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RESUMO 

 

 A Astronomia é bastante estudada há muitos anos e esta Ciência sempre despertou curiosidade 

no homem, pois, abrange conceitos diretamente relacionados ao cotidiano, como: fases da Lua; 

Eclipses, posições dos planetas, estrelas, marés, etc. Na Educação Básica o tema é tratado de 

forma geral, abrangendo as principais características e curiosidades. Porém, muitas vezes, este 

não é abordado de forma em que desperte a atenção do estudante, sendo utilizado, em grande 

parte, um enfoque tradicional no estudo destes conceitos. A presente pesquisa foi desenvolvida 

no período de Atividades de Ensino Remoto Emergenciais (AEREs) da Universidade Federal 

do Pampa, devido a pandemia COVID-19. Assim, esta pesquisa apresenta uma proposta para 

utilização de uma ferramenta didática das Tecnologias de Informação e Comunicação, a 

webquest (WQ) como proposta, para o Ensino de Ciências da Natureza com foco no tema de 

Astronomia. As tecnologias estão presentes em nosso cotidiano, e em virtude da pandemia, 

estes recursos possibilitaram a continuação de inúmeras atividades, principalmente no cenário 

educacional na Educação Básica e em nível Superior. Inicialmente, houve a tentativa de 

aplicação da proposta de forma remota em uma escola de Educação Básica do município de 

Dom Pedrito – RS, especificamente em turma de nono ano do Ensino Fundamental, via Google 

Meet. Porém, nas datas previstas para aplicação, a pesquisadora teve problemas com acesso à 

internet o que impossibilitou a continuidade do trabalho. Desta forma, este Trabalho de 

Conclusão de Curso, apresenta e discute, a proposta elaborada. O estudo teve como objetivo 

apresentar uma proposta didática com uso de WQ para o ensino de Astronomia na Educação 

Básica. Este, classifica-se com uma abordagem qualitativa de caráter exploratória. Diante da 

inserção do tema Astronomia com a utilização da WQ no Ensino de Ciências da Natureza 

espera-se promover a autonomia dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, 

permitindo que o próprio estudante, controle o ritmo de desenvolvimento de cada etapa, 

estimulando um estudo personalizado do tema, conforme necessidades e habilidades 

individuais. Com a divulgação da pesquisa, espera-se contribuir com a inserção de tecnologias 

na Educação Básica na prática pedagógica de docentes que busquem inovar em seus 

planejamentos. 

 

Palavras Chaves: Tecnologias, Ensino de Ciências da Natureza, Ensino Fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Astronomy has been widely studied for many years and this Science has always aroused 

curiosity in man, as it covers concepts directly related to everyday life, such as: phases of the 

Moon; Eclipses, positions of planets, stars, tides, etc. In Basic Education, the theme is treated 

in a general way, covering the main characteristics and curiosities. However, often, this is not 

approached in a way that attracts the student's attention, being used, to a large extent, a 

traditional focus in the study of these concepts. This research was developed during the period 

of Emergency Remote Teaching Activities (AEREs) at the Federal University of Pampa, due 

to the COVID-19 pandemic. Thus, this research presents a proposal for the use of a didactic 

tool in Information and Communication Technologies, the webquest (WQ), for the Teaching of 

Natural Sciences with a focus on the subject of Astronomy. Technologies are present in our 

daily lives, and due to the pandemic, these resources have enabled the continuation of numerous 

activities, especially in the educational scenario in Basic Education and in Higher Education. 

Initially, there was an attempt to apply the proposal remotely in a Basic Education school in the 

city of Dom Pedrito – RS, specifically in a ninth grade class of elementary school, via Google 

Meet. However, on the dates scheduled for application, the researcher had problems with access 

to the internet, which made it impossible to continue the work. In this way, this Course 

Conclusion Paper presents and discusses the elaborated proposal. The study aimed to present a 

didactic proposal using WQ for teaching Astronomy in Basic Education. This is classified with 

a qualitative exploratory approach. Given the inclusion of the Astronomy theme with the use 

of the WQ in the Teaching of Natural Sciences, it is expected to promote the autonomy of 

students in the teaching and learning process, allowing the student to control the pace of 

development at each stage, stimulating a study theme, according to individual needs and 

abilities. With the dissemination of the research, it is expected to contribute to the insertion of 

technologies in Basic Education in the pedagogical practice of teachers who seek to innovate 

in their planning. 

 

Key Words: Technologies, Teaching of Natural Sciences, Elementary School. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Astronomia é um campo estudado há muito tempo, como uma das Ciências mais 

antigas e instigadoras para o homem. O céu estrelado encantava e ao mesmo tempo incitava 

muita curiosidade nos povos antigos, de acordo com Silva e Justino (2017) antigamente o céu 

era mapa para os povos. Sendo comum se guiarem através das estrelas e constelações. O céu 

também estava ligado à muitas crenças, tendo como exemplo, a Lua e o Sol como deuses, que 

eram a razão pela qual a vida existiria. De fato, essas superstições perduraram por muito tempo, 

pois não havia nada concreto, eram apenas hipóteses. Dessa forma, pouco se sabia sobre a 

Astronomia, sendo esta Ciência, por muito tempo, confundida com a Astrologia, não existindo 

diferença entre uma e outra. Através das contribuições de Kepler, Copérnico e Galileu, esta área 

de estudo foi desvinculando-se e se tornando uma Ciência Exata e Experimental 

(STALLIVIERE, 2009).  

Contudo, estes estudos só obtiveram maior relevância através do físico Sir Isaac 

Newton, a partir de sua descrição do Universo com a Lei da Gravitação Universal. 

É a visão de Newton que dá verdadeiro sentido aos sucessos de Kepler e Galileu; o 

alemão e o italiano já haviam feito grandes coisas para explicar o movimento dos 

astros e a ação da gravidade terrestre, mas nenhum dos dois conseguiu costurar tudo 

e enxergar mais longe, percebendo que o universo lá fora e o mundo aqui embaixo 

são ambos partes de um todo, que obedece às mesmas leis naturais (NOGUEIRA, 

2009, p. 44). 

 

Posteriormente, neste mesmo contexto, surgiram descobertas mais particulares, porém, 

quando o alemão Albert Einstein, descreveu a Teoria da Relatividade Geral, acrescentando 

novas descobertas a partir de Galileu e Newton, ocorreram novos parâmetros aos estudos 

astronômicos. As contribuições de Edwin Hubble também se fizeram importante no âmbito 

desta Ciência, em que se observou a existência de outras galáxias maiores e que estas, se 

afastavam uma das outras, levantando muitas hipóteses sobre uma determinada força que atuava 

sobre o Universo. Atualmente, sabemos que trata-se da energia escura, que ocupa cerca de 75% 

do Universo (NOGUEIRA, 2009). Desde então, esta Ciência é recorrente cada vez mais, através 

de novas descobertas, promovendo o desenvolvimento de novas tecnologias no meio social. 

