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Resumo 

A metodologia Webquest vem se destacando no processo de ensino aprendizagem nos 
últimos anos, pois trabalha, através da mediação do professor, com tarefas de exploração 
do processo de desenvolvimento do aluno. Desta forma, favorece a integração do ensino, 
pesquisa e prática, e se baseia na perspectiva de aprendizagem construtivista. Este 
trabalho apresenta a experiência conduzida com 30 estudantes do 1ª série de uma escola 
técnica, na disciplina de química. A temática Química Forense foi escolhida para 
contextualizar e dar suporte aos processos de ensino e de aprendizagem de química 
utilizando a estratégia WebQuest, em uma abordagem qualitativa. Os resultados 
indicaram que a escolha da temática química forense e o uso de tecnologias da 
informação e comunicação foram decisivos para despertar o interesse dos estudantes para 
a aprendizagem da química, explorando o mundo da investigação criminal. A Webquest 
neste caso destacou-se como um recurso que proporcionou aos aprendizes oportunidades 
reais de construção de conhecimentos, através da aplicação dos conceitos químicos em 
situações vivenciadas no cotidiano dos alunos. Desta maneira, persiste-se na utilização de 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) para que se possa orientar a atividade de 
maneira didática, executando de forma crítica e reflexiva a sua prática pedagógica.  
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1  Introdução 

A necessidade de desenvolvimento de estratégias para a melhoria da qualidade da 
educação é unanimidade nas discussões em eventos e artigos científicos da área. De acordo 
com o INEP (2007), a melhoria da qualidade do ensino requer uma reestruturação de várias 
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dimensões que vão desde a prática pedagógica até a gestão escolar e a permanência e sucesso 
do estudante na escola. 

 No espaço escolar, estudantes e professores sempre foram mediados por materiais 
didáticos, que conceitualmente, são tecnologias educacionais. Do quadro negro ao lápis, 
ambientes e objetos têm sido modelados e remodelados com intencionalidade educacional, 
conforme afirma Bastos et.al (2010). 

 Se por um lado o ensino de química tem sido descrito como desinteressante e baseado 
na memorização de fórmulas e estruturas químicas, por outro a tecnologia expande as 
possibilidades de ensino para além do restrito espaço da presença física em sala de aula, 
possibilitando inovações educacionais [Oliveira, 2005]. A possibilidade de interação e 
interatividade pode redimensionar os papéis dos envolvidos no processo educacional, 
alterando o espaço escolar, promovendo mudanças de representações e contribuindo para a 
formação não apenas para os saberes disciplinares, mas cidadãos em um mundo globalizado. 

 Nesse sentido, é possível modificar a realidade, inserindo no contexto escolar, 
ferramentas mais instigantes por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 
com o objetivo de potencializar a construção do conhecimento tanto dentro como fora da sala 
de aula, com o uso de recursos midiáticos ou hipermidiáticos que procuram tornar os 
estudantes mais dinâmicos, investigativos, críticos e reflexivos. 

 Inúmeros autores têm relatado a importância da TIC na educação. Para Valente (2008), 
o computador não está sendo utilizado apenas para o ensino de conceitos de informática, mas 
usado em grande escala para o ensino de qualquer assunto, mostrando a importância dessa 
ferramenta para a construção da aprendizagem, através de uma técnica distinta que permite ao 
aluno relacionar a sua realidade, voltada de novas tecnologias, com concepções científicas, 
gerando assim o conhecimento. 

  Com o desenvolvimento da tecnologia na sociedade, as investigações sobre a inserção 
dos computadores no âmbito educacional tornaram-se temas de muitas pesquisas, pois uma 
nova visão de mundo foi criada. Entretanto, essa metodologia não se efetiva de forma linear, 
regular e constante. Algumas contradições da implementação desta nova tecnologia são 
enfrentadas pela escola, obrigando a mesma a adotar uma visão múltipla, aberta, fugindo do 
modelo cômodo e tradicional de ensino. O espaço escolar ainda possui uma significativa 
resistência em adequar-se às inovações tecnológicas, fazendo com que os recursos 
pedagógicos permaneçam praticamente inalterados [Rocha, 2007]. 

