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RESUMO: A proposta do ensino de astronomia é promover as capacidades intelectuais do indivíduo 

em relação ao meio que este se insere, contribuindo para uma melhor visão e entendimento de mundo. 

Partindo de recursos fotográficos e imagéticos, por vezes não reconhecidos e explorados, é possível 

ensinar astronomia e demais ciências relacionadas. Este trabalho tentará mostrar como a 

astrofotografia e o uso de imagens (entendendo como um processo), quando adotadas, podem ser 

eficientes na prática e ensino de astronomia e conteúdos correlatos. Tivemos como objetivo a criação 

de um ambiente didático virtual - um site - visto a escassez de sites direcionados ao uso de 

astrofotografias e imagens no ensino de ciências. Tal como a descrição dos procedimentos utilizados 

na construção deste site. O site Universarium é um ambiente didático virtual suportado por um banco 

de dados online composto de imagens e arquivos, estes são utilizados para a construção da abordagem 

do site. Sua estrutura está organizada de forma integrada e funciona no formato de páginas e 

subpáginas. Dentre os potenciais de uso o site Universarium se destaca por: apresentar abordagens 

diferenciadas com o auxílio de fotos, imagens, textos, vídeos, slides, etc.; se mostrar como uma 

plataforma de ensino compacta, de fácil acesso e com uma coleção de imagens e arquivos de alto valor 

científico; possibilitar a interdisciplinaridade através do uso de imagens e astrofotografias; concorrer 

como uma ferramenta didática virtual eficiente e lúdica para o ensino de ciências e áreas correlatas. 
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 Quem somos nós? Descobrimos que vivemos num planeta insignificante de uma 

estrela monótona perdida numa galáxia escondida em algum canto esquecido de um Universo 

em que há muito mais galáxias do que pessoas.  

Carl Sagan, 1992. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Essa pesquisa tem como principal proposição o uso da astrofotografia como 

ferramenta didática para o ensino de astronomia e ciências naturais, em todo seu contexto e 

complexidade. O ensino de astronomia tem potencial para despertar no estudante seu interesse 

por diversas áreas do conhecimento, assim como despertar sua vontade e curiosidade em 

relação às carreiras científico-tecnológicas (DAMINELI & STEINER, 2010). Mais do que 

isso, mostra de onde viemos, onde estamos e para onde vamos.  

 É possível ensinar astronomia e ciências naturais utilizando imagens. Os objetos 

astronômicos podem ser identificados e categorizados em relação às suas estruturas, por 

exemplo: galáxias, nebulosas, estrelas, planetas, etc. Neste trabalho as imagens e 

astrofotografias serão categorizadas de acordo com  seus tamanhos, estruturas, contextos 

históricos, culturais e tecnológicos para serem usadas no ensino e prática das ciências naturais 

e áreas correlatas. 

 O ensino de astronomia proporciona uma visão ampla e complexa das características e 

das potencialidades do Universo (em escala, em dinâmica e espaço-tempo). Isto contribui para 

a formação do caráter e noção espaço-temporal do indivíduo. Entender a astronomia serve, 

também, para se adquirir uma noção sobre onde estamos no Universo e do que ele é feito, 

assim como para a compreensão dos fenômenos naturais do planeta em que vivemos. Ou seja, 

para um melhor entendimento acerca da complexidade e dimensão da estrutura de “mundo” 

que estamos inseridos (DAMINELI & STEINER, 2010). 

 Compreender os processos envolvidos na prática, ensino e educação da astronomia 

partindo de registros celestes é de suma importância para a capacitação e introdução à 

realidade e meio que o indivíduo se insere. Partindo da astrofotografia, um registro verossímil 

de acontecimentos da natureza, o real valor e significado da estrutura de pensamento do 

indivíduo pode ser desenvolvida e/ou reavaliada. Além de contribuir para uma melhor 

integração entre as áreas do conhecimento relacionadas à astronomia.  

A pesquisa em astrofotografia como ferramenta didática no ensino de ciências naturais 

pode embasar uma gama complexa de relações interdisciplinares entre as áreas que as 

compõem, em seus diversos contextos e possibilidades. Podendo ampliar as abordagens e 

estratégias inerentes aos conteúdos propostos nos ensinos fundamental e médio. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Sites e ambientes didáticos virtuais 

 O avanço tecnológico, a partir da segunda metade do século XX, transformou a 

maneira de ensinar e de aprender. Além disso, o intenso ritmo do mundo globalizado e a 

complexidade crescente de tarefas que envolvem informação e tecnologia fazem com que o 

processo educativo não possa ser considerado uma atividade simples. A demanda educativa 

deixou de ser exclusividade de uma faixa etária que frequenta diferentes instituições, como 

escolas e universidades. A esse público juntam-se todos os indivíduos que necessitam, ou 

desejam, aprimorar-se para se manterem ativos na sociedade e/ou continuamente atualizados 

em meio a um competitivo mercado de trabalho (PEREIRA et aliae, 2007). 

  Diferentemente das inovações tecnológicas acumuladas ao longo do século XX, a 

Internet rompe as barreiras geográficas de espaço e tempo, pois permite o compartilhamento 

de informações em tempo real e apoia a cooperação e a comunicação entre os usuários. Este 

novo cenário tecnológico, econômico, social e cultural é cada vez mais familiar a todos nós. A 

educação formal, contudo, apresenta uma natural tendência histórica em incorporar 

tardiamente diversas inovações em suas práticas pedagógicas. Os produtos do avanço 

científico-tecnológico têm sido absorvidos, utilizados e dominados primeiramente pelos 

setores mais modernos da sociedade, em seguida pelos setores mais conservadores, depois em 

nossas casas e, finalmente, nas escolas. Esse distanciamento entre a escola e novas 

tecnologias pode prejudicar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, já que os próprios 

alunos - fora da escola - têm contato direto com tecnologias diversas, o que muitas vezes 

acaba por tornar o ambiente escolar desestimulante ou desinteressante. O potencial de 

cativação da Internet, entretanto, pode mudar esse panorama, pois meios efetivos e inovadores 

de educação utilizando serviços da Internet podem ser pensados e postos em prática. Existem 

diferentes caminhos através do uso de redes de comunicação, sendo alguns deles novas 

aproximações para antigas concepções pedagógicas (SANTOS, 1999). 

 Apesar de existirem há mais de trinta anos, os softwares educativos ainda não foram 

utilizados em todo seu potencial na prática docente. A adoção sistemática de softwares 

educativos nas escolas ainda não ocorre de modo satisfatório. Isso se deve, em parte, à 

carência de ferramentas didáticas virtuais, bem como a falta de informações sobre os 

potenciais pedagógicos de boas ferramentas didáticas virtuais. Os professores, em sua 

maioria, não dispõem de uma grande quantidade de softwares de qualidade. Além disso, as 
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informações disponíveis para o bom uso destes softwares são limitadas, dificultando ou 

mesmo inviabilizando uma avaliação adequada do seu potencial. A identificação e a escolha 

de softwares educativos podem ser tarefas complexas, para as quais boa parte dos professores 

de ensino fundamental e médio não estão preparados adequadamente. Além destes problemas, 

deve-se considerar a escassez de publicações que apresentem softwares educativos existentes 

de forma clara e dirigida aos profissionais de educação (LYRA et al, 2003).      

 O uso educacional das tecnologias de rede apoia-se em diferentes vertentes de 

pesquisa e desenvolvimento, uma delas é o site educacional que reúne um conjunto de 

funcionalidades, tais como banco de dados, biblioteca de arquivos, páginas de conteúdos, 

links para outras páginas Web e jornais, etc. Os sites proporcionam diferentes formas de apoio 

ao trabalho docente e ao aprendizado autônomo dos estudantes, o que torna alguns deles uma 

modalidade eficiente à educação virtual (SANTOS, 1999). 

 Como a disponibilização da informação também ocorre pela web é possível um melhor 

aproveitamento do tempo no ambiente de sala de aula. A grande vantagem do ambiente 

virtual em sala de aula é proporcionar a participação ativa do usuário no processo pedagógico, 

o que cria novas experiências e vivências educativas, potencializando o aprendizado 

(FRANCO & COSTA, 2005).  

 O processo de ensino-aprendizagem, portanto tem potencial para tornar-se mais ativo, 

dinâmico e personalizado por meio de ambientes virtuais de aprendizagem - AVAs. As mídias 

utilizam o ciberespaço para promover a interação e a colaboração à distância entre os atores 

do processo. Também possibilitam um maior contato destes atores com os objetos do 

conhecimento. Nos últimos anos há uma tendência para o uso cada vez mais frequente dos 

ambientes virtuais de aprendizagem no âmbito acadêmico e corporativo. Diante disso, 

destaca-se a importância do desenvolvimento e do uso desses ambientes virtuais, capazes de 

oferecer suporte ao processo de ensino-aprendizagem (PEREIRA et aliae, 2007).  

