 

jardim e são isoladas do meio externo, permitindo a observação das borboletas, com objetivos 

definidos. Como as primeiras criações de borboletas foi em balde, inicialmente fizemos um 

borboletário com 80 cm de altura, 1 m por 1 m de largura.  

Durante a criação dos primeiros ovos, depois de resolvermos o problema da praga, decidimos criar 

várias gerações das borboletas para acompanhar o período reprodutivo e responder novas perguntas 

tais como: após a eclosão da borboleta, quanto tempo ela leva para a fase reprodutiva? Uma fêmea 

acasala com quantos machos? Após o acasalamento, quanto tempo para a ovopostura? Entre outras 

perguntas. Sabíamos que encontraríamos as respostas na literatura, mas como a criação das 

borboletas era para o ensino de ciências em uma escola, queríamos tentar responder as perguntas 

nós mesmos e desenvolver outras habilidades e procedimentos da investigação científica. Tínhamos 

uma série de questões investigativas que poderiam servir de problematização em sala de aula. 

Na primeira geração, as borboletas não se desenvolveram adequadamente. Após várias buscas de 

informações sobre a construção de borboletários (leituras sobre o tema e informações de 

profissionais do Jardim Zoológico de Brasília), concluímos que a construção do borboletário deve 

considerar alguns crirtérios tais como o tipo de borboleta,tamanho, vôo, alimentação, 

acasalamento,–, quantidade de borboletas a serem cultivadas, se irá ter visitação, entre outros 

critérios. No nosso caso, o borboletário foi construído para abrigar até 20 borboletas A. monuste, 

com visitação e manutenção, para criar, pelo menos, duas gerações: 90 dias aproximadamente. 

Fizemos com uma base trapezoidal, teto oval (para a realização do vôo), com uma porta, caminhos 

internos para os observadores, altura de 3,5 metros, largura de 2,5m x2,5m, teto feito de sombrite 

para amenizar a intensidade do sol, e laterais feita de mosqueteiro. A construção foi feita com a 

base em madeira para a sustentação e cano pvc para a confecção do teto oval. Foram plantadas a 

Cuphea gracilis, Pentas lanceolata schum e uma horta de couve para alimentar as borboletas e 

lagartas e para oviposição e outras espécies não identificadas para a proteção do sol e do vento.  

Uma das habilidades investigativas desenvolvidas, nesse momento do nosso trabalho, é o 

delineamento de uma pesquisa e sua forma de investigar e ensinar ciências – construir um 

borboletário para observar a reprodução da borboleta A.monuste. O grupo se vê, novamente, imerso 

na investigação. Ao mesmo tempo investigando o processo da investigação e a prática didática 

envolvida no processo.  
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Durante muito tempo o mundo acadêmico não dava nenhum apoio àqueles formadores de 

professores criativos que tentavam construir ideias sob suas próprias bases 

epistemológicas (...) formadores de professores, que são também pesquisadores, que 

tiveram a coragem de levar a cabo a difícil tarefa do autoestudo, numa área grandemente 

sem precedentes: o mundo das práticas daqueles envolvidos na formação de professores 

(...) essas pessoas são intimamente familiares com dois mundos: o mundo da pesquisa 

acadêmica educacional e o mundo da prática. E são eles quem tentam combinar o melhor 

dos dois mundos. (KORTHAGEN, 1995) 

 

A necessidade de construção do borboletário surge a partir da curiosidade sobre a reprodução das 

borboletas e, acreditamos, que sejam perguntas que compõem o imaginário dos alunos do Ensino 

Fundamental em observação da metamorfose da Borboleta. São dúvidas que, possivelmente, já 

foram investigadas pelas áreas específicas da biologia, da agronomia ou áreas afins. No entanto, 

podem se tornar situações de investigação para o desenvolvimento do pensamento científico no 

ensino de ciências.  

 

Testando o borboletário 

No final do segundo semestre de 2011, iniciamos os testes com o borboletário e a equipe de alunos 

de iniciação científica foi alterada com a entrada de seis novos licenciandos para acompanhar o 

processo e a saída das duas alunas da primeira fase da pesquisa.  

Para realizar o primeiro teste do borboletário, colocamos algumas borboletas da palmeira do 

cerrado brasileiro que estavam em estudo na botânica. Após a colocação das mesmas, elas 

começaram a morrer. Começamos, novamente, o processo de investigação da morte da nova 

espécie. Agora sabíamos que não era a mesma praga que havia dizimado a primeira criação da 

Ascia monuste, pois não apareciam os organismos amarelos. 