  Para Morin (2000), o acesso à informação através das Tecnologias de Informação e 
Comunicação formam pessoas capazes de lidar com as transformações sociais e com a 
universalização dos conceitos científicos, e que estas são as novas exigências em relação à 
educação. Como conclui Moran (2000), os jovens estão cada vez mais inseridos no mundo 
virtual, seja conectando-se, jogando on-line e criando comunidades, e que, além do aspecto 
lúdico, a Web, quando usada para fins educacionais, pode proporcionar grandes benefícios ao 
processo de ensino e de aprendizagem. 

 O potencial da metodologia WebQuest no processo de ensino e de aprendizagem, vem 
sendo muito discutido nos últimos anos.  Penteado e Fernandes (2007) afirmam que a 
WebQuest pode ser utilizada numa perspectiva de aprendizagem construtivista quando o 
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professor elabora as tarefas e o processo de desenvolvimento de forma criativa e desafiante 
para os estudantes. A metodologia além de ser uma excelente estratégia de ensino e 
aprendizagem colaborativa deve valorizar o diálogo e a participação dos envolvidos, como um 
roteiro criativo de pesquisa de conteúdos na construção e produção do conhecimento, 
entretanto, precisa ser melhor explorada na modalidade de educação online, no contexto da 
Web 2.0 [Paiva e Padilha, 2012].  

 A metodologia WebQuest consiste em proposta baseada na teoria construtivista, para 
direcionar o uso Web para informação, pesquisa e desenvolvimento de atividades, propostas 
por um professor. As atividades normalmente exigem do estudante a formação de pensamento 
crítico, análise e resolução de problemas, além da interação com seus pares e na grande 
maioria das vezes certo nível de criatividade. A WebQuest pode ser dividida em curta ou 
longa, em função do tempo necessário para o desenvolvimento da mesma. Em uma WebQuest, 
o aprendiz terá entrado em relação com um número significativo de informações, dando 
sentido a elas. Uma WebQuest curta é planejada para ser executada em uma ou três aulas, 
enquanto que uma longa pode ser desenvolvida no decorrer de um bimestre ou semestre letivo 
[Dodge, 1997].  

 A construção de conhecimento mediada pela metodologia WebQuest ocorre por meio 
da interação do estudante com seus pares. Nesse sentido, a metodologia apresenta 
características vygotskyana, uma vez que para Vygostky é por meio da interação dos sujeitos 
durante a atividade, que o estudante constrói seu conhecimento [Abar e Barbosa, 2008]. 

 A WebQuest é um exemplo de como empregar o potencial educativo da Web 2.0, 
dentro de uma perspectiva construtivista de Vygotsky tendo como alicerce a aprendizagem 
colaborativa para a construção do saber. No entanto, Bottentuit Junior e Coutinho (2008) 
apontam que muitas das WebQuests disponibilizadas online não atendem aos padrões 
mínimos de qualidade no nível dos componentes e da usabilidade. Os autores apontam que no 
que concerne a componentes, as maiores falhas estão na tarefa, nos recursos e na avaliação e, 
em nível de usabilidade, a maior falha a assinalar é a ausência do "menu" em muitas dos 
exemplares analisados. E que a maioria das WebQuest disponibilizadas online são simples 
"WebExercises" com atividades rotineiras que não levam o estudante a tirar partido do 
potencial da Web para a construção do saber. 

  Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência do uso da 
WebQuest curta como estratégia metodológica para o ensino-aprendizagem de Química, tendo 
a Química Forense como contexto. 