 

2.2. O uso de imagens no Ensino de Ciências 

 O último século caracterizou-se por inúmeras descobertas e avanços no cenário científico, 

as quais se refletem direta ou indiretamente no cotidiano das pessoas, quer pela crescente 

divulgação científica nas diferentes mídias, quer pela utilização de tecnologias resultantes destes 

avanços e processos. O ensino de ciências e a divulgação dos avanços tecnológicos deve 

relacionar-se ao cotidiano do indivíduo, o que acaba por contribuir em sua atuação na sociedade. 

Portanto, as novas descobertas e avanços científicos devem fazer parte e são de grande valia para 

o processo de ensino-aprendizagem do indivíduo (FAVALLI et al, 2013).  
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 Ao longo da nossa vida escolar nos deparamos com uma diversidade muito grande de 

imagens - relacionadas ou não aos conteúdos escolares - dispostas em livros didáticos, murais 

de escolas, mochilas, materiais escolares, etc. Vemos o uso de imagens na televisão, nas 

faixadas das lojas, nos produtos que consumimos, nos ônibus e meios de transporte, em 

nossas roupas, em toda parte. As imagens parecem dominar o mundo à nossa volta, 

entretanto, subutilizamos o seu potencial educativo. Mas, de fato, por que as imagens estão 

tão presentes assim em nossas vidas? O que elas querem dizer?  

 Em geral, a palavra imagem é interpretada apenas como ilustração, no entanto, ela 

possui funções que vão além do seu papel ilustrativo. Podemos considerar que os diversos 

conceitos atribuídos às imagens dependem da área de interesse daqueles que a estudam, como 

os artistas plásticos, os comunicadores, os designers gráficos, os educadores, etc. (SEBATA 

et al, 2005). 

 As imagens, assim como os textos, são recursos pedagógicos fundamentais. Esses dois 

tipos de linguagem são complementares. Existem ao menos dois tipos de imagens: estáticas e 

dinâmicas. As imagens estáticas são as mais utilizadas em apresentações de slides, livros 

didáticos, revistas educativas, artigos científicos, etc. As imagens dinâmicas, embora mais 

raras, possuem um potencial pedagógico indiscutível. Portanto as imagens utilizadas no 

ensino de ciências - símbolos, fórmulas, gráficos, tabelas, fotografias da natureza, etc. - 

requerem uma valorização por parte dos professores. Uma verdadeira alfabetização científica, 

tão almejada pelos educadores e cientistas, não pode prescindir de uma “alfabetização visual” 

(LAIA, 2016; SOUZA, 2014).  

 Podemos identificar diferentes modalidades de imagens (SEBATA et al, 2005): 

 Descritiva: imagem semelhante ao objeto real. Ex.: fotografias e desenhos; 

 Expressiva: traz ideia de carga expressiva muito significativa, que causa impacto 

no leitor. Ex.: imagens de tragédias; 

 Construcional: tenta explicar os componentes ou funcionamento de determinados 

sistemas. Ex.: manuais de montagem de equipamentos; 

 Funcional: possui as mesmas características da construcional, entretanto 

diminuindo sua complexidade visual; 

 Lógica-matemática: são esquemas de apresentação de dados ou ideias. Ex.: 

gráficos; 

 Algorítmica: mostra possibilidades de ação planejadas. Ex.: organogramas, 

esquemas, mapas conceituais, etc.; 

 Data-display: tem como objetivo possibilitar uma rápida comparação visual de 

fácil compreensão. Ex.: gráficos que comparam duas ou mais variáveis - gráficos 

populacionais, estatísticos, matemáticos, entre outros. 
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 Neste trabalho utilizaremos mais frequentemente as imagens descritivas - semelhantes 

ao objeto real - por melhor representarem os conteúdos. As astrofotografias se enquadram 

nessa modalidade, já que se aproximam fielmente dos fenômenos e acontecimentos da 

natureza. 

 Uma imagem pode auxiliar a aprendizagem de conhecimentos científicos, tanto pela 

via autodidata quanto pela mediação do aprendizado por professores. Neste caso seu uso 

orientado em sala de aula pode facilitar a apreensão de diferentes conteúdos (CARNEIRO et 

al, 2003). 

 

2.3. Educação em astronomia 

 Os pesquisadores na área de educação em astronomia Rodolfo Langhi e Roberto Nardi 

ressaltam que não há ainda um consenso nacional quanto aos significados específicos de 

ensino e educação em astronomia, embora diversos trabalhos apontem para a necessidade de 

uma definição, que utilize critérios bem estabelecidos (LANGHI & NARDI, 2009). 

 No Brasil estabelecemos sete categorias com o intuito de abordar um panorama geral 

da educação em astronomia: educação básica, graduação e pós-graduação, extensão, pesquisa, 

popularização midiática, estabelecimentos e materiais didáticos. Os resultados de pesquisas na 

área de educação em astronomia mostram que na educação infantil, no ensino fundamental e 

ensino médio os conteúdos de astronomia são trabalhados de forma reduzida, limitada, 

ineficiente ou mesmo nula, ainda que tais conteúdos e abordagens sejam propostos e 

sugeridos por órgãos e documentos oficiais como: Secretarias de Educação, Ministérios, 

Referenciais Curriculares para a Educação Infantil, Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental e Médio, Orientações curriculares nacionais, etc. Justifica-se, então, uma 

preocupação real para com a prática do ensino em astronomia (LANGHI & NARDI, 2009). 

  Ao longo da história a astronomia influenciou praticamente todos os ramos do 

conhecimento científico (Figura 1). Porém, com a recente ramificação e compartimentação 

do saber, as noções de astronomia e sua importância foram diluindo com o tempo. Esse 

processo é facilmente reconhecido na medida em que diversos conteúdos de astronomia são 

trabalhados hoje na escola em diferentes disciplinas, por exemplo: as noções do sistema solar 

se encontram nas aulas geografia, as leis dos movimentos planetários estão nas aulas de física, 

o entendimento e abordagem da corrida espacial do século XX está na disciplina de história, e 

as descobertas mais incríveis e interessantes sobre a origem, evolução e expansão do Universo 

(Cosmologia), por incrível que pareça, não se encontram em nenhuma disciplina. É nesse 
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contexto que o ensino de astronomia se encontra sem um arcabouço sólido para sua devida 

aplicação e reconhecimento (NOGUEIRA & CANALLE, 2009). 

 Dentre as potencialidades do ensino em astronomia podemos citar alguns aspectos que 

corroboram para uma melhor formação e capacitação do indivíduo: contribui para uma visão 

de conhecimento científico enquanto processo de construção histórica e filosófica; representa 

um exemplo real de que a ciência e tecnologia fazem parte de nosso cotidiano e sociedade; 

desperta a curiosidade e cria motivação nas pessoas e alunos em geral, proporcionando assim 

a formação de um indivíduo autônomo e crítico acerca dos acontecimentos e estrutura da 

natureza; viabiliza o contato com instrumentos científicos e observações sistemáticas do céu a 

olho nu que possibilitam a desmistificação de sua complexidade; apresenta potencialidades de 

interdisciplinaridade; sua educação e popularização contribuem para o desenvolvimento da 

formação e alfabetização científica (LANGHI & NARDI, 2012). 

 Sem sombra de dúvidas pensar e significar o Universo são tarefas difíceis e incomuns. 

Não são todas as pessoas que param para pensar sobre as diferentes estruturas que compõem 

nosso Universo ou o número aproximado de estrelas que temos em Andrômeda, nossa galáxia 

espiralada vizinha. Decerto muitos dos conhecimentos que temos sobre a natureza e o 

“funcionamento” da realidade física derivam da astronomia ou de questionamentos da 

natureza astronômica. Durante milênios a astronomia foi o grande propulsor do pensamento 

científico e filosófico da humanidade (LUGARINHO, 2013). 

 

Figura 1 - Representação da astronomia como componente curricular em diversas áreas do conhecimento.  
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2.4. Imagens do Universo e a astrofotografia 

 Historicamente os registros astronômicos eram feitos através de representações 

gráficas manuais - desenhos, mapas e cartas celestes - que se baseavam na reprodução das 

constelações, do céu e dos corpos celestes em couro de animais ou papeis rudimentares. Essas 

representações gráficas primitivas contribuíram para um melhor entendimento da mecânica e 

comportamento do céu e dos corpos celestes (Figuras 2 e 3). 