Porém, no contexto da Educação Básica, ocorre certa defasagem em seu ensino nas escolas, 

com pouca ou nenhuma abordagem de conceitos sobre a área. 

Nos anos finais os conteúdos direcionados a Astronomia estão relacionados aos 

componentes curriculares de Ciências e Geografia no Ensino Fundamental e Física no Ensino 

Médio. A partir da LDB (9.394/1996) ocorre à necessidade de novos referenciais curriculares 

nacionais para Educação Básica. Sendo que, a Astronomia se consolidou através dos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) tornando-se mais frequente sua abordagem no 

âmbito escolar. Baseado neste documento, foi construído o currículo sobre os conteúdos 

relacionados à área (CARVALHO; RAMOS, 2020). Nas Orientações Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) do Ensino Médio, na área de Ciências da Natureza 

e suas tecnologias, os conteúdos sobre Astronomia são significativos. De acordo com o 

documento, o tema encontra-se dividido em temas estruturadores e eixos temáticos, com 

objetivos de como trabalhar em sala de aula. No tema Terra e Universo podemos explorar 

Astronomia através dos seguintes tópicos: 

Figura 1: Astronomia nos PCN+ 

 

Fonte: PCN+, (2018). 

 

Nesta perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê o estudo de 

conceitos relacionados à Astronomia no Ensino Fundamental na unidade temática “Terra e 

Universo” (BRASIL, 2018). Já na etapa do Ensino Médio, este documento indica a abordagem 

da Astronomia no desenvolvimento da competência específica dois para a área de Ciências da 

Natureza. Segundo o documento há uma necessidade de utilizar os meios digitais para produção 

do conhecimento com objetivo de resolver os problemas das Ciências da Naturezas, tendo como 

resultado uma aprendizagem crítica, significativa, reflexiva e ética (BRASIL, 2018). Assim, 

justifica-se o desenvolvimento desta pesquisa com o propósito de trabalhar a temática no Ensino 

Fundamental aliada a uma ferramenta didática e tecnologia pouco explorada no meio escolar–

Terra e Universo

Composição, estrutura e localização 
do Sistema Solar no Universo

Astronomia e 
Cultura

Ordem de 
grandeza 

astronômica

Vida Humana 
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webquest1. O uso de recursos tecnológicos no âmbito escolar pode promover melhorias no 

Ensino de Ciências da Natureza, assim, o professor deve buscar novos meios através dos 

recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)2, promovendo ações 

diversificadas para compreensão do conteúdo pelo estudante. De acordo com Schivani, Luciano 

e Romero (2017, p. 15): 

 

Nossos alunos estão imersos em um mundo que exige que adquiram autonomia para 

lidar com toda a tecnologia a que têm acesso. Vale lembrar que autonomia pressupõe 

a capacidade de analisar, relacionar e tomar decisões frente a situações diversas do 

ambiente em que estamos inseridos. 

 

Neste contexto, acredita-se que a tecnologia faça a diferença quando utilizada como uma 

ferramenta didática pelo professor. A partir do exposto, surge o problema de pesquisa: De que 

forma o uso de webquest como ferramenta didática contribuiu para o Ensino de Astronomia na 

Educação Básica? Diante desta questão foi organizada uma webquest para o Ensino de Ciências 

da Natureza, voltado ao tema da Astronomia. Assim, este estudo tem por objetivo principal 

apresentar uma proposta didática com uso de webquest para o ensino de Astronomia na 

Educação Básica. Tendo como objetivos específicos: 

• Criar uma webquest sobre o tema Astronomia; 

• Realizar uma pesquisa exploratória (bibliográfica) sobre a construção de uma 

WQ e seu o potencial no ensino; 

• Investigar os possíveis recursos didáticos a serem disponibilizados na WQ para 

o ensino de Astronomia na Educação Básica. 

Para a criação de uma WQ é necessário partir de um tema, traçar objetivos, para 

realização de uma pesquisa inicial por parte dos alunos. A WQ é constituída através de uma 

estrutura lógica contendo os seguintes elementos: Introdução, Tarefa, Processo, Recursos, 

Avaliação e Conclusão.  

A presente pesquisa apresenta no capítulo dois a fundamentação teórica, que contempla 

o uso das TIC e o Ensino de Ciências da Natureza, bem como, a WQ como ferramenta para o 

ensino da área e, o Ensino de Astronomia na Educação Básica. O capítulo três, descreve a 

abordagem metodológica do estudo. O capítulo quatro apresenta os resultados e discussões, 

 
1 A WebQuest (WQ) foi criada por Bernie Dodge em 1995, professor californiano na Universidade de San Diego 

definindo uma metodologia de pesquisa orientada e investigativa, em que quase todos os conceitos são 

provenientes da internet. As fontes em geral, são selecionadas pelo professor (SOUSA; et al, 2016). 
2 O termo Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é utilizado aqui com referência apenas aos recursos 

digitais, com a finalidade de fazer um recorte, adotou-se este conceito mais restrito. 
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detalhando a proposta organizada com a WQ. Por fim, o capítulo final traz as considerações 

finais sobre a pesquisa desenvolvida. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Tecnologias de Informação e Comunicação e o Ensino de Ciências da Natureza 

 

Segundo a BNCC (2018), a utilização da tecnologia em sala de aula deve promover a 

alfabetização e o letramento digital, afirmando através de sua competência geral cinco que, os 

estudantes devem  

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva (BRASIL, 2018, p. 09). 

 

Nesta perspectiva, vê-se a necessidade de propor novas metodologias e recursos, como 

a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Ensino de Ciências da 

Natureza. Com temas que despertem o interesse dos estudantes e os auxiliem na formação do 

conhecimento científico. Neste contexto, cabe aos docentes inovar em recursos, uma vez que o 

acesso aos meios tecnológicos aos estudantes, torna-se cada vez mais comum. Embora a 

tecnologia seja uma ferramenta, é necessário utilizá-la de forma que permita a construção do 

conhecimento do estudante e não apenas, criando aulas atrativas e diferentes.  

A TIC trouxe um grande impacto à sociedade, através desta o acesso as informações se 

tornaram mais acessíveis. Esse impacto também atingiu a Educação que por sua vez, está mais 

presente entre os estudantes para pesquisas, vídeo aulas, busca por imagens, etc. Neste sentido, 

“Entende-se que TIC consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e 

auxiliar na comunicação” (OLIVEIRA, 2015 p. 77). 