Primeiramente surgiram dúvidas quanto à mortalidade das borboletas. Os estudantes queriam saber 

porque as borboletas morriam. No entanto, não conseguiam ir além da pergunta. Gostariam de ter 

uma resposta. Durante os encontros foram orientados a buscarem explicações possíveis e organizar 

as possibilidades para cada explicação. Após as discussões, os alunos levantaram as seguintes 

hipóteses para as mortes: i) falta de alimento; ii) o espaço do borboletário restringia o voo pelo 

tamanho ou formato; iii) mudança de clima; iv) completaram o ciclo de vida; v) relação com a 

postura dos ovos. No passo seguinte, foram estimulados a buscar indícios que eliminassem ou 

fortalecessem algumas das hipóteses. A partir das observações e anotações nas visitas ao 

borboletário trazidas para os encontros eles foram eliminando algumas das possíveis causas para as 

mortes das borboletas. A postura dos ovos e acasalamento foi descartada após encontrarem uma 

borboleta morta cheia de ovos. A questão do alimento foi descartada por conta da diversidade da 

oferta de alimento no borboletário. A questão do espaço foi deixada de lado porque elas, antes, 
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estavam dentro de caixas no laboratório de botânica. Analisando o ambiente do borboletário e o 

clima do ambiente natural das borboletas, os alunos perceberam que era o mesmo. Logo, o clima 

também foi descartado. Por fim, o grupo chegou à conclusão de que, o mais provável, mas não 

definitivo, era o ciclo de vida das borboletas. 

O que foi mais salientado durante os encontros foi a necessidade de estabelecer uma forma de 

responder a pergunta e não exatamente a resposta. Para isso, destacamos a importância dos 

registros, durante as visitas ao borboletário, na forma escrita, de fotos, em gráficos, desenhos e etc. 

O caderno de campo foi o instrumento que possibilitou a coleta de informações e o 

acompanhamento do processo.  

Após este primeiro período da criação de borboletas, os alunos expressaram, nos cadernos de 

campo, nas entrevistas ou nas conversas nas reuniões, a mudança da visão do que é cientista, 

ciência e método científico. Para eles, até então, o cientista era considerado como uma pessoa 

iluminada, separada da sociedade, vestida de branco, incapaz de relacionar com as coisas 

cotidianas, tal como as pesquisas já demonstram.  

P. – eu pensava que o cientista era exatamente o cara de branco no laboratório. Agora 

sei que é muito mais que isso. 

W. – o método científico é o processo utilizado para produzir conhecimento científico, 

como se fosse um conjunto de regras básicas (...) que não deve ser seguido como um manual de 

como agir. De modo geral se aplica com observação, formulação de hipóteses, experimentação, 

interpretação de resultados e conclusão, não necessariamente nessa ordem e não precisam ser 

cumpridas todas as etapas. 

Em outro momento, explicitaram a necessidade dos registros para que pudessem pensar sobre as 

questões.  

A. – os registros são importantes porque são a fonte de dados da nossa pesquisa. 

Como a pesquisa se encontra em andamento, o próximo passo é como levar para a sala de aula esta 

abordagem do ensino de ciências, utilizando a metamorfose das borboletas.  

 

Reflexões finais 

Seguir um processo investigativo destacando as habilidades e procedimentos da investigação 

científica para a compreensão da ciência, aceitando o surgimento de novos fenômenos ou fatos 

mudando os rumos da investigação, pode ajudar os licenciandos a compreender como o 

conhecimento científico se constrói. O papel do professor mais experiente na condução do 

processo, de forma crítica, em um diálogo reflexivo com os licenciandos (GALIAZZI, MORAES, 

2002) possibilita a discussão do potencial da investigação como prática didática para o ensino de 

ciências. 
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Em nossa vivência, os alunos e as professoras estavam em constante diálogo, no papel de 

observadores e críticos do processo, e a cada fato inesperado que surgia nos fazia refletir sobre o 

potencial que aquela experimentação nos trazia para o ensino de ciências. O processo investigativo 

foi vivido pelo grupo, sendo assinalada a importância das observações, dos registros, da formulação 

das perguntas e a maneira de respondê-las, a busca de informações e o tratamento dado a elas, 

como forma didática para o ensino de ciências. 