 

Figura 2 - Carta celeste confeccionada pelos índios norte americanos Skidi Pawnee, da região do atual 

Nebraska. Imagem retirada da Internet (domínio livre). 

 

Figura 3 - Carta celeste com padrões de constelações claramente reconhecíveis, retratando a cultura e 

religião da tribo norte americana Skidi Pawnee. Adaptação feita pelo autor. 
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 O registro gráfico do céu rememora os primórdios da humanidade, quando a 

tecnologia era rudimentar. Existem diversos registros pré-históricos que exemplificam a 

estrita relação entre os fenômenos celestes e o homem, evidenciando, assim, a importância da 

astronomia para a vida dos povos antigos. 

 Na Mesopotâmia uma das mais antigas civilizações surgiu, por volta de 3.000 a.C. 

Seus fundadores, os sumérios, foram os primeiros a desenvolver a astronomia. Parece justo 

dar-lhes o título de pioneiros da astronomia. Com o tempo os povos primitivos passaram a 

observar o Céu pelo método científico, deixando de lado o misticismo. Transformando-se, 

passo a passo, de astrólogos em astrônomos. Tal mudança na análise dos fenômenos celestes 

ocorreu no primeiro milênio antes de Cristo, quando surgem as primeiras aplicações de 

modelos matemáticos para exprimir as variações observadas nos movimentos do Sol, da Lua, 

dos planetas e demais corpos celestes observáveis. A introdução da matemática na astronomia 

foi o avanço fundamental na história da ciência na Mesopotâmia, processo que reverberaria 

através das épocas e influenciaria diversas civilizações. Entretanto, foi na Grécia antiga que 

surgiu o conceito de Cosmo e um método racional para a sua investigação, método este 

utilizado pela ciência atualmente. De fato, foram os gregos que, ao afastar as ideias místicas, 

adotaram uma linguagem racional e extremamente consistente, que tornou gradativamente 

possível a compreensão científica dos fenômenos cósmicos (MOURÃO, 2000). 

 Ao longo da diversificação e construção histórico-científico-cultural da humanidade 

outros povos antigos, além dos precursores da civilização ocidental, egípcios e mesopotâmios, 

como exemplo os antigos chineses (século IX a.C), utilizavam a astronomia em prol de suas 

necessidades cotidianas. Foram os antigos chineses que fizeram um dos primeiros registros de 

explosão de supernovas, passagem de cometas e eclipses. Os antigos chineses poderiam ser 

considerados como os observadores mais persistentes e precisos dos fenômenos e 

acontecimentos celestes. No mundo islâmico (séculos VIII ao XV) avanços astronômicos, 

também, foram feitos. Por exemplo, nomes árabes de estrelas como Aldebarã, Altair e o nome 

das Três Marias (Mintaka, Alnitaka e Alnilam) são adotados ainda nos dias atuais, assim 

como diversos termos da astronomia como: Azimute, Nadir, Zenith, etc. (PASACHOFF et al, 

2013). 

 Tais registros e tecnologias foram aperfeiçoados ao longo da história da humanidade 

devidos, principalmente, os avanços científico-tecnológicos. Um ensino da astronomia por 

meio da história é extremamente ilustrativo principalmente se realizado com o uso de 

imagens, como é o caso das imagens astrofotográficas. 
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 Com o avanço científico-tecnológico um novo e revolucionário instrumento científico 

surgiu: o telescópio. Um cientista e astrônomo renascentista, Galileu Galilei (1564-1642), 

revolucionou a astronomia, enxergou o que jamais tinha sido visto até então: apontou sua 

luneta para o céu e observou que a Lua era imperfeita e com várias crateras, manchas e 

montanhas em sua superfície. Galileu utilizou o telescópio para observar a Lua de perto e a 

desenhou em papel, reproduzindo as características que nela observava (Figura 4) (JÚNIOR, 

2013). 

 

Figura 4 - Representação das fases lunares e diferentes manchas e crateras observadas e desenhadas por 

Galileu Galilei, de seu livro “Sidereus nuncius” - O Mensageiro das Estrelas (1610). Imagem retirada da 

Internet (domínio livre). 

  A astrofotografia é um método de captura de eventos celestes, através de registros 

fotográficos. A palavra “fotografia” é oriunda do grego e significa photos = luz e graphein = 

desenhar, marcar ou registar. Fotografar é, literalmente, pintar com a luz, já que no processo 

de captura de uma fotografia a câmera registra numa superfície fotossensível sua exposição às 

ondas eletromagnéticas. Em geral as câmeras fotográficas utilizam lentes específicas para a 

obtenção da luz, que desviam, dividem (espalham) ou refletem a luz. 

 As primeiras câmeras digitais chegaram de mansinho. Era uma evolução natural das 

câmeras de vídeo e TV, que fizeram sucesso a partir dos anos 50, que convertiam sinais de luz 

em eletricidade, gravando esses sinais em fita magnética. Este sistema analógico foi 

convertido para digital pela NASA nos anos 60, no auge da corrida espacial. Uma câmera 
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fotográfica digital foi utilizada na missão Mariner IV ao planeta vermelho, Marte, e foi a 

primeira sonda a tirar fotos da superfície marciana, em 1965 (VILLEGAS, 2009). 

 As tecnologias associadas ao uso de câmeras fotográficas digitais são os processos 

físico-químicos por trás da captura de uma fotografia. Nos dias atuais uma câmera 

profissional, conhecida como DSLR
1
 entre os fotógrafos, possui um sensor de silício 

fotossensível - sensível à luz - denominado CMOS, que significa semicondutor metal-oxido 

complementar. O CMOS é o sucessor do dispositivo de carga acoplada, a famosa CCD, e o 

objetivo de ambas é converter a luz - ondas eletromagnéticas - em elétrons. De um ponto de 

vista refinado, a CMOS pode ser entendida como um componente eletrônico sólido que 

converte a luz num padrão de cargas elétricas que se traduz em dados digitais. As câmeras 

digitais, por sua vez, transformam esses dados digitais numa imagem digital, uma fotografia 

digital (SANTOS, 2014). 

 A fotografia têm três vantagens principais sobre a observação visual:  

 Guarda um registro permanente do que é visto e observado; 

 Longas exposições podem formar imagens de objetos que, por vezes, não podem 

ser observados a olho nu devido sua magnitude; 

 Podem ser associadas a sistemas de lentes microscópicas e macroscópicas. 

 

 A digitalização de imagens suplantou quase por completo o filme (películas) na 

astrofotografia, assim como na fotografia comum. Os CCDs têm muitas vantagens sobre os 

filmes, inclusive sensibilidade muito maior. Grande parte dos objetos astronômicos é tão débil 

que, para vê-los, é necessária uma longa exposição. Em poucos segundos, a câmera CCD 

pode captar uma imagem que poderia exigir muitos minutos, ou até horas, de exposição em 

película fotográfica. Quando a exposição termina a imagem é transferia do CCD para um 

computador.  

 A câmera CCD é presa ao telescópio no lugar da lente ocular - local onde comumente 

olhamos num telescópio. É também possível acoplar as câmeras DSLR no lugar da ocular, 

para realizar a captura de imagens com exposições curtas. Para exposições longas em 

contrapartida é necessário usar um CCD especialmente projetado para as astrofotografias. 

Geralmente são refrigerados para reduzir o ruído eletrônico causado pelo calor no dispositivo.  

___________________ 

1 DSLR é a sigla para digital single-lens reflex cameras, isto é, câmeras digitais de reflexo por uma lente. Essas câmeras 

possuem um sistema de espelhos mecânicos que refletem a luz através de um pentaprisma e direciona a luz para o visor 

óptico da câmera, geralmente posicionado na parte traseira da câmera. São muito utilizadas nos tempos atuais, pelo seu custo-

benefício e praticidade. 
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Várias exposições do mesmo objeto podem ser obtidas e interpoladas para revelar traços mais 

obscuros, com maior nitidez e detalhes. Para criar imagens coloridas combinam-se no 

computador três exposições distintas, obtidas com filtros vermelho, verde e azul. Ao 

manipular as imagens pode-se ajustar o equilíbrio de cores, brilho, contraste e aguçar os 

detalhes. Outra vantagem em se usar a câmera CCD acoplada ao telescópio é de poder 

controlar remotamente o dispositivo, via computador (RIDPATH, 2006). 