 

2  Metodologia 

O trabalho possui abordagem descritiva qualitativa sendo o ambiente natural dos sujeitos a 
fonte direta de dados, adquiridos no decorrer do contato com a situação de estudo, envolvendo 
todos os agentes do processo (sujeito-pesquisador-objeto), sendo o pesquisador o principal 
instrumento de coleta de destes, [Ludke e André, 1986].   

 A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria - CTISM, 
localizado na zona urbana do município de Santa Maria - RS, com uma turma de primeira 
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série que era constituída por 30 estudantes, sendo as atividades propostas no primeiro 
semestre de 2013 no ambiente de ensino-aprendizagem (AVEA) Moodle. 

 As etapas metodológicas consistiram em: escolha do tema (1); elaboração da 
WebQuest (2) implementação (3) e avaliação do uso da metodologia para a sensibilização dos 
alunos para processo de ensino-aprendizagem de química (4). 

 A etapa de elaboração da WebQuest envolve uma série de atividades que incluem a 
construção de etapas ou passos fundamentais: introdução, tarefa, processo, avaliação e 
conclusão. A Webquest foi criada na Plataforma PHP Webquest Brasil. A escolha do tema se 
deu à disponibilidade de fontes de informação (sites e páginas na Web), realizando-se uma 
varredura a fim de selecionar bons sites e páginas sobre o assunto. Após a seleção das 
informações, foi necessária uma reavaliação das mesmas, a fim de eleger os sítios melhores e 
mais adequados, definindo-se a lista final a ser usada pelos estudantes na realização da Tarefa. 

 O Processo desta WebQuest (Figura 1) foi estruturado baseado no papel de perito em 
que o estudante deve assumir durante a realização da Tarefa e de quais informações o mesmo 
necessitava para a conclusão da investigação criminal. As informações foram elencadas na 
forma de um texto breve, relacionando a importância deste trabalho com as substâncias 
químicas que são empregadas, mostrando alguns reagentes que são utilizados para elaborar 
provas e desvendar crimes, ressaltando a química forense como ramo singular das ciências 
químicas. Por fim, a WebQuest foi revisada e finalizada para a posterior publicação na 
Internet. 

 
Figura 1 - Webquest - Usando a Química a favor da J ustiça  

 A aplicação da WebQuest foi desenvolvida no período de 1 h/a ( hora aula), no 
laboratório de informática da escola, contando com a participação dos estudantes que foram 
divididos em dez grupos de 3 componentes.  Ao final do processo, eles deveriam responder a 
um questionamento, como forma de reflexão crítica sobre questões abordadas na investigação 
criminal relacionadas com a presença da Química como facilitadora da resolução de crimes e 
escrever um relatório sobre o resultado da investigação, expondo para a turma sob a forma de 
apresentação. 
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 O questionário era composto por quatro questões que associavam conceitos químicos 
com as situações vivenciadas na atividade, que eram 1) Qual a relação entre a investigação e a 
química utilizada neste caso? 2) Fale sobre o luminol e explique a sua relação com o caso, 
especificando reações químicas. 3) Você conseguiria resolver esse caso sem o uso da 
Química? Que outras técnicas químicas você poderia usar para resolver esse caso? O que é o 
sulfato de nicotina abordado na investigação deste caso? Dê suas propriedades. Desta forma, 
os alunos deveriam resolver as atividades após a simulação de investigação criminal e 
entregá-las ao final da aula. 

3  Resultados e Discussão 

A WebQuest foi planejada com o objetivo de estimular o interesse dos estudantes para a 
aprendizagem na disciplina de Química, relacionando as informações de como são realizadas 
as perícias criminais com os compostos químicos utilizados na resolução de casos de cunho 
investigativo.  Para isto, elaborou-se um texto introdutório no intuito de despertar a 
curiosidade do estudante a participação da atividade, a tarefa proposta consistia em jogar o 
game denominado "CSI - Ciência contra o crime" (Figura 2), disponível no site da Revista 
Super Interessante e desvendar o crime assumindo o papel de um perito criminal. O jogo 
consiste na resolução do caso do assassinato de um juiz de 52 anos que foi encontrado morto 
pela namorada de 22 anos, com um tiro no peito. A cena inicial sugere que o juiz cometeu 
suicídio, porém não é o que a investigação criminal aponta [Sirangelo et al. 2008]. 

