
1Universidade Federal Rural de Pernambuco Unidade Acadêmica de Garanhuns, PE - jbts1821@hotmail.com
2Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, PE – marieljpa@gmail.com
3Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, PE - aepa@uag.ufrpe.br

A UTILIZAÇÃO DE UM VÍDEO EDUCATIVO E 
UMA WEBQUEST NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Janaína de Barros Tenório Silva1, Mariel José Pimentel de Andrade2 e Alberto Einstein Pereira de Araújo3

Introdução

    Nas séries iniciais o ensino de ciências, exige-se do 
professor, cada vez mais, a elaboração de um 
planejamento que envolva aulas mais atrativas e 
interativas, incluindo atividades mais dinâmicas, que 
envolvam os estudantes de uma forma ativa. Os PCNs 
(Parâmetros Curriculares Nacionais) de Ciências Naturais 
(2001, p. 119) [1] sugerem que o professor, ao trabalhar 
com esta disciplina nas séries iniciais, utilize, em sua 
metodologia, a execução de atividades que envolvam a 
busca de informações em diferentes fontes e a 
sistematização de conhecimentos por meio de esquemas, 
tabelas e desenhos. O computador pode ser usado pelo 
professor para abordar os conteúdos de ciências, visto 
que muitas escolas dispõem de laboratórios de 
informática. A implantação desses laboratórios não tem 
sido tarefa fácil, já que algumas instituições não 
apresentam infra-estrutura adequada além da falta de 
formação específica do professor no uso do computador. 
Essa carência de formação, que muitas vezes inclui 
também a direção da escola, implica, dentre outros 
problemas, na ausência de planejamento de atividades 
que envolvam a utilização do computador, bem como a 
sua relação com as disciplinas curriculares.
    É importante que o profissional da educação 
acompanhe as mudanças causadas pelas chamadas 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) e busque 
atualizar-se, procurando adaptar os conteúdos 
apresentados em sala de aula á utilização de recursos 
midiáticos, envolvendo o uso tanto de softwares, como 
também da Internet [2]. A Internet oferece para o 
professor uma série de recursos que podem ser 
trabalhados em diferentes disciplinas, uma maneira de 
utilizar a internet de forma inteligente e criativa é com o 
uso da WebQuest. A WebQuest é uma página da Internet 
que pode ser facilmente editavel por pessoas que não 
possuem grandes conhecimentos de informática e que 
tem por objetivo propiciar aos estudantes uma pesquisa 
de forma orientada, com objetivos, tarefas e avaliação 
definidos pelo professor, de forma que atenda as 
necessidades da turma e respeite o seu desenvolvimento 
cognitivo. Sempre quando o professor propõe uma 
atividade instrucional, seja ela uma WebQuest [3] ou 
outro recurso, sua intenção está claramente relacionada 
ao aprendizado do estudante. Através desse e de outros 
instrumentos que serão utilizados na pesquisa 
verificaremos se os estudantes apresentarão as condições 
necessárias para uma aprendizagem significativa.      
Ausubel (2003, p.71) [4] define aprendizagem 
significativa como sendo a interação não arbitrária e não 
literal de uma nova informação, que se relaciona com 

uma estrutura de conhecimento relevante, a qual é 
definida como subsunçor. O subsunçor é uma estrutura 
presente na estrutura cognitiva do indivíduo e que 
geralmente representa uma idéia, proposição ou conceito, 
servindo de ancoradouro para a nova informação.
Pensando em materiais que possibilitem os processos de 
aprendizagem significativa, utilizamos o mapa conceitual 
como um instrumento de avaliação, além de auxiliar no 
processo de organização conceitual.   Moreira (1983, p. 
75) [5] define mapa conceitual como sendo diagramas 
bidimensionais, que mostram relações hierárquicas entre 
conceitos de uma disciplina, derivando a sua existência 
da própria estrutura da disciplina. Tradicionalmente os 
mapas conceituais são formados pela ligação entre 
conceitos-chave e palavras de ligação. Os conceitos-
chave são definições que caracterizam um determinado 
conteúdo e as palavras ou frases de ligação estabelecem o 
tipo de relação entre os conceitos que estão sendo 
ligados. Nossa pesquisa foi desenvolvida em uma escola 
da rede privada de ensino do município de Garanhuns 
com estudantes de uma turma de 4ª série do ensino 
fundamental. A partir do desenvolvimento dessas 
atividades utilizando um vídeo sobre a água, uma 
WebQuest [6], o mapa conceitual [7] e a elaboração de 
um texto dissertativo, procuramos responder se, por meio 
delas, os estudantes apresentaram as condições 
necessárias para a ocorrência de uma aprendizagem 
significativa (presença de conceitos relacionáveis ao 
conteúdo proposto, utilização de um material que seja 
relacionável aos conhecimentos prévios e a predisposição 
do indivíduo para aprender).