 Atualmente as sondas espaciais e muitos dos satélites artificiais são equipados com 

dispositivos fotorreceptores, tais como: câmeras, sensores, espectroscópios, espectrógrafos, 

entre outros, com finalidade de observar e medir as ondas eletromagnéticas oriundas ou 

refletidas por diferentes objetos presentes no Universo. Alguns destes satélites artificiais se 

destacam em sua capacidade de gerar imagens de altíssima qualidade e resolução como é o 

caso do telescópio espacial Hubble, lançado em 24 de abril de 1990 pela Agência Espacial 

Norte Americana - NASA.     

 O telescópio espacial Hubble é apenas um exemplo do vasto uso dessas recentes 

tecnologias. Para se ter uma ideia, este telescópio, através do chamado Campo Ultra Profundo 

do Hubble (em inglês Hubble Ultra Deep Field - HUDF) (Figura 5), obteve o retrato mais 

antigo (longínquo, profundo) do Universo visível já alcançado pela humanidade. Este registro 

apresenta galáxias primitivas, nos primórdios de seu desenvolvimento, emergirdas da 

chamada "idade das trevas" do Universo. Trata-se de uma astrofotografia de um tempo logo 

após o big bang, quando as primeiras estrelas nas primeiras galáxias estavam surgindo. Esse 

ponto de vista repleto de galáxias representa uma amostra “profunda” do núcleo do Universo, 

estendendo-se bilhões de anos-luz de distância. Esta imagem possibilitou novos insights sobre 

os tipos de objetos que existiram no Universo em seus primórdios.  

 Na imagem do Campo Ultra Profundo do Hubble  estima-se cerca de 10.000 galáxias. 

A imagem inclui galáxias de várias idades, tamanhos, formas e cores. As menores, galáxias 

avermelhadas com cerca de 100 delas, podem estar entre as galáxias mais distantes do 

Universo conhecido, existindo quando o Universo tinha apenas 800 milhões de anos. As 

galáxias mais próximas, as maiores e mais brilhantes (espirais e elípticas bem definidas), 

prosperaram 1 bilhão de anos atrás, quando o cosmos já existia a 13 bilhões de anos. 

 As observações do Campo Ultra Profundo do Hubble começaram no dia 24 de 

setembro de 2003 e continuaram até o dia 16 de janeiro de 2004. A câmera ACS do Hubble, 

com o tamanho de uma cabine telefônica, capturou antigos fótons de luz que começaram 

atravessar o Universo antes mesmo da Terra existir. Fótons de luz dos objetos mais pálidos 
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chegaram numa taxa de um fóton por minuto, em comparação com os milhões de fótons por 

minuto vindos de galáxias mais próximas. (NASA, 2004. Disponível em: 

<https://goo.gl/aF0s>. Último acesso, outubro 2016). 

 Ainda hoje tentar registrar o céu é uma ambição natural de muitas pessoas, fotógrafos 

e cientistas espalhados pelo mundo, dentre os quais entusiastas de fotografia e astronomia, 

amantes da natureza e astrônomos amadores capturam eventos celestes para um melhor 

entendimento da dinâmica e estrutura do Universo ou simplesmente para se divertir e sorrir 

(RÉ, 2002). 

 

Figura 5 - Exemplo do uso do CCD para obtenção de uma astrofotografia; Hubble Ultra Deep Field - 

HUDF, set. 2003 - jan. 2004. Fonte: NASA/ESA/S - STScI e equipe HUDF.  

https://goo.gl/aF0s
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 Criar um ambiente didático virtual, composto por uma coleção de imagens 

criteriosamente selecionadas considerando sua relevância científica e qualidade 

imagética, para auxiliar no ensino/aprendizado em ciências naturais e temas correlatos, 

com a intenção de facilitar o ensino de ciências. 

 Descrever o procedimento metodológico da criação deste ambiente didático virtual, 

para que outras pessoas possam construir ambientes didáticos virtuais semelhantes a 

este em outros contextos educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 

 O presente trabalho teve início com a ideia de se ensinar através do uso de 

astrofotografias. A primeira proposta foi categorizar os diferentes tipos de astrofotografias em 

blocos temáticos (Ex.: astrofotografia de nebulosas, de planetas, de galáxias, etc.). Após a 

categorização dessas astrofotografias, pretendíamos relacionar os diferentes conteúdos de 

ensino de astronomia às astrofotografias correspondentes (Figura 6). 

 

Figura 6 - Esquema dos estágios metodológicos envolvidos na pesquisa anterior. 

  

 Neste esquema o ensino de astronomia através da atrofografia considera a divisão das 

imagens em grandes temas da astronomia, simbolizados pelos grandes balões, e seus 

respectivos subtemas, simbolizados pelos retângulos menores.  
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 Mais tarde, foi almejada a criação de um ambiente didático interativo digital: um site 

voltado para o ensino de astronomia por meio de imagens - de modo a ser acessível, lúdico, 

dinâmico e prático. Neste site não nos restringimos apenas ao ensino de astronomia, mas 

também ao ensino de temas correlatos, tendo em vista o potencial educacional de um 

ambiente didático virtual. 

 Levando-se em consideração todos os processos listados nos procedimentos 

metodológicos, o tempo total dedicado para a criação do site Universarium foi de 

aproximadamente 6 meses. 

 Podemos sintetizar os processos envolvidos na construção do site Universarium em 

dez etapas: 

 1ª etapa - Estabelecimento das diferentres categorias de imagens a serem 

utilizadas no site, que posteriormente serão depositadas em um banco de dados 

online; 

 2ª etapa - Seleção e download das imagens que irão compor o banco de dados do 

site. Essas imagens foram inicialmente organizadas, de forma sistemática, em 

pastas e subdivididas em diferentes contextos; 

 3ª etapa - Determinação e elaboração do projeto de como deverá funcionar a 

estrutura e dinâmica do site. Tal como sua abordagem, temática e estética, sua 

acessibilidade, seu funcionamento, sua manutenção, etc.; 

 4ª etapa - Pesquisa sobre qual a forma mais viável de se manter um banco de 

dados online ativo à baixo custo; 

 5ª etapa - Preenchimento do banco de dados online com as imagens adquiridas 

previamente, respeitando o padrão e organização definido na segunda etapa; 

 6ª etapa - Pesquisa sobre qual a forma mais prática e eficaz de se criar um site; 

 7ª etapa - Aprendizado sobre a linguagem de programação e de edição do site; 

 8ª etapa - Criação de um layout para o site, bem como de uma assinatura e 

identidade visual; 

 9ª etapa - Definição dos temas e dos conteúdos abordados no site; 

 10ª etapa - Alocação das imagens correspondentes em cada página do site de 

conteúdo previamente definido. 

  

 Estas etapas podem ser visualizadas cronologicamente na tabela 1. 
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Junho 

2016 

Julho 

2016 

Agosto 

2016 

Setembro 

2016 

Outubro 

2016 

Novembro 

2016 

1ª etapa            

2ª etapa              

3ª etapa              

4ª etapa            

5ª etapa            

6ª etapa            

7ª etapa            

8ª etapa            

9ª etapa            

10ª etapa            

 

Tabela 1 - Cronograma da construção do site Universarium.  
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 A construção do site Universarium teve início com a elaboração de um projeto piloto, 

de um site, que pudesse oferecer uma noção de sua funcionalidade (Figura 7).   

 

Figura 7 - Projeto piloto para construção do site Universarium. 
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4.1. Site e layout 

 O site Universarium foi criado a partir da ferramenta da Empresa Google chamada 

“Google Sites”. O site Universarium pode ser acessado no endereço 

https://sites.google.com/site/guiauniversarium/ e sua página inicial pode ser visualizada na 

figura 8a. 

 

Figura 8a - Pagina inicial e layout do site Universarium. 

 

 

Figura 8b - Esquema da estrutura do layout do site Universarium. 

https://sites.google.com/site/guiauniversarium/
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 O layout do site foi baseado na ideia de manter a identidade visual do site a mais 

simples e prática possível. Sabendo que o produto final seria destinado a professores, alunos e 

observadores de ampla faixa etária (Figura 8b). 

 No site Universarium foi adotado um padrão para todas as seções, fontes, itens, 

imagens, vídeos e conteúdos de forma criteriosa e pontual. Esse método melhorou a 

identidade visual do site como um todo e proporcionou uma melhoria significativa em sua 

apresentação. Tais critérios, também, podem ser incrementados ou melhorados pelo 

administrador ou usuário, por isso a importância da sugestão e feedback - ferramenta de 

pesquisa virutal (formulário digital) que será incorporada futuramente ao site. 