O emprego dos meios tecnológicos deve ser administrado a fim de proporcionar uma 

autonomia ao estudante, possibilitando que não se tornem passivos no processo de construção 

do conhecimento. Com a inserção das TIC na sala de aula, é possível que o professor atenda as 

diferentes especificidades e realidades de suas turmas. Assim, “As tecnologias fornecem 

recursos didáticos adequados às diferenças e necessidades de cada aluno” (OLIVEIRA, 2015, 

p. 78). 

Segundo Vieira (2011), o professor deve utilizar as tecnologias com finalidade didática 

pedagógica e, de forma que os estudantes sejam motivados e desenvolvam seus pensamentos a 

fim de materializá-los através das TIC. De acordo com Moran (2007, p. 11) “Há muitas aulas 

‘taxadas’ como tradicionais, apenas com métodos expositivo, onde o professor se torna o 

mentor e proprietário de todo conhecimento, não dando voz ao aluno, ou seja, ocorre apenas 
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uma transmissão de conhecimentos”. Porém, o mesmo autor afirma que a tecnologia em si não 

resolve a questão de aprendizagem, estas apenas auxiliam o professor, cabendo a ele, elaborar 

um plano para desenvolver novos métodos. 

Sendo assim, em relação ao uso das TIC, cabe destacar que: 

 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os 

alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões 

e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam 

criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua 

iniciativa (MORAN, 2015, p. 17). 

 

Tendo em vista que a mudança deve partir da escola, não sendo necessariamente radical, 

mas tornar flexível a inovação de novos caminhos incentivando a mudança e a criatividade 

(MORAN, 2004). Sabe-se que as tecnologias são aliadas da Educação, em que temos como 

exemplo, a pandemia COVID-19 (2020 – atual), que exigiu a inserção dos recursos 

tecnológicos no trabalho docente, para a continuação das atividades educativas neste contexto. 

Contudo, sabe-se que ainda há muitas dificuldades em relação ao acesso digital em algumas 

escolas e sua comunidade.  

Na sequência, a ferramenta da webquest é descrita como possibilidade ao Ensino de 

Ciências da Natureza. 

 

2.2 Webquest: ferramenta para o ensino e a aprendizagem  

 

As webquest (WQ) podem ser aplicadas em diferentes níveis de ensino e áreas do 

conhecimento, sendo uma forma de inserir as TIC no cotidiano escolar. Para Silva e Mueller 

(2010) a WQ prevê uma investigação, em que as fontes de pesquisa estejam veiculadas a rede, 

ou seja, on-line. Os mesmos autores destacam algumas etapas para elaboração de uma WQ, 

sendo elas:  

 

Figura 2: Etapas de uma WB. 

 

Fonte: Silva; Mueller (2010). 
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Segundo Silva e Mueller (2010), para a elaboração de uma WQ deve-se inserir os 

seguintes itens:  

 

Figura 3:  Itens de uma WQ. 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva; Mueller (2010). 

 

A seguir, são descritas cada secção da WQ, como preveem Bottentuit e Coutinho (2008) 

e Dodge (1998):  

 

Quadro 1: Secções de uma WQ. 

Secção da WQ Ação(ões) prevista(s) 

1. Introdução Onde contém uma breve introdução sobre o tema proposto e as atividades solicitadas, 

este é o momento de despertar a curiosidade do aluno. 

2. Tarefa Encontram-se as atividades proposta com exemplificações de como utilizá-la. Esta 

secção une-se ao processo, é na tarefa que o aluno encontra a descrição detalhada de 

como trabalhar na ferramenta disponibilizada pelo professor. Exemplo: simuladores. 

 

WQ

1. 
INTRODUÇÃO

2. TAREFA

3. PROCESSO

4. RECURSOS5. AVALIAÇÃO

6. 
CONCLUSÃO

7. 
REFERÊNCIAS
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3. Processo Nesta secção são apresentadas as atividades a serem realizadas referente a tarefa 

proposta. É importante que o professor detalhe as atividades, a fim de que o aluno possa 

saber o que se pretende com clareza em cada uma. 

 

4. Avaliação Nesta secção o professor deverá explicar como realizará a avaliação, seja via digital ou 

física, considerando todo material proposto avaliando, o desempenho do aluno durante 

as etapas solicitadas. 

 

5. Conclusão Por fim, a conclusão tem por objetivo promover o pensamento crítico reflexivo do aluno. 

Nesta etapa, o aluno deve ter uma visão abrangente do assunto trabalhado. O professor 

pode dispor de um breve resumo ou apenas solicitar que o aluno destaque os pontos 

mais importantes do tema abordado. 

 

6. Referências Nesta secção são colocados todo referencial pesquisado durante a elaboração da WQ. 

 

Fonte: Adaptado Bottentuit; Coutinho (2008). Dodge, (1998).  

 

 A WQ é uma ferramenta capaz de auxiliar o professor, podendo trazer autonomia na 

construção do conhecimento do estudante. Por ser um recurso simples, pode ser utilizada 

facilmente pelo professor, adequando-a realidade e necessidade de cada turma. Percebe-se por 

meio de pesquisas desenvolvidas sobre a WQ, que esta, aliada às metodologias ativas de ensino, 

apresenta contribuições para a promoção de uma aprendizagem significativa. O recurso pode-

se assemelhar a um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por ser dinâmico e ter como 

principal fonte bibliográfica a internet, além de reunir todo material necessário em um único 

link (SILVA; FERRAR, 2009).  

A WQ sempre parte de um tema escolhido pelo professor que tem a função de pesquisar 

fontes confiáveis, seja através de livro, sites, revistas, vídeos, etc. (FILHO, 2016). Assim, 

“Resolver uma Webquest é um processo de aprendizagem interessante, porque envolve 

pesquisa e leitura, interação e colaboração e criação de um novo produto, com base no material 

e nas ideias obtidas (MORAN, 2007, p. 107).” 

Conforme disponibilizado em sítio eletrônico do Ministério da Educação – WebEduc3 

uma WQ é capaz de desenvolver algumas habilidades cognitivas, tais como: 

 

Favorece as habilidades do conhecer (o aprender a aprender); Oportuniza para que os 

professores de forma concreta se vejam como autores da sua obra e atuem como tal. 