 

Figura 2 – Página inicial do jogo CSI utilizado na WebQuest 

 

 Na descrição das etapas do processo o estudante contava com diversas instruções que 
o auxiliavam na realização da atividade, dando importância e destaque às substâncias 
químicas que facilitam os peritos na resolução de caráter investigativo e criminal e as 
propriedades destas. 
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  A temática escolhida despertou grande interesse dos estudantes, o que em parte pode 
ser atribuído ao fato da química forense ter recebido papel de destaque nos últimos anos, quer 
pela ciência envolvida na descoberta de pistas, quer pela na divulgação nos meio midiáticos 
como a série CSI inicialmente exibida na TV pela CBS Broad Casting Inc.. Apesar do grande 
interesse pela resolução da atividade proposta alguns estudantes apresentaram certa 
dificuldade, principalmente ao que se referia à interpretação dos tópicos.  

 Neste sentido a descrição passo a passo da tarefa (processo), previsto segundo a 
metodologia WebQuest, contribuiu de forma significativa para auxiliar na minimização destas 
dificuldades e na realização da atividade proposta.  Com a problematização, os estudantes 
puderam perceber que o conhecimento ultrapassa as fronteiras da escola, tornando-a um 
espaço altamente motivador, criativo e atraente. 

 Durante as observações, foi verificado que os estudantes apresentaram grande fluência 
nos instrumentos de navegação da Web, acessando o texto disponível na WebQuest com 
rapidez e encontrando a informação que buscavam sem dificuldade, afirmando que esta visão 
prévia do todo facilita o processo de realização da pesquisa. Os estudantes se mantiveram 
focados, sem momentos de dispersão, demonstrando entusiasmo e dedicação no momento da 
sua realização. Santos (2010) afirma que os nativos digitais desafiam os professores a repensar 
a prática pedagógica na formação inicial e continuada dos professores, que são imigrantes 
digitais. 

  No entanto, como afirma Azevedo et. al (2013): 

[...] vale ressaltar que só a utilização das tecnologias de comunicação e 
informação pelos imigrantes digitais não garante a aprendizagem, caso 
a utilização das mesmas mantiverem a lógica de transmissão de 
conhecimento baseada na educação bancária (sedentária e passiva). É 
necessária mudança na comunicação centrada na emissão do 
professor, e que esteja baseada na interatividade promovida por uma 
nova pedagogia. 

 Os resultados obtidos em relação ao engajamento dos estudantes na atividade proposta 
em ambiente virtual são corroborados pela afirmação de Magdalena e Costa (2003) que 
enfatizam que a aprendizagem é mais efetiva quando, ao trabalharem em certo problema, os 
aprendizes se deparam com conflitos ou desafios e se engajam em argumentações, contra 
argumentações e transações para construírem uma solução conjunta. Trata-se de um 
movimento diverso daquele que resulta do tradicional hábito de responder aos 
questionamentos do professor, no automatismo sem reflexão [Primo, 2006]. 

 Quando questionados se já haviam resolvido uma atividade no modelo WebQuest  e se 
haviam gostado da proposta, todos foram unanimes em afirmar que foi a primeira vez que um 
professor os orienta ao uso de fontes seguras da rede web, e que a atividade foi enriquecedora, 
pois puderam vivenciar uma das possíveis atividades de um perito criminal. Donovan (2005) 
afirma que a WebQuest auxilia no engajamento dos estudantes para uma aprendizagem 
significativa na Web e pode ser uma metodologia eficaz para diversas disciplinas. 