 Vale lembrar que não existe um molde certo a ser seguido, o administrador poderá 

optar por diferentes tipos de disposição dos conteúdos, ao englobar diferentes características 

como: tamanho da imagem, alinhamento do conteúdo, espaçamento, etc. O que tornará o 

produto final característico de cada administrador. Temos como exemplo a figura 17. 

 Na página inicial do site Universarium estão os menus e páginas acessíveis (Figura 

8a). No menu à esquerda estão os períodos dos ensinos fundamental e médio. Dentro de cada 

período estão alocadas as páginas com os conteúdos, que recebem as fotos, imagens, arquivos, 

etc. Podendo ser considerada, essa parte, o cerne do site.  

 Ao centro é mostrada a área de conteúdo do site (Figura 8b), local onde são alocados 

os arquivos, como imagens, fotos, vídeos, etc., para a construção da abordagem. Na página 

inicial do site são apresentados tópicos de introdução, ajuda e ferramentas destinadas ao 

professor e usuário (Figura 8a). No tópico “Passo a passo - como usar?” é mostrado como 

funciona o site Universarium, apenas como caráter de introdução e curiosidade, já que o site 

em si possui a característica do tipo “faça você mesmo” - isto é, fácil de aprender a manuseá-

lo de modo autodidata. 

 No canto superior direito há uma ferramenta de pesquisa no site (Figuras 8a e 8b). Tal 

ferramenta foi pensada para uso geral, ao digitar a palavra-chave do conteúdo procurado são 

mostrados os resultados relacionados. Isso facilita a busca por temas e assuntos específicos. 

Ex.: Meio ambiente; clima; Marte, solstício, atmosfera, etc. 

 Abaixo da ferramenta de pesquisa do site é mostrado um menu horizontal com 

diferentes seções e abordagens, tal ferramenta será adotada neste trabalho como miscelânea. 

A miscelânea é composta pelos seguintes itens: Visita guiada; Uma viagem através do tempo; 

Biblioteca de vídeos e Simulações. Estes não serão abordados neste trabalho.  
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 Ainda na página inicial é possível acessar o tópico “Documentos oficiais” (Figura 9), 

que contém o link direto para alguns dos documentos oficiais da educação, sendo estes os: 

 Parâmetros curriculares nacionais (6º a 9º anos) - terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental - Ciências naturais; 

 Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio - Parte III - Ciências da 

natureza, matemática e suas tecnologias; 

 PCN+ ensino médio - Orientações educacionais complementares aos parâmetros 

curriculares nacionais: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. 

 

 

Figura 9 - Seção dos documentos oficiais do site Universarium. 

  

 Tais documentos serviram de referência e parâmetro para a seleção dos conteúdos a 

serem abordados no site Universarium. 

 No tópico “Conteúdos programáticos” (Figura 10) são encontrados os conteúdos 

propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, listados em cada etapa - do terceiro e 

quarto ciclo - do ensino fundamental. Possibilitando ao professor uma breve revisão dos 

tópicos a serem trabalhados ou encontrados no site. 

 Os conteúdos selecionados sofreram ligeira adaptação em relação aos citados e 

direcionados pelos PCN (Figuras 11 e 12). Isso possibilitou uma maior interdisciplinaridade 

ao tratar dos conteúdos e de facilitar a sua organização no ambiente do site. 
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Figura 10 - Seção dos conteúdos programáticos do site Universarium. 

 

 

Figura 11 - Página dos conteúdos programáticos - sugeridos nos PCN - do 6º ano. 
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Figura 12 - Página dos conteúdos do 6º ano do ensino fundamental do site Universarium. 

 

4.2. Banco de dados 

 O banco de dados selecionado para suportar o site Universarium foi a ferramenta da 

Empresa Google chamada “Google Drive”. Cuja organização estrutural se encontra ilustrada 

na figura 13. 

 

Figura 13 - Exemplo da organização adotada no banco de dados do site. 
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 No banco de dados encontram-se as imagens e arquivos utilizados no site, separados 

por temas e classificados de forma contextualizada. Os arquivos estão online e disponíveis 24 

horas por dia, podendo ser acessados remotamente. O tamanho estimado de arquivos no banco 

de dados do site Universarium é de 4 GB. 

 As imagens poderão ser selecionadas e “baixadas” pelos usuários gratuitamente, 

ficando a critério as que melhor atendam o conteúdo proposto/procurado. 

 De forma a melhorar a autonomia do site - evitando sobrecarregar o banco de dados 

com arquivos muito pesados - foi pensada a ferramenta de “fonte externa” (Figura 14). Com 

essa ferramenta é possível alocar links de arquivos, como imagens e vídeos, de outros sites 

diretamente na área de conteúdo (abordagem). Esse método é eficiente quando é necessário o 

uso de vídeos de longa duração para a explicitação de determinado conteúdo, caso o mesmo 

vídeo fosse carregado para o banco de dados ocuparia muito espaço, visto que o banco de 

dados utilizado possui um limite de armazenamento - por ser gratuito. 

 

4.3. Imagens 

 As imagens e demais arquivos utilizados no site foram selecionados em função de 

critérios acadêmicos e de validação científica. Todos os arquivos encontrados estão 

disponibilizados na internet, sendo estes de domínio público e com direitos de cópia e 

reprodução - para fins educacionais e entretenimento - devidamente cedidos pelas instituições 

de origem (Ex.: NASA, ESA, ESO, INPE, Observatórios, Universidades, Astrofotógrafos e 

fotógrafos amadores, etc.). 

 

4.4. Estrutura 

 A estrutura do site está organizada de forma integrada, facilitando sua programação, 

manutenção e edição. O site Universarium funciona no formato de páginas e subpáginas, 

podendo os conteúdos serem alocados em ambas. A integração de um banco de dados ao site 

proporcionou um melhor aproveitamento dos arquivos - que compõem as áreas de conteúdo 

do site - não precisando estes estarem hospedados num site externo. Esse processo otimizou o 

funcionamento do site e agilizou a velocidade de carregamento das páginas. Utilizando esse 

método o usuário tem acesso direto ao arquivo original em alta resolução.  

 Os conteúdos abordados no site Universarium seguiram uma proposta diferenciada 

(interdisciplinar), por sofrer influência da filosofia da natureza e do currículo do curso de 

Ciências Naturais da Universidade de Brasília - UnB - Planaltina. Essa abordagem 
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interdisciplinar está implícita nos conteúdos propostos e também no processo de seleção das 

imagens. 

 É possível visualizar a estrutura do site na figura 14. Nesta figura é mostrada a rede de 

interações que compõe o site Universarium. Neste esquema as caixas representam os menus e 

seções possíveis de serem acessados pelo usuário e os balões representam os instrumentos 

didáticos utilizados no site. Estes instrumentos estão armazenados no “banco de dados”. O 

resultado final do processo, a partir do balão “abordagem”, é o próprio “download/produto”. 

Além disso, uma “fonte externa” - hexágono localizado no canto inferior direito - também é 

capaz de alimentar  a “abordagem” do site. A caixa “ferramenta de pesquisa”, logo abaixo da 

caixa “site”, permite uma varredura completa de palavras, títulos, temas e conteúdos presentes 

na “abordagem”. A caixa “miscelânea” representa outras páginas e seções que serão 

implementadas futuramente ao site. 

 

Figura 14 - Esquema da estrutura e etapas metodológicas do site Universarium. 
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4.5. Definição dos conteúdos e temas 

 Os conteúdos e temas utilizados no site Universarium, foram definidos a partir de 

documentos oficiais da educação: 

 Parâmetros curriculares nacionais (6º a 9º anos) - terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental - Ciências naturais; 

 Parâmetros curriculares nacionais do ensino médio - Parte III - Ciências da 

natureza, matemática e suas tecnologias; 

 PCN+ ensino médio - Orientações educacionais complementares aos parâmetros 

curriculares nacionais: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. 

 Estes documentos podem ser acessados diretamente pelo site Universarium. 

   

4.6. Alocação das imagens e construção da abordagem 

 Diretamente do site é possível acessar o banco de dados e visualizar todos seus 

arquivos, tais como imagens, fotos, vídeos, etc. Os arquivos de cada tema estão dispostos e 

organizados em pastas virtuais específicas, como pode ser visto na figura 15.  

 

Figura 15 - Disposição das pastas no banco de dados. Ex.: Terra. 

  

 Ao selecionar uma pasta é possível visualizar quais imagens e arquivos compõem a 

pasta (Figura 16). Em seguida é selecionado o arquivo adequado para a área de conteúdo do 

site. 

