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Resumo 

Neste artigo apresenta-se uma experiência com o uso da metodologia WebQuest. Esta 
estratégia didática mobiliza os alunos para a utilização consciente e criativa dos recursos 
disponíveis na Internet. A experiência foi realizada com um grupo alunos do ensino 
superior no curso de pedagogia na Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Os 
resultados obtidos referem-se primeira fase de um projeto de pesquisa e neste artigo 
apresenta-se os dados iniciais acerca do processo de concepção das WebQuests pelos 
alunos de pedagogia. A experiência mostrou-se promissora e os alunos conceberam 
estratégias diversificadas com grandes possibilidades de implementação prática.  

Palavras-Chave: WebQuest. Formação de Professores. Tecnologias de Informação 
e Comunicação. Estratégias Didáticas. Pedagogia. 

Introdução 

Com o passar do tempo os métodos de ensino se atualizam, ou seja, novos 

recursos têm aparecido e tornado a sala de aula um local mais dinâmico e rico para a 

construção do conhecimento. Entre estas mudanças podemos destacar a postura dos 

docentes que hoje figuram mais como mediadores dos conteúdos em face da antiga 

organização onde os alunos ficavam passivos a espera dos conteúdos prontos e 

acabados. 

Nos dias de hoje, temos metodologias ativas que colocam o aluno no centro do 

processo, tais como a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, a 

gamificação entre outras. Com a introdução das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), a utilização destas metodologias se torna mais rica uma vez que o 

som, a imagem e as animações enriquecem a contextualização dos temas favorecendo 

desta maneira uma aprendizagem mais significativa. 
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A grande maioria das escolas procura modernizar seus recursos adquirindo 

equipamentos e tecnologias de ponta (tablets, lousas interativas, entre outros 

dispositivos) como diferencial em suas práticas pedagógicas, no entanto, esquecem que 

sem a cultura digital na vida de seus professores, bem como o incentivo e a formação 

continuada, são poucas as experiências que de fato serão implementadas. É possível 

observar inclusive algumas escolas que criam setores responsáveis por pensar e realizar 

formações para que os professores utilizem múltiplas ferramentas no seu quotidiano, 

como uma forma de obtenção de melhores resultados junto aos alunos que além de 

gostarem do uso das tecnologias em sala de aula, ainda podem desenvolver diversas 

habilidades. 

A formação para o uso das tecnologias na educação deveria iniciar ainda na 

licenciatura, no entanto, o que se observa é que nem todas as instituições de ensino 

oferecem esta disciplina no currículo dos cursos. Oliveira et al (2016) realizou um 

estudo nas Universidades Federais do Nordeste brasileiro acerca da presença de cadeiras 

voltadas para a integração de TIC na educação, nos cursos de licenciatura em 

Pedagogia, e os resultados apontam que nem todas as instituições contemplam a cadeira 

e muitas delas apenas trabalham de modo superficial, ou seja, com uma carga horária 

mínima, bem como, em outros casos, o conteúdo é muito técnico, restringindo-se 

apenas a trabalhar os componentes do computador ou mesmo os tipos de softwares, etc. 

Enquanto que, as formas de utilização prática ficam de fora da prática pedagógica na 

formação dos alunos. 

Esta realidade é preocupante uma vez que estes profissionais ao fim do curso 

irão atuar em escolas que exigirão esta formação que não foi construída em sala de aula. 

Pensando nesta problemática é que em 2016 surgiu o projeto de pesquisa intitulado 

“Desenvolvimento de Estratégias Didáticas Através da Metodologia WebQuest no 

Ensino Superior: um estudo com alunos de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão” que tem como objetivo principal capacitar futuros 

professores da licenciatura em pedagogia da UFMA na concepção e utilização da 

metodologia WebQuest. 
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Os resultados apresentados neste artigo refletem a primeira fase do projeto na 

qual os alunos foram apresentados à metodologia em sala de aula através da aula 

expositiva dialogada, bem como, através da leitura e discussão de textos sobre a 

temática tais como: Carvalho (2005, 2008), Bottentuit Junior e Coutinho (2012), Silva e 

Bottentuit Junior (2014), Bottentuit Junior e Gonçalves (2014). Após o entendimento da 

estrutura e componentes os alunos avançaram para a concepção de WebQuests. 

Portanto, o objetivo geral deste estudo é revelar todo o processo de capacitação e 

construção das WebQuests. 