(acessar, entender e transformar); Favorece o trabalho de autoria dos professores; 

Incentivar a criatividade dos professores e dos alunos que realizarão investigações 

com criatividade; Favorecer o compartilhamento dos saberes pedagógicos, pois é uma 

ferramenta aberta de cooperação e intercâmbio docente de acesso livre e gratuito; É 

importante que o aluno siga todas as etapas da WQ, pois assim não perde o contexto 

do conteúdo e sua compreensão.  

 

 
³ Disponível em <http://webeduc.mec.gov.br/>. Acesso 20 maio 2021. 

http://webeduc.mec.gov.br/
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O estudo de conceitos de Ciências da Natureza pode ocorrer através da ferramenta da 

WQ. Assim, na sequência, apresenta-se o Ensino de Astronomia na Educação Básica, temática 

que pode fundamentar a estruturação de uma WQ.  

2.3 Ensino de Astronomia na Educação básica 

 

 A Astronomia já é ensinada há anos. Este conhecimento, nos povos indígenas, é uma 

Ciência conectada entre gerações, e desde este momento, a presença deste nos currículos 

brasileiros aparece de diferentes formas e abordagem (LEITE, et al, 2014).  A última versão da 

LDB (BRASIL, 1996) trouxe a necessidade de novos parâmetros para Educação Básica, este 

resultou nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). É a partir desta reformulação, que a 

Astronomia está sendo cada vez mais recorrente como conteúdo a ser trabalhado na Educação 

Básica.  

De acordo com o quarto ciclo dos PCN do Ensino Fundamental “[...] é possível e 

desejável que se trabalhe com os estudantes o significado histórico da ruptura entre o modelo 

geocêntrico de Universo e o modelo heliocêntrico do Sistema Solar [...]” (BRASIL, p. 92, 

1998). O documento também enfatiza a importância de compreender as ideias de Isaac Newton 

sobre a gravidade “[...] que explicam movimentos astronômicos mediante as relações entre 

força, massa e distância” (BRASIL, p. 94, 1998).  

Através da leitura dos documentos que norteiam a Educação Básica, foi fundamentada 

a elaboração dos conteúdos a serem abordados a partir dos PCN. Desta forma, o documento 

buscou de alguma maneira abranger os conhecimentos históricos de cada descoberta, “É 

importante, portanto, que se supere a postura que apresenta o ensino de Ciências Naturais como 

sinônimo da mera descrição de suas teorias e experiências, sem refletir sobre seus aspectos 

éticos e culturais” (BRASIL, p. 92, 1998).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também apresenta em sua unidade 

temática do nono do Ensino Fundamental a inserção da cultura como forma de conhecimento 

histórico. 
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Figura 4: Astronomia e cultura na BNCC 

 

Fonte: BRASIL, (2018). 

 

 Neste mesmo segmento, cabe destacar que:   “a astronomia cultural se refere aos 

saberes, práticas e teorias elaboradas por qualquer sociedade, ou cultura, a respeito das relações 

céu-terra e o que disso decorre nas dinâmicas culturais e representações sobre o mundo” (LIMA 

et al., 2013, p. 100). Desta forma, fica evidente a importância de não trazer somente dados 

científicos para aluno, mas também apresentar o contexto histórico de cada descoberta da 

Ciência. Neste sentido, a BNCC relaciona-se com os PCN, sendo que este último sugere a 

contextualização sobre as concepções de cada cientista, como “[...] Copérnico, Galileu e 

Newton ao pensamento ocidental, evidenciando-se as relações entre a sociedade da época e as 

novas concepções científicas” [...] (BRASIL, 1998, p. 94). 

Desta forma, para que ocorram essas abordagens sobre a Astronomia na Educação 

Básica, se faz necessário que a formação docente inicial na área, também contemple seu estudo. 

A Astronomia está cada vez mais presente nos documentos oficiais da Educação Básica, por 

outro lado, esta Ciência é pouco explorada no contexto escolar, muitas vezes devido às 

limitações dos professores ao tratarem do tema, como insegurança decorrente da falta de 

formação adequada (LANGHI; NARDI, 2012). Na sequência, é descrita a abordagem 

metodológica da pesquisa, que buscou propor a utilização da WQ para o Ensino de Astronomia 

na Educação Básica. 

 

Unidade 
temática 

• Terra e Universo

Objeto de 
conhecimento

• Astronomia e cultura;

Habilidades

• Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da 
Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas 
(agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.).
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Este capítulo apresenta a trajetória da pesquisa, caracterizando sua abordagem e 

procedimentos metodológicos.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A presente pesquisa caracterizou-se com abordagem de análise qualitativa. Este tipo de 

pesquisa “[...] não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.” (GERHARDT, 

2009, p. 31).  A análise qualitativa se atenta na organização dos dados que favorecem uma 

concordância aos demais analisados se interligando uns aos outros. Esta apresentação pode ser 

composta de texto, diagramas, mapas que permitam uma nova análise e organização das 

informações (GIL, 2008). 

De acordo com os objetivos, este estudo classificou-se como exploratório. Pesquisas 

com esta finalidade buscam “[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo 

em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores” (GIL, 2008, p. 27). Ainda sobre pesquisas exploratórias, cabe ressaltar que: “[...] 

este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e 

torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis” (GIL, 2008, p.27). 

O presente estudo apresenta uma proposta didática para uso de WQ no Ensino de 

Ciências da Natureza com foco na Astronomia. A pesquisa desenvolveu-se no período de 

Atividades de Ensino Remoto Emergenciais (AEREs) da Unipampa devido a pandemia 

COVID- 19, por este motivo, inicialmente, pensou-se na aplicação de forma remota, utilizando 

como recurso o Google Meet. O local de estudo, seria uma escola pública de Educação Básica 

do município de Dom Pedrito/RS, em uma turma de nono ano do Ensino Fundamental. Porém, 

nas datas previstas para aplicação, a pesquisadora teve problemas com acesso à internet, o que 

inviabilizou a continuidade da aplicação, que não pode ser prorrogada devido aos prazos para 

conclusão desta pesquisa. Assim, o estudo apresenta e discute o potencial da WQ elaborada. 

 

3.2 Metodologia de trabalho: organização da Webquest 

 

 Conforme relatado anteriormente, a primeira intervenção da WQ foi organizada para 

aplicação via Google Meet na Educação Básica em uma turma do nono ano do Ensino 
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Fundamental. Porém, tivemos problemas técnicos no dia da aplicação inviabilizando a 

continuação do trabalho.  

A WQ foi criada no Google sites (https://sites.google.com/view/webquest-no-ensino-

de-astronom/p%C3%A1gina-inicial) por ser considerado de fácil acesso e manuseio para 

professores e alunos. Além deste conter a opção de seleção de visualização para computador, 

tablet ou celular.  