 Após a seleção do arquivo na pasta do banco de dados ele aparecerá na área de 

conteúdo da página selecionada. Restando ao administrador apenas a tarefa de ajustar o 

posicionamento do arquivo na área de conteúdo, conforme visto na figura 17.  
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Figura 16 - Disposição das imagens no banco de dados. 

   

 

Figura 17 - Área de conteúdo e edição do site Universarium. 
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 Existem ainda outros processos - detalhes - presentes na criação do site Universarium, 

que são aprendidos a partir do uso da ferramenta “Google Sites”. Não sendo necessária sua 

descrição e exposição neste trabalho. O mesmo vale para a ferramenta “Google Drive”. 

 Ao avaliar quais estratégias melhor se enquadrariam no funcionamento do site foi 

adotada uma dinâmica de cinco (5) passos, essa estratégia corrobora com a ideia central do 

site, de acessibilidade e praticidade. Vale lembrar que esses passos simbolizam o percurso do 

professor ou usuário no site, do primeiro acesso até o produto final (download). 

 1º passo - Identificar em qual etapa educacional o tema procurado se enquadrada: 

ensino fundamental ou ensino médio; 

 2º passo - Selecionar qual ano/série o tema procurado faz parte;  

 3º passo - Verificar a lista de conteúdos programáticos do ano/série selecionado. E 

em seguida escolher o conteúdo programático relacionado ao tema procurado; 

 4º passo - Analisar quais imagens, fotografias ou arquivos melhor atendam o tema 

procurado.  

 5º passo -  Fazer o download dos arquivos selecionados, clicando na imagem ou 

na fotografia. 

 O processo dos “cinco passos”, adotado no site Universarium, pode ser melhor 

visualizado na figura 18.  

 

Figura 18 - Esquema dos processos interativos do site Universarium. 

   

1º Passo 

2º Passo 

3º Passo 

4º Passo 

5º Passo 
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 No processo final o usuário tem acesso direto ao arquivo selecionado. O intuito desse 

processo, do site em si, é disponibilizar imagens originais de alta qualidade e de alto valor 

científico e pedagógico para download (Figura 19). De modo que as imagens e arquivos 

possam ser utilizadas para fins educacionais e/ou de entretenimento. No caso do professor, 

esses arquivos (fotos, imagens, vídeos, etc.) podem ser utilizados para a elaboração de aulas e 

práticas de ensino ou para complementar as aulas de ciências.  

 

Figura 19 - Aproximação final; Página de download do arquivo. Ex.: Atmosfera terrestre. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

5.1. O potencial do Universarium como ambiente didático virtual 

 O site Universarium apresenta grandes potencialidades como ambiente didático 

virtual, trata-se de uma plataforma de ensino compacta, fácil de usar e com uma coleção de 

imagens de alto valor científico. Deve-se salientar que o site ainda se encontra em processo de 

criação, sendo que muitas das suas ferramentas e potencialidades ainda não estão à disposição 

do usuário.  

 A estratégia de uso oferecida neste site proporciona uma grande possibilidade de 

combinação de abordagens e uso das imagens, podendo estas serem incrementadas, incluídas, 

recicladas, retiradas, etc. O que potencializa a sua utilização de acordo com os interesses do 

usuário.  

 O site Universarium, como um ambiente didático virtual, supostamente tem o 

potencial de:  

 Facilitar a mediação do processo de ensino-aprendizagem; 

 Introduzir novos conceitos de diferentes áreas do conhecimento; 

 Apresentar variadas concepções acerca da estrutura, escala e dinâmica do 

Universo (através de fotografias, imagens, vídeos, etc.); 

 Simplificar a leitura e entendimento da linguagem científica;  

 Ampliar a percepção do indivíduo acerca dos ambientes virtuais; 

 Divulgar e disseminar diversas aréas, contextos e conteúdos científicos. 

  

 Dentro do site Universarium existem ferramentas paralelas, seções com abordagens 

diferenciadas (miscelânea, figura 14), além das descritas anteriormente. Estas ferramenteas 

são: 

 Visita guiada - nesta seção serão expostos roteiros de ensino, propostas didáticas e 

indicações de imagens para determinados conteúdos (modelo); 

 Uma viagem através do tempo - seção dividida em episódios (capítulos) com 

objetivo de revelar as diferentes estruturas e escala do Universo de forma 

direcionada, utilizando imagens e astrofotografias. Sua estrutura será composta 

em cinco eposódios (Ep. 1 - O Big bang, Ep. 2 - O Mundo do muito grande e do 

muito pequeno, Ep. 3 - A Tabela periódica e as estrelas, Ep. 4 - O Nosso sistema 

planetário: o sistema solar, Ep. 5 - O Planeta que deu certo: da origem da vida aos 

dias atuais);  
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 Biblioteca de vídeos - seção que será composta por uma coletânea de vídeos e 

documentários educativos nas diversas áreas do conhecimento, em específico 

astronomia e ciências naturais, separados por temas e/ou categorias; 

 Simulações - seção que conterá numerosas simulações educativas, em múltiplas 

áreas do conhecimento.  

 Essas ferramentas, incluindo as outras descritas ao longo do trabalho, tem o potencial 

de enriquecer um ambiente didático virtual, do site Universarium. Esperamos que este site 

auxilie na mediação do conhecimento através de aproximações distintas das tradicionais aulas 

expositivas. Podendo também ser utilizado em diversos contextos e em outras áreas do 

conhecimento que não a astronomia propriamente dita.   

 

5.2. O potencial do Universarium como ferramenta didática no ensino de ciências 

 Acreditamos no potencial didático do site Universarium, pois quando buscamos na 

litetaruta referências acerca da prática e do ensino da astronomia e temas correlatos através de 

astrofotografia elas se mostraram escassas. Deste modo nos motivamos em criar uma 

ferramenta que buscasse preencher esta lacuna. É notório o potencial de uso de 

astrofotografias em diferentes ambientes educativos, no entanto pouco é visto sobre suas 

aplicações voltadas exclusivamente ao ensino ou como ferramenta didática direta. 

 O potencial do site Universarium como ferramenta didática no ensino de astronomia e 

das ciências naturais é notado quando uma grande diversidade de conteúdos interconectados 

pode ser abordada através do uso de astrofotografias e imagens (Figura 12). As imagens e 

astrofotografias presentes no site Universarium tecem uma relação interdisciplinar, não as 

limitando apenas a um tema ou conteúdo específico (Figura 24). Essa relação pode 

proporcionar uma melhoria na percepção e no entendimento de mundo no qual o indivíduo 

está inserido, além de aproximar a abordagem do conteúdo proposto com o usuário.  

 Podemos, ainda, listar outros potenciais didáticos e vantagens ao se utilizar o site 

Universarium: 

 Despertar a curiosidade; 

 Estimular o senso crítico; 

 Introduzir e revisar conteúdos diversos; 

 Ferramenta de consulta, pesquisa e de tarefas extraclasse; 

 Otimizar o tempo utilizado em sala de aula; 

 Concorrer para tornar as aulas de ciências mais interessantes e dinâmicas. 
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5.3. O potencial do Universarium como base de dados de imagens e astrofotografias 

 Através da metodologia utilizada no site Universarium foi criado um acervo de 

imagens de alta qualidade e relevância científica para um melhor entendimento das 

características e propriedades de diversas áreas do conhecimento. Esse acervo expõe 

diferentes estruturas e contextos de variados conteúdos, como do Universo, do sistema solar, 

da Terra, da natureza, etc. podendo ser utilizado amplamente pelo professor ou usuário, 

independente da faixa etária, grau de instrução ou especialização. 

 Por meio das fotos e imagens utilizadas nas áreas de abordagem do site Universarium 

o professor ou usuário se vê à frente de um rico arcabouço de representações visuais, tendo 

potencial de ser utilizado em diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, como física, 

química, biologia, geografia, astronomia, artes, filosofia, história, sociologia, etc.  

 As imagens e arquivos foram selecionados criteriosamente em diferentes instituições 

devidamente credenciadas e reconhecidas em âmbito global. Um exemplo são as variadas 

imagens capturadas e produzidas pelo Telescópio Espacial Hubble, da NASA, boa parte 

destas são utilizadas no site Universarium pelo seu alto valor científico, visual e educacional. 

Não cabe aqui discutir quais imagens possuem maior credibilidade, mas que esteja implícita a 

ideia de que os arquivos (que compõem a base de dados do site) possuem alto valor científico. 