Para atingir esta meta este artigo inicia com uma breve discussão acerca da 

importância da formação dos professores, em seguida a formação de professores para o 

uso das tecnologias em sala de aula. Mais adiante apresenta-se a metodologia 

WebQuest, sua estrutura e componentes e por fim a metodologia do estudo e os 

resultados obtidos nesta primeira fase do projeto. 

Formação de professores para o uso das TIC e Metodologia WebQuest 

O uso de qualquer recurso em sala de aula exige formação continuada dos 

professores. Por mais que os alunos concluintes das licenciaturas sejam em sua maioria, 

jovens e com posse de computadores e celulares, muitos deles até sabem manusear os 

equipamentos e recursos, no entanto, desconhecem estratégias de como explora-los de 

maneira adequada, bem como necessitam de maiores informações acerca do 

desenvolvimento de habilidades através do uso destes equipamentos. Portanto investir 

em formação docente torna-se essencial para que as experiências sejam bem-sucedidas. 

Outro aspecto a relatar é que numa escola temos professores de diferentes 

gerações (baby boomers, x, y, etc.) e alguns deles tiveram formação na graduação, mas a 

maioria não. Portanto a escola ainda precisa conscientizar os mais resistentes acerca dos 

benefícios e possibilidades pedagógicas do uso das TIC.  

É necessária uma reestruturação do ensino, não só na sua estrutura física e 
metodologia, bem como nas interrelações, o que demanda uma nova postura 
profissional dos professores e um repensar dos processos educacionais, 
principalmente aqueles relacionados com a formação de profissionais e com 
os processos de aprendizagem (RAMOS, 2009). 
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Um fator também importante diz respeito ao incentivo e acompanhamento das 

formas de utilização das TIC, ou seja, após a capacitação faz-se necessário um suporte 

direto ao docente no sentido de planejar situações em que o uso dos recursos 

disponíveis na escola possam converter-se em vantagens pedagógicas resultantes desta 

integração. Assim como um acompanhamento e difusão das experiências bem sucedidas 

aos demais docentes, para que esta seja convertida num incentivo aos demais. 

A metodologia WebQuest tem como mentores os professores norte americanos 

Bernie Dodge e Tom March. Esta estratégia tem como ano de criação 1995 e surgiu no 

âmbito de uma disciplina de Tecnologia Educativa, onde os alunos deveriam explorar o 

conteúdo de simulações de maneira mais ativa, neste processo os alunos realizaram 

entrevistas com desenvolvedores de softwares e criaram uma mensagem persuasiva para 

convencer o diretor da Universidade a adquirir um software de simulação. O resultado 

desta experiência foi tão gratificante que os autores começaram a explorar a 

metodologia em outras propostas de tarefas e atividades.  

Tal como é sabido, as WebQuests são originalmente atividades desenhadas 
por professores para serem “resolvidas” pelos alunos na Web. [...] As 
WebQuests consistem em atividades motivadoras, contextualizadas e 
orientadas para a pesquisa, que os alunos devem realizar em grupo, de acordo 
com uma sequência lógica previamente estabelecida (COSTA e 
CARVALHO, 2006 , p.10).  

 
No fundo a WebQuest tem por missão favorecer uma aprendizagem mais ativa 

através de uma pesquisa orientada na Web. Pode ser definida também como uma 

aventura na Web (CRUZ, et al, 2007). Entre os principais requisitos estão o trabalho e 

envolvimento do grupo na realização de uma tarefa, o processo de criação, ou seja, a 

tarefa exige que o aluno conceba algo novo e não apenas reproduza ou encontre uma 

resposta pronta, nesta proposta os alunos encontram uma orientação para exploração de 

recursos variados na web, tais como (vídeos, sites educativos, áudios, entre outros). 

Toda WebQuest é formada por 5 ou 6 componentes entre eles temos:  

1) uma introdução onde o autor apresenta brevemente a temática a ser 

trabalhada, convida os alunos para o desafio/aventura, no entanto é 

necessário manter o mistério e não apresentar as etapas posteriores na 

introdução.  
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2) A tarefa que deverá ser elaborada de acordo com a faixa etária dos alunos, 

bem como deverá ser bem pensada de modo a permitir que os alunos em 

grupo possam transformar informação em conhecimento através de uma 

criação de objeto, ideia, reportagem, solução criativa, entre multiolas 

possibilidades. Dependendo da complexidade da tarefa a WebQuest poderá 

ser curta ou longa.  