A WQ foi dividida em três etapas, sendo sugerido que os alunos respondam o 

questionário (Apêndice A) antes de iniciarem os estudos. Abaixo, está disposto um esquema 

geral de proposição de aplicação da WQ elaborada: 

 

Figura 5: Aplicação da WQ. 

 

Fonte: Autora, (2021). 

 

Para a aplicação da WQ, deve-se iniciar com uma apresentação geral, nesta secção os 

alunos irão explorar a ferramenta, em que em sua página inicial é possível visualizar uma breve 

explicação sobre cada secção. Após a familiarização com a WQ, os alunos irão para introdução. 

Nesta etapa, serão abordados os conceitos relacionados ao tema escolhido - Astronomia. 

 

Quadro 2: Organização da primeira intervenção da WQ. 

1ª INTERVENÇÃO (introdução) CONCEITOS ABORDADOS 

Primeiro momento: Vídeo “Um passeio 

pela história da Astronomia”  

Contexto da Astronomia (principais contribuições dos 

cientistas ao longo dos anos). 
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Segundo momento: Vídeo com animação 

“Quer que desenhe? Gravidade”  

Principais conceitos sobre a gravidade; explicação da teoria da 

gravitação universal de Newton; velocidade de escape; breve 

explicação da teoria da relatividade geral de Einstein.  

Terceiro momento: Problematização “O 

que cai mais rápido: Uma pena ou uma 

bola de boliche?” 

Leitura textual com o vídeo de um experimento feito pelo 

físico da Inglaterra chamado Brian Cox.  

Quarto momento: “Aceleração da 

gravidade”  

Conceitos fundamentais da aceleração da gravidade, 

gravidade na Terra através de um vídeo com filmes e imagens 

animados. 

Quinto momento: “Lei da Gravitação 

Universal” e mapa mental.  

Vídeo aula sobre a lei da gravitação universal e mapa mental 

contendo os principais conceitos. 

Fonte: Autora, (2021). 

 

O Quadro a seguir descreve a proposição para a segunda intervenção com uso da WQ 

elaborada: 

 

Quadro 3: Organização da segunda intervenção da WQ. 

2ª INTERVENÇÃO  

(desafio) 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Primeiro momento: Conhecendo o ambiente do 

simulador: 

- Primeiro simulador: Laboratório de Força 

Gravítica. 

- Segundo simulador: Gravidade e Órbitas. 

Esta secção auxilia os alunos a utilizarem os 

simuladores do Phet colorado. 

Segundo momento: neste momento entramos na 

secção processo, as atividades estão nesta etapa.  

Nesta secção os alunos irão acessar dois 

formulários com questões referentes a cada 

simulador. Os alunos devem responder utilizando o 

simulador. Posteriormente os alunos deverão 

realizar duas atividades teóricas baseadas nos 

conceitos explanados.   

Fonte: Autora, (2021). 

 

O Quadro 04 apresenta a proposição para a terceira intervenção com uso da WQ 

proposta neste estudo: 

 

Quadro 4: Organização da terceira intervenção da WQ 

3ª INTERVENÇÃO ATIVIDADES REALIZADAS 

Primeiro momento: este momento entramos na 

avaliação. 

A avaliação é publicada no site pelo professor no 

dia de sua aplicação. Esta contém todos os 

conceitos abordados para avaliação individual do 

aluno. 

Segundo momento: entramos na última etapa a ser 

cumprida da WQ, a conclusão. 

Nesta secção também será disponibilizado para os 

alunos um formulário contendo perguntas simples 

referente a suas principais aprendizagens e 

verificação de possíveis dúvidas.  

Fonte: Autora, (2021). 
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Apesar da proposição aqui descrita prever três intervenções para aplicação da WQ, esta 

estrutura pode ser readequada conforme contexto de cada escola e/ou turma. Desta forma, de 

acordo com as ideias de Moran (2018) as metodologias ativas apresentam uma educação 

inovadora com a possibilidade de tornar as aulas com experiências de aprendizagem mais 

dinâmica na cultura digital. Neste contexto, sabe-se que é preciso inovarmos as práticas 

pedagógicas através de recursos das TIC, buscando despertar interesse do aluno, estimulando 

sua autonomia nos estudos. O uso da tecnologia em si não representa uma mudança pedagógica 

estas ferramentas são apenas meios que permitem realizar atividades de forma diferenciadas 

(MORAN, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Webquest como proposta de ferramenta didática para Educação Básica.  

 

Por meio da utilização da tecnologia e o conteúdo proposto, é possível abrir vários 

caminhos de pesquisa interdisciplinar, pois a Astronomia abrange várias áreas do 

conhecimento. Contudo, sabemos que existem limitações quando nos referimos ao acesso 

universal a internet, desta forma, cabe ao professor adaptar a ferramenta de acordo com 

acessibilidade de cada escola, mas sempre buscando a inovação e criatividade no contexto 

escolar. Moran e Bacich (2018) afirmam que a sala de aula no formato digital possibilita a união 

de diferentes referenciais que podem ser compartilhados pelos alunos como vídeos, textos, 

indicações de sites, etc. Neste sentido, a utilização da WQ possibilita o acesso à materiais 

seguros, quando pré-selecionados pelo professor. 

Nesta pesquisa, apresenta-se a proposta de uma WQ para o Ensino de Ciências da 

Natureza com foco na Astronomia, que pode ser aplicada no contexto da Educação Básica. Na 

WQ elaborada, disponível em <https://sites.google.com/view/webquest-no-ensino-de-

astronom/p%C3%A1gina-inicial> , buscou-se estabelecer as secções indicadas por Bottentuit 

e Coutinho (2008) e Dodge (1998), a saber: introdução; tarefa; processo; avaliação; conclusão 

e referência.  

Na introdução da WQ, resultado desta pesquisa, há um vídeo que apresenta a História 

da Astronomia, exibindo os vários cientistas que contribuíram com suas descobertas para esta 

área do conhecimento. Este vídeo também irá abranger o contexto cultural da Astronomia, que 

de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018) ressalta a importância de não apresentar aos 

estudantes somente dados científicos, sem uma descrição de seu processo histórico. A Figura 

06 apresenta parte do vídeo descrito.  

  

Figura 6: Primeiro vídeo da introdução da WQ. 

 

 

https://sites.google.com/view/webquest-no-ensino-de-astronom/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/webquest-no-ensino-de-astronom/p%C3%A1gina-inicial
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Fonte: YouTube. 