 Além das imagens produzidas pelo Telescópio Espacial Hubble, foram selecionadas 

para compor a base de dados do site Universarium imagens de diferentes instituições, como 

da Agência Espacial Européia - ESA, da Agência Espacial Norte Americana - NASA, da 

Agência Espacial Brasileira - AEB, do Observatório Europeu do Sul - ESO, do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, de Universidades e de astrofotógrafos amadores e 

profissionais. Ademais, tais instiuições gerenciam variados projetos e programas, inúmeros 

satélites, telescópios de pequeno, médio e grande porte, sensores superpotentes, 

radiotelescópios, antenas, etc., que observam, estudam e caputram uma visão real dos 

acontecimentos do mundo natural.   

 A vantagem do usuário ou professor em ter acesso a estas imagens e astrofotografias 

selecionadas é justamente reconhecer o arcabouço teórico e o enorme potencial didático que o 

uso conjunto destas imagens lhes possibilita. 

 A base de dados do site Universarium, com seus arquivos diversificados, também pode 

sevir como referência para uso externo, em outros sites, blogs, redes sociais, etc. Todos os 

arquivos estão no modo “compartilhado com o público” e podem ser acessados e “baixados”. 
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5.4. Os benefícios em conhecer o método de construção do site 

 Ao contruir um site é possível adquirir noções básicas de informática e design gráfico 

virtual. Na construção do site Universarium, por exemplo, passamos por diferentes graus de 

dificuldade, da mais simples ferramenta até a mais complexa edição e formatação de 

conteúdos. O que nos direciona a um pensamento de “construir e aprender”, imerso numa 

plataforma virtual, partindo da elaboração de um site. 

 Vários são os benefícios e capacidades possíveis de serem encontrados no processo de 

construção de um site, sendo estes: 

 Aproximar as pessoas de um abiente didático virtual científico; 

 Despertar a criatividade; 

 Aprimorar a destreza do indivíduo com o ambiente virtual; 

 Trabalhar noções de informática, design, web design, programação, etc.; 

 Aproximar o indivíduo dos conteúdos e temas científicos e computacionais; 

 Reciclar conceitos de diferentes áreas, inclusive dos conteúdos abordados no site; 

 Motivar o indivíduo nos aspectos educacionais, sociais e pessoais. 

  

5.5 Uso e aplicação do site Universarium 

 A partir do uso do site Universarium, entendendo este como uma ferramenta didática 

virtual, o professor se depara com variadas possibilidades e estratégias de ensino e prática 

docente. No caso do usuário o site Universarium acaba por se tornar um guia ilustrado e  

interativo de diferenciados temas e conteúdos sobre astronomia e temas correlatos. 

 É possível ao professor ou usuário usar o modo tela cheia, bastando pressionar a tecla 

“F11” no navegador “Google Chrome”. Isso fará com que o site Universarium preencha toda 

a área de interface do monitor (fullscreen), podendo proporcionar uma experiência mais 

confortável e estética. Caso use outro navegador, basta procurar o modo tela cheia nas 

configurações. 

 A seguir serão apresentados outros potenciais de uso do site Universarium. 

 

a) Uso de fotos e imagens na área de conteúdo do site Universarium 

 As imagens apresentadas na área de conteúdo do site Universarium estão relacionadas 

entre si, tal propriedade visual tem a vantagem de ampliar a capacidade de assimilação dos 

temas e dos conteúdos presentes no site Universarium. As inter-relações entre as imagens 

podem ser visualizadas no exemplo da figura 24.  
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 A disposição das fotos e imagens na área de conteúdos do site Universarium 

geralmente obedece a seguinte lógica (Figura 25): 

 Introdução - seção inicial das fotos e imagens introdutórias do conteúdo proposto, 

panorama geral; 

 Abordagem - seção intermediária, onde as fotos e imagens apresentam 

características aprofundadas do(s) tema(s); 

 Finalização - seção final, na qual as fotos e imagens concluem a ideia central do 

conteúdo proposto. 

 

b) Uso de textos na área de conteúdo do site Universarium 

 O uso de texto na área de conteúdo do site Universarium complementa a abordagem 

através de fotos e imagens. Possibilita uma melhor descrição dos conteúdos propostos e 

imagens apresentadas na área de conteúdo. Conteúdos complexos como os de física, química, 

matemática, etc., podem ser abordados com maior facilidade ao estabelecer uma 

“comunicação” entre a estrutura textual com a disposição das imagens. Tal relação pode ser 

visualizada na figura 26. Essa abordagem exige maior tempo de investimento, porém o 

resultado final pode apresentar maior potencial de aprendizagem. O próprio professor, por 

exemplo, pode propor que seus estudantes elaborem textos relacionados às imagens por ele 

selecionadas. 

 Neste contexto o site Universarium poderá servir como fonte de pesquisas e trabalhos 

escolares e/ou acadêmicos, além de pesquisas de cunho pessoal e entretenimento geral. 

 

c) Uso de vídeos na área de conteúdo do site Universarium 

 Os vídeos são ferramentas didáticas impactantes porque apresentam movimento, 

carregam e transmitem as informações de maneira rápida e acessível, prendem a atenção, etc.  

 O professor ou usuário ao utilizar os vídeos disponibilizados pelo site acaba por ter 

contato com materiais direcionados, criteriosamente selecionados. Isto constitui mais uma 

poderosa ferramenta de aprendizado de uma extensa diversidade de conteúdos e temas em 

distintas disciplinas e áreas do conhecimento. 

 A reprodução dos vídeos, em alta qualidade e definição, pode ocorrer na própria área 

de conteúdos do site Universarium (Figura 27), não necessitando o usuário sair do domínio 

do site.  
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 Os vídeos presentes nas áreas de conteúdos do site Universarium podem ser utilizados 

em sala de aula como ferramentas complementares de ensino, de forma que sua aplicação seja 

estendida para além do uso de imagens no ensino de ciências. 

 Através do uso dos vídeos alocados no site Universarium o professor pode propor 

atividades extraclasse. Por exemplo, propor aos alunos que realizem um resumo ou uma 

análise crítica a partir de um curto documentário - mini doc, ou mesmo outros vídeos 

depositados no site. 

  

d) Uso de slides e apresentações na área de conteúdo do site Universarium 

 É possível também colocar diferentes tipos de arquivos no banco de dados do site 

Universarium, por exemplo, arquivos de apresentação de slides, Power point, PDF e 

sequência de imagens (Figura 28). Deste modo o professor ou usuário tem acesso a um 

conteúdo condensado sobre determinada disciplina ou área do conhecimento. 

 A vantagem do uso de apresentações de slides na área de conteúdo do site, assim como 

feita no site Universarium, é economizar espaço e manter a identidade visual. De forma que 

dezenas de slides possam estar contidos num único frame - enquadramento. Essa ferramenta 

também possibilita um modo de tela cheia, na própria área de conteúdo do site, realçando e 

destacando os detalhes presentes em fotos, imagens e textos (Figura 29).    

 As apresentações de slides do site Universarium estarão disponíveis para download, 

assim o professor ou usuário terá acesso na íntegra dos slides das apresentações. Tal estratégia 

poderá ser utilizada, na integra ou em partes, pelo professor ou pelo usuário para montar a sua 

própria apresentação de slides e aplicar em sala de aula, feiras de ciências e demais eventos 

escolares, seja para fins educacionais ou de entretenimento. 

 

e) Outras possíveis propostas e abordagens didáticas de uso do site Universarium 

 O professor poderá utilizar o site Universarium em sala de aula, com o auxílio de um 

computador - portátil ou desktop, um projetor multimídia e conexão com a Internet. Em sala 

de aula o professor poderá trabalhar com os alunos as abordagens do site, seus conteúdos e 

arquivos como ferramenta complementar aos livros didáticos, aulas e explanações.  

 O professor poderá também utilizar os recursos do site Universarium - textos, fotos, 

vídeos, slides, etc. - para elaboração de exercícios e provas disciplinares e interdisciplinares. 

 O site Universarium poderá ser utilizado como ferramenta de atividade extraclasse, 

como “dever de casa”, propondo ao aluno uma pesquisa acerca dos temas relacionados à 
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matéria vigente ou mesmo os que ele tenha afinidade. Ex.: imagem favorita, texto que mais 

chamou atenção, vídeos que mais impressionou, parte do site que tem mais afinidade, ou 

mesmo construção de textos, sequência de imagens, busca de imagens correlacionadas, etc. 

  O site Universarium pode também ser utilizado pelo professor de diversas outras 

maneiras. Por exemplo: 

 - Em associação do ensino de astronomia com o ensino de história, ao combinar 

diversas imagens de astronomia, Universo, natureza, etc. podendo ser correlacionadas com 

imagens de, por exemplo, personagens e períodos históricos, textos literários e filosóficos, 

poesias, músicas, etc.  