Material e métodos

A pesquisa foi realizada com alunos de uma turma de 
4ª série do ensino fundamental, de uma escola da rede 
privada de ensino do município de Garanhuns. A seleção 
da instituição que iria participar da pesquisa foi feita de 
acordo com os seguintes critérios: ter laboratório de 
informática, local de fácil acesso e disponibilidade do 
gestor e professor em colaborar com a pesquisa. A 
pesquisa foi dividida em duas aulas. Iniciamos a nossa 
primeira aula com a exibição de um vídeo sobre o ciclo 
da água, que demonstrava algumas funções da água no 
dia-a-dia, bem como as suas mudanças de estado físico. 
Ele era protagonizado por uma gotinha que fazia um 
percurso, envolvendo diferentes obstáculos, os quais 
representavam algumas situações em que a água está 
envolvida; todo esse processo foi embalado pelo som da 
música: We Will Rock You. Em seguida iniciamos uma 
discussão sobre o vídeo e os estudantes foram levados a 



construir uma lista de palavras que, em sua opinião, 
foram importantes com relação ao mesmo. Essa lista de 
palavras auxiliou os estudantes na construção do mapa 
conceitual utilizando o software CmapTools1. Na
segunda aula os estudantes exploraram o material 
proposto pela WebQuest, que trazia como conteúdo o 
ciclo da água e as suas utilidades nosso dia-a-dia. Após a 
utilização da WebQuest pedimos para que os estudantes 
elaborassem um texto, no qual eles expressassem, além 
dos conhecimentos adquiridos com o material, suas 
impressões com relação às aulas e metodologias 
utilizadas.

Resultados e Discussão

Realizamos a nossa análise por meio das atividades 
que foram desenvolvidas pelos estudantes. Dos 28 
estudantes que participaram da pesquisa, foi feita uma 
análise mais detalhada em 4 estudantes dos que 
participaram de todas as atividades desenvolvidas. 

O processo de análise foi dividido em dois momentos. 
No primeiro momento foi feita um estudo dos mapas 
conceituais confeccionados pelos estudantes. Já no 
segundo momento foi feita uma análise dos textos 
confeccionados.

Na construção do mapa conceitual, a grande maioria 
dos estudantes estabeleceu ligações que tinham mais 
relação com as funções da água no dia-a-dia, do que com 
as propriedades físicas e mudanças de estado. A forma de 
organização do mapa feito pelos estudantes envolveu a 
sua capacidade de sistematizar um dado conhecimento, 
como também a interação das informações apresentadas 
pelo vídeo com os seus conhecimentos prévios sobre o 
tema, resultando a formação de novos subsunçores. 

Com relação aos quatro mapas construídos, os 
estudantes souberam, mesmo que de forma precária, 
estabelecer relações com o conceito água, utilizando mais 
os seus conhecimentos prévios, do que os que foram 
adquiridos a partir do vídeo, eles organizaram o seu mapa 
de forma hierárquica, colocando os conceitos mais gerais 
no topo e abaixo deles os mais específicos. Foi observado 
que os estudantes tiveram dificuldade em compreender e 
representar as palavras ou frases de ligação.

O mapa conceitual foi utilizado com o objetivo de 
avaliar os tipos de subsunçores que os estudantes 
apresentaram em sua estrutura cognitiva, o vídeo foi 
apenas um auxílio para a organização e sistematização 
dos conhecimentos que eles possuíam. Já com relação a
WebQuest podemos observar que, a mesma facilitou a 
aprendizagem dos estudantes por apresentar uma 
linguagem simples e fontes de pesquisa adequadas ao seu 
nível cognitivo, eles interagiram bem com o material,
demonstrando interesse e satisfação. Esse recurso 
representou um material potencialmente significativo por 

1Software Educativo que permite a elaboração de mapas 
conceituais, ele encontra-se disponível para download em: 
http://cmap.ihmc.us/

se relacionar com os conhecimentos prévios que os 
estudantes apresentaram através dos mapas 
confeccionados. Diante da análise realizada, percebemos 
que a grande maioria dos estudantes apresentou as 
condições propostas por Ausubel para uma aprendizagem 
significativa. Eles apresentaram subsunçores adequados 
com a ajuda do vídeo, conseguiram organizá-los com o 
auxílio do mapa conceitual, inferimos que estes 
subsunçores são potencialmente relacionáveis ao 
conteúdo proposto pela WebQuest e eles conseguiram 
mostrar em poucas palavras o que aprenderam por meio 
do texto escrito, demonstrando assim a disposição para 
aprender.
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            Figura1. Imagens da WebQuest desenvolvida para os estudantes da 4ª série com o conteúdo de ciências sobre o ciclo da 
água.

                                 
                  Figura 2. Exemplo de um mapa conceitual tipo hierárquico sobre plantas.