 

Ainda na introdução da WQ, são apresentados mais cinco vídeos.  Entre eles, animações 

buscando despertar o interesse do aluno de forma divertida. Neste contexto tecnológico Moran 

(1995) destaca os vídeos como forma de aprendizagem, afirmando que “O vídeo é sensorial, 

visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem superpostas, 

interligadas, somadas, não separadas” (MORAN, 1995, p. 03). A Figura 07 apresenta uma 

problematização inicial: “Por que a maçã cai no solo e a Lua fica girando em volta da Terra?” 

- presente no vídeo dois da introdução da WQ. 

 

Figura 7: Problematização sobre a gravidade 

 
Fonte: YouTube. 

 

 Após assistirem aos vídeos, indica-se que os alunos realizem uma leitura com o 

seguinte questionamento: “O que cai mais rápido: Uma pena ou uma bola de boliche? Buscando 

trazer uma discussão em grupo sobre os conceitos de peso, massa, resistência do ar e força 

gravitacional.  

 

Figura 8: Imagem da leitura textual. 

 
     Fonte: Tim faz ciência 
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Após a leitura e socialização sobre os questionamentos, a WQ dará sequência com mais 

dois vídeos. Neste momento, poderá ser assistido “Aceleração da Gravidade” que apresenta 

fundamentação sobre a “Lei da Gravitação Universal”. Na imagem abaixo, ocorre o seguinte 

questionamento “Há algo na natureza que não nos permite voar?”. Este tipo de pergunta dará 

abertura para o estudo de força gravitacional. 

 

Figura 9: Questionamento sobre a gravidade. 

 
Fonte: YouTube.  

 

O último vídeo da introdução da WQ apresenta a Lei da Gravitação Universal com 

conceitos, equação e animações. A Lei da Gravitação Universal (ou Lei da atração de massas) 

estabelece que “[...] todo corpo atrai qualquer outro com uma foça dirigida ao longo da linha 

que os une, cuja intensidade é proporcional ao produto de suas massas e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância que as separa” (MAGNO; TORRES, 2018, p. 243). Na 

imagem abaixo (Figura 10), o professor apresenta a equação da gravitação universal, 

relacionando às suas unidades de medida e constante universal. Posteriormente, terá um resumo 

sobre os conceitos fundamentais da teoria com representações matemáticas. 
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Figura 10: Equação da Gravitação Universal. 

 
Fonte: YouTube. 

 

Mediante o exposto, a utilização de vídeo como um recurso também proporciona 

aprendizagem significativa, para Moran (1995): 

  

O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no 

imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação 

sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção 

com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo 

intuitivo, para atingir posteriormente o racional (p. 28).  

 

Levando em consideração estes aspectos, na WQ elaborada neste estudo, buscou-se aliar 

vídeo aulas disponíveis on-lines e gratuitas na plataforma do YouTube, pois estas quando 

selecionadas adequadamente, podem ser meio de acesso para futuras curiosidades.  

Na sequência da WQ proposta neste estudo, na etapa da tarefa, os alunos irão utilizar os 

simuladores virtuais do Phet Colorado. A utilização de simuladores virtuais na aprendizagem 

também aprimora as práticas de ensino (LARA; MARTINS, 2017).  Assim, o primeiro 

simulador a ser explorado é o “Laboratório de Força Gravítica”4, em que os alunos irão 

visualizar a força gravitacional que dois objetos exercem um pelo outro, podendo ajustar a 

propriedades das massas, chegando à conclusão que a força que atua entre dois corpos é de 

mesma natureza e denominadas forças gravitacionais (MAGNO; TORRES, 2018). 

 

 

 

 

 

 
4 Disponível em <https://phet.colorado.edu/pt/simulations/gravity-force-lab>. Acesso 15 jul 2021. 

https://phet.colorado.edu/pt/simulations/gravity-force-lab
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Figura 11: Simulador de força gravítica. 

 

Fonte: Phet Colorado.  

  

Após, na sequência da WQ, sugere-se a utilização do simulador sobre Gravidade e 

Órbitas5, discutindo formas de como o distanciamento ou aproximação do Sol com a Terra por 

exemplo, afetaria a órbita.   Sobre o uso de simulações, Valente (2013) afirma que: 

 

Assim, situações vivenciadas no circuito real podem ser simuladas pelo 

software, fornecendo gráficos e tabelas que permitem diferentes 

representações de fenômenos e, com isso, os alunos têm outros meios de 

confrontar resultados com os aspectos teóricos trabalhados (VALENTE, 2013, 

p. 127). 

 

Sendo assim, os simuladores são ferramentas que podem ser inseridas no contexto da 

Educação Básica, pois permitem ao aluno a visualização de determinados fenômenos, o que na 

prática, muitas vezes, não seria possível compreender ou visualizar. Como alguns fenômenos 

astronômicos, dos quais necessitaríamos de equipamentos avançados e/ou ainda encontram-se 

no campo teórico, sem comprovação experimental. A Figura 12 apresenta a tela inicial da 

simulação “Gravida e Órbitas” presente na WQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Disponível em < https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/gravity-and-orbits> Acesso 15 jul 2021. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/gravity-and-orbits
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Figura 12: Simulador Gravidade e Órbitas. 

 

 

Fonte: Phet Colorado. 

  

Após a exploração dos simuladores, na secção processo da WQ deste estudo, foram 

definidas as seguintes atividades a serem realizadas: dois formulários on-lines, referente a cada 

simulador. Abaixo, no Quadro 5, são descritas as questões elaboradas no formulário 01.  

 

Quadro 5: Atividade 01. 

Atividade referente ao simulador Laboratório de Força Gravítica 

Nome completo:....................................................................................................  

1. Identifique duas formas pelas quais você pode alterar a intensidade da força gravitacional sobre os 

objetos. Como você poderia aumentar a força gravitacional usando cada forma? Como você pode 

diminuir a força gravitacional usando cada forma?  

 

2. Se a gravidade é uma força de atração entre objetos, por que objetos como o seu lápis não estão sendo 

puxados em sua direção? Explique seu raciocínio. 

 

 

3.  Selecione dois valores diferentes para a massa 1 e a massa 2. Como a força que a massa menor 

exerce sobre a massa maior se compara à força que a massa maior exerce sobre a massa menor? 

 

4. Assinale a alternativa correta: 

A velocidade da Terra ao passar pelo periélio (perto do Sol) em torno do Sol é: 

(a) Máxima; 

(b) Diminuída; 

(c) Constante como em toda trajetória; 

(d) O movimento da Terra é desacelerado; 

(e) Nenhuma das alternativas. 
Fonte: Autora, (2021). 