As professoras, como profissionais mais experientes e conhecedoras dos fundamentos do ensino de 

ciências aprenderam, juntamente com as alunas, sobre as pragas da borboleta e sobre a construção 

de borboletários, sobre novas formas de acompanhar a criação de borboletas. Por outro lado, os 

alunos, futuros professores, viveram a situação de uma investigação anteriormente planejada e 

considerada simples, lidando com fatos novos, mudaram as concepções sobre a maneira como o 

conhecimento científico é construído, embora ainda tenham permanecido com muitas dúvidas, 

como também acontece com aqueles que se dedicam a pesquisa acadêmica. Compreenderam a 

importância da postura questionadora e da necessidade de desenvolver procedimentos da 

investigação científica – registros, formulação de perguntas, elaboração de hipóteses, organização 

de informações, observação sistemática, entre outros procedimentos.  

A partir da vivência de uma investigação científica, aparentemente simples e bastante conhecida 

como a metamorfose da borboleta, foi possível perceber o potencial que ela tem para a 

compreensão da construção do conhecimento científico no ensino de ciências.  

Cabe destacar, neste momento da pesquisa, o quanto a criação das borboletas nos possibilita fazer 

incursões nos vários procedimentos da investigação científica e na formação de professores, 

relacionando seu potencial para o ensino de ciências na Educação Básica. 

Entendemos que o raciocínio científico, a maneira de pensar a ciência e a investigação, e a postura 

de professor pesquisador pode ser aprendida na formação de professores de ciências, para que, 

posteriormente, quando em sala de aula, o professor possa estabelecer uma relação do ensino de 

ciências com a forma de pensar a ciência.    

Os resultados encontrados nos registros dos nossos estudos nos mostram que o ensino por 

investigação possibilita que alunos e professores envolvidos no processo investigativo, adquiram as 

habilidades que tornam os indivíduos capazes de formular questões que podem ser estudadas de 

forma sistemática, delinear projetos de pesquisa aplicáveis a tais questões, coletar e interpretar 

dados, considerar evidências empíricas e, por meio da comunicação escrita, difundir os resultados 

da investigação publicamente.  

Por outro lado, constatamos, também, o potencial que uma experimentação dessa natureza tem para 

a formação de professores para o ensino de ciências, no desenvolvimento do pensamento científico. 

Podemos destacar alguns aspectos como a construção do projeto investigativo, a importância da 
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elaboração dos relatórios com o registro passo a passo, o “erro” na realização da pesquisa e o 

traçado de novas formas de investigação com a re-elaboração do projeto de pesquisa, a necessidade 

de busca de fundamentação teórica, além do potencial de entrevistas com quem tem a prática 

relacionada ao tema. 

Ensinar ciências, no Ensino Fundamental, muito mais que repassar os produtos da ciência é, 

também, compreender como a ciência se constrói. Neste sentido, a nossa pesquisa nos mostrou a 

importância do licenciando vivenciar os processos da investigação para ajudá-los a diferenciar 

como a ciência se constrói e como se ensina ciências. Esta percepção foi estudada a partir da 

postura que nos permitiu uma reflexão da própria prática, juntamente com os alunos, construindo e 

reconstruíndo a metodologia de pesquisa pensando na metodologia de ensino da metamorfose a 

partir da borboleta A. monuste.  
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Resumo: 

O ensino superior e a universidade existem para que os alunos aprendam conceitos, teorias; 

desenvolvam capacidades e habilidades de pensar e aprender, formem atitudes e valores e se 

realizem como profissionais e cidadãos. Para alcançar estes objetivos deve-se pensar na estreita 

relação entre o ensino e o trabalho docente realizado em sala de aula. Sabemos que o ingresso, 

da maioria dos professores, no exercício do magistério, tem-se dado de maneira circunstancial, 

ocorrendo mais como fruto de experiência profissional na área do conhecimento ou por escolha 

pessoal. Pensando nesta situação o estudo em questão verificou as metodologias utilizadas pelos 

docentes, dos cursos da área da saúde, de um Centro Universitário da Região Sul do Brasil , a 

fim de apresentar algumas contribuições didáticas e metodológicas para o desempenho do 

docente do ensino superior em saúde. Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa 

institucional denominada Formação Docente em Saúde, dos autores.  Consideramos que a 

situação de sala de aula é altamente complexa, envolvendo múltiplos aspectos e não sendo 

possível reduzi-la a poucas variáveis a considerar e trabalhar e os resultados do estudo podem 

trazer indicações práticas para melhorar o trabalho pedagógico. 
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Introdução 

O ensino de graduação, na saúde, acumulou uma tradição caracterizada por um formato centrado 

em conteúdos e numa pedagogia da transmissão, de desconexão entre núcleos temáticos; com 