 Em relação à associação da química com a resolução de problemas de cunho forense, 
todos os estudantes conseguiram estabelecer relações entre os dois. Quando arguidos quanto 



7 

 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 12 – Julho 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

aos procedimentos utilizados na investigação criminal, quais os compostos químicos eram 
utilizados e quais as propriedades das substâncias envolvidas toda a turma obteve êxito nas 
respostas, sendo o composto luminol e a propriedade da luminescência e transições eletrônicas 
os termos mais citados pelos estudantes.  

 Ressalta-se que a WebQuest não contemplava um conteúdo especifico, mas consistia 
de uma estratégia para mostrar como a química esta presente no cotidiano do estudante e 
assim despertar o interesse deste pelo aprendizado. Neste sentido obteve-se excelente retorno, 
sendo que todos os estudantes participaram e trocaram ideias para a resolução do problema. 
Níveis elevados de engajamento e aprendizagem são atingidos quando os estudantes são 
convidados a interagirem e desenvolverem o pensamento crítico, tendo o professor como um 
facilitador deste processo, visto que as propostas centradas no estudante não exatamente se 
destinam a ausência do professor [Donavan, 2005]. 

 A necessidade da presença do professor como orientador da atividade é imprescindível 
conforme descreve Pereira et. al (2010): “Na utilização da WebQuest, cabe ao professor o 
papel de mediador da experiência. Há necessidade da presença do professor para orientar o 
trabalho e verificar se o processo investigativo está sendo realizado de forma adequada”. 

 

4  Considerações Finais 

A WebQuest contribui de forma significativa para o processo de aprendizagem dos estudantes, 
visto que possibilita à estes a aplicação dos conteúdos dentro de um contexto real. Ao 
vivenciar e utilizar esta metodologia, o estudante está envolvido em uma experiência 
educativa na qual o processo de construção do conhecimento se relaciona com as práticas 
vivenciadas no dia a dia, fazendo com que esses sujeitos não sejam apenas assimiladores de 
informações, mas que desenvolvam o conhecimento de forma significativa e permanente, 
dentro de uma perspectiva Ausebeliana. 

 A experiência reforça a teoria de que as TIC enquanto mediador central da prática 
docente integra os conhecimentos pré-existentes e as novas concepções de forma instigante 
que rompe com os paradigmas da educação tradicional dos pares dar e receber, ensinar e 
aprender, transmitir e absorver o conhecimento. A metodologia WebQuest desenvolve o 
interesse do estudante pelo aprendizado, pois tem neste o seu centro.  

 As múltiplas linguagens: verbal, imagética, sonora e espacial proporcionada pelas 
ferramentas da web 2.0 e utilizadas na construção da WebQuest, empoderam o estudante 
enquanto cidadão, pois além de flexibilizar a aprendizagem e auxiliar na comunicação e 
colaboração entre os sujeitos do processo (estudantes e professor), potencializam a troca de 
experiências e a construção do conhecimento, num viés vygotskyano. 

 A utilização de uma nova metodologia de ensino através das TIC, representada pela 
diversidade de sites e proposta das atividades de estudo desafiadoras, levou os estudantes a 
opinar, discutir e refletir sobre o que estavam estudando, facilitando a compreensão do 
conteúdo e associando a química com situações vivenciadas na sociedade, presentes na vida 
do estudante. Nesse sentido, percebemos que essa interação, quando bem sucedida, aumenta 
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as possibilidades de uma aprendizagem mais significativa, as quais desenvolvem nos 
estudantes novas formas de conceber e de se relacionar com o próximo. 

 

7   Referências 

Abar, C. A. A. P.; Barbosa, L. M.. Webquest um desafio para o professor: uma solução 
inteligente para o uso da internet. São Paulo:Avercamp, 2008.  

Azevedo, M. C. de; Puggian, C.; Friedmann, C.V. P. WebQuests, oficinas e guia de 
orientação: uma proposta integrada para a formação continuada de professores de 
matemática. Bolema, v. 27, n. 46, Aug.  2013. 