 

Assim, com o formulário acima, pretende-se auxiliar os alunos na exploração e análise 

do simulador sobre força gravítica. No Quadro 6, aparecem as questões relacionadas ao 

simulador sobre órbitas e gravidade, presentes no formulário 02 da WQ. 
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Quadro 6: Atividade 02. 

Atividade referente ao simulador Gravidade e Órbitas 

Nome completo :....................................................................................................  

 

1. O que acontece com a órbita da Terra se a massa do Sol for dobrada?  

 

2. Marque a opção 'sem gravidade' o que acontece? Explique. 

 

 

3. Diminua a massa do Sol para 0,5 e veja o que acontece, explique com suas palavras. 

  

4. Clique na opção com gravidade, aumente a massa do Sol e da Terra veja o que ocorre. Agora reinicie 

o simulador diminuindo a massa de ambos e veja o que acontece novamente. Nesta perspectiva 

podemos concluir que:  

 
a) ( )  A força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de massas e 

inversamente proporcional a da distância entre os centros de massa. 

b) ( )  A força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de massas e 

diretamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa.  

c) ( ) A força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de massas e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa  

d) ( ) A força gravitacional é o resultado inversamente proporcional entre o produto de massas e 

diretamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa. 

Fonte: Autora, (2021). 

 

Em todas as etapas da WQ elaborada, dentre as atividades de cada secção, o aluno pode 

decidir a sequência de realização das atividades propostas, o que fornece à WQ um formato 

personalizado de estudos, respeitando os diferentes ritmos e habilidades dos alunos. Assim, a 

ordem de uso dos simuladores ficará a critério dos alunos, bem como, as atividades relacionadas 

a estes. Após a utilização das atividades com o uso dos simuladores a secção será finalizada 

com mais duas atividades teóricas, que visam a compreensão das representações matemáticas 

dos temas abordados na WQ. 

 

Quadro 7: Atividades teóricas da WQ. 

Atividades 

1. Marque a alternativa correta a respeito da Lei da Gravitação Universal de Newton. 

(a) A constante de gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na 

determinação da força de atração gravitacional. 

(b) A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre 

os corpos. 

(c) Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será nove vezes 

menor. 

(d) A única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles. 

(e) Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será seis vezes 

menor. 

 

2. Calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg distantes 5 m uma da outra. 

Fonte: Autora, (2021). 
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Ao término das atividades propostas, deve-se iniciar a secção avaliação. Nesta, como o próprio 

nome prevê, será realizada uma avaliação individual. As atividades avaliativas são instrumentos 

importantes no contexto escolar, pois através delas é possível verificar o nível de aprendizagem de cada 

aluno e não somente criar uma classificação de notas. Neste sentido,  segundo Méndez (2002, p. 98), 

“[...] mais que o instrumento, importa o tipo de conhecimento que põe à prova, o tipo de perguntas que 

se formula, o tipo de qualidade (mental ou prática) que se exige e as respostas que se espera obter 

conforme o conteúdo das perguntas ou problemas que são formulados”. O Quadro 8 apresenta as 

questões elaboradas para a avaliação da WQ do estudo. 

 

Quadro 8:  Avaliação final da webquest. 

Avaliação 

Nome completo: ............................................................................................................................. .......... 

 

1. Agora que você já explorou todo conteúdo sobre Gravitação Universal é hora de colocar em prática 

sua imaginação. Crie uma história em quadrinhos, para a criação, sugere-se os seguintes sites: Pixton, 

StoryboardThat, Make Beliefs Comix. 

 

2.  Leia o texto: Gravidade   

 
A partir do texto e do conhecimento do que é gravidade, marque a alternativa correta: 

a) O fato de a lei da gravidade ser absoluta garante que em todo o lugar os corpos terão o mesmo 

peso. 

b)  O texto deixa claro que a gravidade é responsável por exercer uma força vertical e para cima, a 

qual poderá ser vencida com a aplicação de uma força contrária, força essa que fica representada 

pela palavra puxar. 

c) Ao dizer que a lei da gravidade é absoluta, o autor propõe que essa força sempre atua da mesma 

forma, que é na vertical e para baixo. 

d) Um astronauta que está no espaço não está submetido à força da gravidade, pois não se encontra 

sobre a superfície do planeta. 

e) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

 

3. A lei da gravitação universal de Newton diz que: 

 
a) os corpos se atraem na razão inversa de suas massas e na razão direta do quadrado de suas distâncias. 

b) os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. 

c) os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa de suas distâncias. 
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d) os corpos se atraem na razão inversa de suas massas e na razão direta de suas distâncias. 

e) os corpos se atraem na razão direta do quadrado de suas massas na razão inversa de suas distâncias. 

 

4. No vídeo "Um passeio pela história da Astronomia" o professor destaca dois modelos propostos um 

por Aristarco de Samos (310-230 a.C.) e o outro por Ptolomeu (90-168 a.C.). Descreva quais são estes 

modelos a diferença entre eles e qual modelo é representado nos dias de hoje. 

 

5.  Supondo que você tenha uma pena e uma bola de boliche e desconsiderando a força de resistência do 

ar, qual destes objetos irá chegar no solo primeiro? Explique seu raciocínio. 

 

 

6. Por que as pessoas, objetos, etc., na Terra não são atraídos entre si? Explique. 

Fonte: Autora, (2021). 

 

A avaliação prevista na WQ foi desenvolvida com base em todos os conceitos abordados durante 

as etapas. A primeira questão aborda a utilização das histórias em quadrinhos (HQ) com a ideia de 

despertar a criatividade do aluno através de um instrumento avaliativo. A utilização das HQs no contexto 

escolar pode estimular a curiosidade e consequentemente a vontade de aprender, visto que esta é uma 

maneira dispersa informação de fácil entendimento (EISNER, 2005). 

Por fim, a finalização da WQ ocorre na secção conclusão, com a disponibilização de um 

formulário que buscará identificar as dificuldades dos alunos em relação aos conceitos e a ferramenta 

(WQ).  

Quadro 9: Encerramento das atividades. 

Nome: ............................................................................................................................. ....................... 

 

Após o uso da WQ (todas as secções e atividades), responda às perguntas a seguir: 

 

1. Com o uso da WQ, qual(is) conteúdo(s)/tema(s) você aprendeu? Cite-os. 

 

2. Você sentiu alguma dificuldade no uso da WQ e de seus recursos? Explique. 

 

3. O que ajudaria a melhorar a WQ? 

Fonte: Autora, (2021). 