 - Propondo a realização de atividades que usam as imagens do site Universarium, para 

que os estudantes elaborem uma redação ou análise delas. Como exemplo, pode-se adotar um 

critério de no mínimo 15 linhas para os estudantes dissertarem sobre uma ou mais imagens 

relacionadas ao conteúdo em vigência. A correção dessa atividade poderá ser incluída nos 

parâmetros de avaliação docente. 

 - Para a realização de uma aula em ambiente externo, “aula ao ar livre”. Ao propor 

esta abordagem diferenciada, com o auxílio de um computador portátil, um projetor 

multimídia e uma parede, o professor potencializará a qualidade e dinâmica tanto de 

exposição quanto de apresentação do site Universarium. As imagens e astrofotografias que 

compõem o site poderão ser explanadas com maior detalhe e entusiasmo, podendo até mesmo 

ser apresentadas com música ambiente.  

 - Para a elaboração de um jogo didático a partir do uso de imagens e astrofotografias 

do site. Como exemplo de abordagem podemos imaginar um jogo no estilo “bingo 

Universarium”.  

 Como exemplo o jogo “bingo Universarium” poderá ser aplicado da seguinte forma: 

I. Estabelecer o nome de diferentes estruturas ou objetos encontrados nas imagens e 

astrofotografias do site Universarium (Ex.: atmosfera, nuvem, estrela, Marte, 

furacão, nebulosa, etc.)(Figura 22). O limite de nomes fica a critério do professor;  

II. Selecionar e realizar o download das imagens do site Universarium relacionadas 

aos nomes das estruturas definidas anteriormente (Figura 23); 

III. Em sala de aula escrever no quadro as palavras selecionadas (Figura 22); 

IV. Auxiliar os estudantes na construção de uma cartela, numa folha de caderno 

destacada, composta pelo número de células desejadas (Ex.: 3 colunas e 3 linhas - 

totalizando 9 células); 
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V. Pedir aos estudantes que selecionem palavras entre as escritas no quadro e em 

seguida que preencham toda a cartela com as palavras selecionadas.  Não sendo 

permitido o uso de palavras repetidas; 

VI. Orientar os estudantes sobre as regras e dinâmica do jogo; 

VII. Apresentar de forma aleatória as imagens “baixadas” no site Universarium, com o 

auxílio de um projetor multimídia;  

VIII. Os estudantes deverão preencher, nas cartelas, um “x” nas palavras associadas às 

imagens apresentadas;  

IX. O grupo ou aquele que primeiro completar o objetivo da modalidade escolhida 

será considerado o vencedor. Após dizer em voz alta a expressão “bingo” ou 

“bingo Universarium”. 

 

 Regras e dinâmica do jogo “bingo Universarium”: 

1. As cartelas deverão conter cabeçalho (nome, ano, turma, etc.). O número de 

cartelas por aluno ou grupo fica a critério do professor; 

2. As imagens deverão ser apresentadas uma por vez, de forma aleatória em um 

intervalo de (no mínimo) 20 segundos;  

3. São permitidas conversas e “colas” ao longo da atividade; 

4. Sobre o critério de desempate: caso nenhum estudante ou grupo finalize a cartela 

será considerado vencedor o grupo ou estudante que mais palavras marcar na 

cartela. Na persistência de empates serão considerados um ou mais vencedores, 

estudante ou grupo (A proposta da atividade é educativa e não competitiva); 

5. A atividade (cartela) deverá ser entregue ao professor no término da aula. 

 

 Variantes de jogabilidade 

 - Professor versus estudantes (individual): nesta modalidade o professor interage com 

a turma, propondo três etapas de jogo relacionadas aos níveis de complexidade das estruturas 

presentes nas imagens selecionadas. A primeira etapa consiste na apresentação das imagens 

de menor complexidade, na segunda etapa as de média complexidade e na terceira etapa as de 

alta complexidade, podemos tomar como exemplo algumas das imagens da figura 23: 

montanha, nuvem, aurora, Júpiter, Sol, nebulosa, galáxia, universo, etc. O professor pode 

pedir para que os estudantes prepare sua cartela, possibilitando um jogo justo. Para uma 

dinâmica diferenciada é aconselhada a divisão dos estudantes em quatro grandes grupos.  



42 

 

 - Estudantes versus estudantes (em grupo): nesta modalidade o professor exerce a 

função de mediador. A sala é dividida em dois ou três grandes grupos, ficando a critério do 

professor, para que os estudantes compitam entre si. São permitidas 3 cartelas por grupo e o 

jogo funciona numa espécie de “melhor de três”, vence o grupo que completar mais cartelas 

ou alcançar o maior número de acertos. 

 - Rotativa em grupos (individual): nesta modalidade os estudantes interagem através 

dos grupos. Ao longo do jogo os estudantes devem se reorganizar nos respectivos “grupos de 

acerto”. A sala é dividida em quatro quadrantes (Figura 21). Até 2 acertos todos os estudantes 

permanecem no mesmo grupo do início do jogo. O primeiro quadrante é destinado aos que 

obtiveram de 3 a 4 acertos, o segundo quadrante aos que obtiveram de 5 a 6 acertos, o terceiro 

quadrante aos que obtiveram de 7 a 8 acertos e o quarto quadrante aos que obtiveram mais de 

9 acertos. Vencem o jogo os estudantes que conseguirem chegar ao quarto quadrante.   

 

Figura 20 - Representação de uma sala de aula. Fonte: MEC, 2010. 

 

Figura 21 - Representação da organização de sala na modalidade “rotativa em grupos”. 

1º 

2º 3º 

4º 
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Figura 22 - Exemplo das etapas I e III da sugestão de aplicação do “bingo Universarium”. 

 

 

Figura 23 - Exemplo da etapa II da sugestão de aplicação do “bingo Universarium”.   
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Figura 24 - Abordagem obtida como produto final da navegação na área de conteúdo do site 

Universarium. Ex.: “A Atmosfera da Terra”. 
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Figura 25 - Esquema da estrutura de fotos e imagens na área de conteúdo do site Universarium.  

Introdução - seção inicial das fotos e 

imagens introdutórias do conteúdo 

proposto, panorama geral. 

Abordagem - seção intermediária, 

onde as fotos e imagens apresentam 

características aprofundadas do(s) 

tema(s). 

 

Finalização - seção final, na qual as 

fotos e imagens concluem a ideia 

central do conteúdo proposto. 
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Figura 26 - Exemplo do uso de texto na área de conteúdo do site Universarium. Ex.: “Gravitação 

Universal”. 
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Figura 27 - Exemplo do uso de vídeos na área de conteúdo do site Universarium. Ex.: “A Terra 

Primitiva”. 
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Figura 28 - Exemplo do uso de apresentação na área de conteúdo do site Universarium. Ex.: “Do Macro 

ao Micro”. 

 

 

Figura 29 - Modo tela cheia da apresentação de slides na área de conteúdo do site Universarium.  

Ex.: Slide 35 da apresentação “Do Macro ao Micro”. Imagem: National Geographic. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O site Universarium encontra-se distante de seu término, mesmo porque este não 

possui um fim ou limite definido, isto devido suas diversas possibilidades de abordagem, 

ferramentas, atualização, reciclagem, etc. Para cada parte do site a demanda de tempo e 

investimento é considerável, destinando sua “conclusão” para futuros trabalhos e pesquisas. 

Por ora, nos falta realizar a delimitação dos conteúdos das séries do ensino fundamental e 

médio (incluindo as séries iniciais), construir as abordagens de todos os conteúdos propostos 

no site Universarium, elaborar a ferramenta de pesquisa e feedback para o site e, também, 

construir e aprimorar os itens destacados no menu miscelânea. 

 Muito importante também será a verificação científica e a validação experimental do 

potencial pedagógico do site Universarium através de sua aplicação em diferentes ambientes 

didáticos, tais como: salas de aula, oficinas, ambientes imersivos de ensino (planetário), 

projeção em ambiente externo escolar ou acadêmico (aula “ao ar livre”), etc., abrangendo 

ampla faixa etária e em diferentes modalidades de ensino, a exemplo das séries iniciais e da 

Educação de Jovens e Adultos - EJA.                                                                                                                                                          

 Considerando finalmente o site Universarium como possível potencializador e 

mediador do ensino de astronomia e ciências naturais, entendemos sua produção como 

extremamente útil e relevante.  
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 Não ensino sobre os astros 

ou sobre o Universo, apenas lhes 

ensino quem realmente são. 
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