Bastos, F. de P; Angotti, J. A. P.; Tolentino-Neto, L. C. B.; Corte Real, M. P.. Educação 
mediada por tecnologias educacionais livres: diálogo problematizador necessário à 
formação de professores no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. Inter-Ação, v. 35, n. 
2, p. 293-303, 2010. 

Bottentuit Junior, J. B.; Coutinho, C. P.. Análise das componentes e a usabilidade das 
WebQuests em língua portuguesa disponíveis na web: um estudo exploratório. JISTEM 
J.Inf.Syst. Technol. Manag., vol.5, n.3, pp. 453-468, 2008. 

Dodge, B.. Some thoughts about WebQuest (1997). Disponível em: 
< http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html> Acesso em: junho de 2014. 

Donovan, O. M..  The Carbohydrate Quandary: Achieving Health Literacy through an 
Interdisciplinary WebQuest.  Journal of School Health 2005, Vol. 75, No. 9, p. 359 - 362 

INEP, SEB/MEC, Ação Educativa, UNICEF, PNUD, (Coord.). Indicadores de qualidade na 
educação. 3 ed. Ampl. São Paulo: Ação educativa, 2007. 

Lüdke, M. e André, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 
EPU, 1986. 

Magdalena, B. C.; Costa, I. E. T..  Internet em sala de aula: com a palavra, os professores. 
Porto Alegre: Artmed, 2003. Disponível em: http://www.ufrgs.br/limc. Acesso em: 30 jun. 
2014. 

Moran, J. M. Ensino aprendizagem inovadores com tecnologia. Revista Informática na 
Educação: Teoria e Pratica. Porto Alegre, UFRGS, n.1, p. 137-144, 2000. Disponível em: 
<http://www2.eca.usp.br/moran/>, acesso em 13 de julho de 2014. 

Morin, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Brasília: Cortez. UNESCO, 2000 

Oliveira, E. F.; Mallmann, E. M.; De Bastos, F. P.. AMEM: software livre como conteúdo 
cultural de ensino e aprendizagem na formação de professores. In: Iv Encontro Ibero-
Americano de Coletivos Escolares e Professores que Fazem Investigação na Escola, 
Lajeado. Anais. Lajeado: UNIVATES, 2005. (CD-ROM). 

Paiva, R. A.; Padilha,  M.A.S.. A WebQuest e a Taxonomia Digital de Bloom como uma nova 
coreografia didática para a educação online. Revista Brasileira de Ensino de Ciência e 
Tecnologia, v. 5, n. 1, p. 81-100, 2012. 



9 

 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 12 – Julho 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

Penteado, M.T.L.; Fernandes, G.D.. O uso da informática na escola: Webquest como 
estratégia de aprendizagem construtivista. Revista Autoria, v.3, 2007. Disponível em: 
<http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/emilio/autoria/artigos2007/6_webquest_mai
ra_ok.pdf > Acesso em: julho de 2014. 

Pereira, M. C. A.; da Costa Silva, M. R. A.; Bispo, A. S.; Martinez, E. Y. D.. Avaliação da 
WebQuest gerenciamento de recursos materiais em enfermagem por alunos do curso de 
graduação. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 18, n. 6, p. 1107-1114,  2010.    

Primo, A.. Avaliação em processos de educação problematizadora online. In: Silva, M.; 
Santos, E. (Org.). Avaliação da aprendizagem em educação online. São Paulo: Loyola, 
2006, p. 38-49 

Santos, E. O. Educação Online para além da EAD: um fenômeno da cibercultura. In: Silva, 
M.; Pesce, L.; Zuin, A. (Org.). Educação Online: cenário, formação e questões didático-
metodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010. p. 29-48.  

Sirangelo, A.;  Narloch, L.;  Araújo, T..  CSI - Ciência Contra o Crime. Disponível em: < 
http://super.abril.com.br/jogos/crime/index.shtml> Acesso em 05 de julho de 2014. 

 

 

 

Recebido em  Abril 2015  

Aprovado em Junho 2015 
 