 

Assim, com o desenvolvimento de todas as etapas e atividades previstas na WQ, espera-se que 

os alunos compreendam os conceitos relacionados à gravitação universal, despertando o interesse para 

avançarem nos estudos referente à Astronomia. Darroz et al (2014), mencionam que: 

 

Ainda  hoje,  o  conhecimento  astronômico  da  população  se  prende  a  crendices 

populares ou a informações divulgadas pelos meios de comunicação. Diante disso, 

cabe à  escola  desempenhar  o  papel  de  difusora  dos  conhecimentos  científicos,  

buscando utilizar  os  conhecimentos  prévios  dos  estudantes  para  fomentar  a  

construção  de conhecimentos científicos mais adequados (p. 109). 

 

Portanto, atrelar o uso de tecnologias ao Ensino de Astronomia, como proposto neste 

estudo, pode contribuir com o acesso aos conhecimentos sobre a área. Espera-se, que o fruto 

deste estudo – a WQ - possa ser aplicado em diferentes contextos, inclusive no modelo de 
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Ensino Remoto Emergencial, uma vez que, faz uso único e exclusivamente de recursos on-

lines. Na sequência, são descritas as considerações finais do estudo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As tecnologias estão cada vez mais presente no cotidiano dos alunos, desta forma se 

torna essencial inovar as práticas dentro da sala de aula.  Portanto, esta pesquisa apresenta uma 

proposta para utilização de uma ferramenta didática das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, a webquest (WQ), para o Ensino de Ciências da Natureza com foco no tema de 

Astronomia. Desta forma, este Trabalho de Conclusão de Curso, apresenta e discute, a proposta 

elaborada. O estudo teve como objetivo apresentar uma proposta didática com uso de WQ para 

o ensino de Astronomia na Educação Básica, tendo como principal resultado o seu 

desenvolvimento, seguindo todas as etapas necessárias para uma WQ: introdução, tarefa, 

processo, conclusão e referências. Os recursos selecionados para cada etapa da WQ, são 

ferramentas on-lines e gratuitas, podendo ser acessadas em qualquer local e sem a necessidade 

de domínio técnico de conhecimentos relacionados à informática. Buscou-se inserir na WQ 

recursos intuitivos, que facilitassem o momento de estudo da temática escolhida. Também, 

houve a preocupação com a diversificação dos recursos selecionados e atividades propostas, na 

tentativa de promover um planejamento didático que atendesse à diferentes habilidades e ritmos 

dos estudantes. 

A escolha da temática se deu através de uma tentativa de oferecer ideias que estimulem 

a curiosidade do aluno e consequentemente do professor, pois espera-se que esta ferramenta 

desperte o interesse de ambos e seja explorada em diferentes áreas do conhecimento. Com isso, 

ao final do estudo conclui-se que é possível inovar as práticas de Ensino de Ciências da 

Natureza na Educação Básica. Para tanto, se faz necessário, investir em formação docente 

inicial e continuada. 

Com o desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso, espera-se contribuir com 

demais pesquisas sobre uso de tecnologias e o Ensino de Astronomia na Educação Básica e, 

auxiliar no planejamento pedagógico de docentes que busquem utilizar WQ em suas práticas. 

Para estudos futuros, indica-se a realização da análise da contribuição da WQ aqui proposta na 

aprendizagem dos estudantes sobre o tema Astronomia na Educação Básica, identificando 

possíveis melhorias a serem realizadas no material proposto.  
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APÊNDICE  

Apêndice A – Proposição de questionário inicial. 

 

Quadro 01: Sugestão de questionário inicial (anterior a aplicação da WQ). 

Questionário sobre Astronomia com foco no conteúdo: Gravitação Universal 

Observação: Responda as perguntas abaixo de acordo com seu conhecimento prévio sobre o 

assunto, escreva com suas palavras. 

 

Nome completo:  

 

1. O que é gravidade? Qual a função dela em relação a Lua e o Sol?  

 

 

2. Qual cientista enunciou a Lei da Gravitação Universal? 

(  ) Claudio Ptolomeu 

(  ) Nicolau Copérnico 

(  ) Johannes Kepler 

(  ) Isaac Newton 

(  ) Galileu Galilei 

(  ) Outro: 

 

3. Supondo que você tenha uma pena e uma bola de boliche e desconsiderando a força 

de resistência do ar, qual destes objetos irá chegar no solo primeiro? Explique seu 

raciocínio. 
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4. Qual valor aproximado da aceleração da gravidade?  

a) 9,8 m/s² 

b) 9 m/s² 

c) 8 m/s² 

d) 10,8 m/s² 

e) Nenhuma das alternativas 

 

5. De acordo com a equação da Gravitação Universal podemos dizer que (assinale a 

resposta correta): 

 

(a) A força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de 

massas e inversamente proporcional a da distância entre os centros de massa.  

(b) A força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de 

massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de 

massa. 

(c) A força gravitacional é o resultado inversamente proporcional entre o produto 

de massas e diretamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de 

massa. 

(d) A força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de 

massas e diretamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de 

massa. 

(e) A força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de 

massas e inversamente proporcional a da distância entre os centros de massa.  

(f) Outro: 

Fonte: Autora, (2021). 
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Apêndice B – Página inicial da WQ. 

 

Figura 01: Página inicial da WQ da pesquisa. 

 

Fonte: Autora, (2021). 
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Apêndice C – Seção da introdução da WQ. 

 

Figura 01: Página da seção de introdução da WQ. 

 

Fonte: Autora, (2021). 

 

Figura 02: Continuação da página da seção de introdução da WQ (b). 

 

Fonte: Autora, (2021). 
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Figura 03: Continuação da página da seção de introdução da WQ (c). 

 

Fonte: Autora, (2021). 
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Apêndice D – Seção da tarefa da WQ. 

 

Figura 01: Página da seção da tarefa da WQ. 

 

 

Fonte: Autora, (2021). 

 

 

Figura 02: Continuação da página da seção da tarefa da WQ (b). 

 

Fonte: Autora, (2021). 
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Apêndice E – Seção do processo da WQ. 

 

Figura 01: Página da seção do processo da WQ. 

 

Fonte: Autora, (2021). 

 

Figura 02: Continuação da página da seção do processo da WQ (b). 

 

Fonte: Autora, (2021). 
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Apêndice F – Seção da avaliação da WQ. 

 

Figura 01: Página da seção da avaliação da WQ. 

 

Fonte: Autora, (2021). 
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Apêndice G – Seção da conclusão da WQ. 

 

Figura 01: Página da seção da conclusão da WQ. 

 

 

Fonte: Autora, (2021). 
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Apêndice H – Seção das referências da WQ. 

 

Figura 01: Página da seção das referências da WQ. 

 

Fonte: Autora, (2021). 

 