3) O processo, neste item, o professor deverá explicar com maior riqueza de 

detalhes como a tarefa deverá ser executada, de modo a permitir com que o 

trabalho em equipe seja autônomo, desta forma o processo deve ser muito 

bem explicado. Caso o professor ache mais conveniente é possível integrar 

duas componentes, ou seja, o processo e os recursos desta forma a 

WebQuest terá apenas 5 componentes e na medida em que os alunos forem 

lendo as explicações a cerca da execução da tarefa já terão também acesso 

aos links necessários em cada uma das fases/etapas de execução.  

4) Os recursos que são os sites a serem consultados com os materiais para 

leitura além de vídeos ou materiais em áudio que subsidiarão a resolução da 

tarefa proposta. 

5) O penúltimo item é a avaliação que revela ao aluno os aspectos mais 

valorizados nesta atividade de maneira qualitativa e quantitativa, ou seja, 

neste quesito os alunos poderão saber no que devem investir mais, bem como 

o valor atribuído a cada um destes aspectos avaliados.  

6) E, por fim, o último componente de uma WebQues é a conclusão. Neste 

item o professor faz um balanço sobre a importância do aluno ter participado 

da aventura na web, bem como aponta pistas para uma futura investigação 

(BOTTENTUIT JUNIOR, 2010). 

Com o advento da Web 2.0 e o avanço nos recursos disponíveis online, o 

professor dispõe de uma gama variada de possibilidades, ou seja, além das paginas de 

conteúdo textual, ele poderá indicar também vídeos online, e-books, podcasts, entre 

outros, além disto, poderá conceber materiais de apoio para ajudar a enriquecer a 

WebQuest do aluno. Assim como, poderá integrar o uso de dispositivos móveis como o 
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celular e o tablet para facilitar o trabalho em equipe. Outra possibilidade interessante é o 

uso de ferramentas de comunicação instantânea como WhatsApp ou Redes Sociais 

(facebook, twitter, etc.) para facilitar a comunicação entre os integrantes do grupo e o 

professor. Isto permite também o trabalho em grupo fora dos muros da escola, 

agilizando as tarefas e minimizando as dúvidas entre todos os participantes. 

A integração de metodologias ativas na formação inicial docente é sempre uma 

mais valia, pois a grande parte dos alunos, estão acostumados a uma educação mais 

tradicional, que não integra metodologias diferenciadas e que pouco usam as TIC neste 

processo, portanto, este tipo de atividade está mais alinhado com as atuais tendências, 

permitindo ao aluno elaborar respostas mais criativas para as atividades, assim como 

colaborar para um ensino mais desafiador, colaborativo para seus futuros alunos. 

Metodologia 

O estudo caracteriza-se como exploratório de natureza descritivo. A pesquisa 

exploratória para Gil (2002, p.41) “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. 

Portanto, buscou-se explorar a metodologia WebQuest como alternativa na formação 

inicial docente, de modo a capacitar os alunos de pedagogia para a utilização de TIC na 

educação.   

Já na perspectiva da pesquisa Descritiva, Gil (2002, p.42) aponta que “as 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Descreve-se, portanto o processo de capacitação destes futuros professores, 

bem como as WebQuests por eles produzidas ao longo da formação. Neste sentido o 

estudo apresenta os desafios na formação inicial dos professores no que tange a 

capacitação para o uso das TIC no tocante ao uso de metodologias que integrem a 

internet (e seus recursos) no processo de ensino e aprendizagem. Entre as estratégias foi 

escolhida a WebQuest por seu caráter criativo, colaborativo e desafiador, torando as 

aulas mais práticas e estimulantes para o aluno.  

A experiência ocorreu nos meses de agosto de 2016 a Janeiro de 2017, ao todo 

participaram 22 alunos do 8º período do curso de pedagogia (futuros professores) da 
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Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Todos participantes do estudo estavam 

regularmente matriculados na disciplina Educação, Trabalho e Tecnologias, no turno 

vespertino com uma carga horária total de 60 horas aula.  

A disciplina é interdisciplinar e visa abordar temáticas que levem os alunos a 

refletir acerca dos impactos das tecnologias em múltiplos setores da sociedade entre eles 

na atual sociedade, no trabalho e na educação. Entre os diversos temas abordados 

apresenta-se algumas ferramentas e também metodologias para integração das 

tecnologias no currículo. Entre as metodologias a WebQuest se destaca por permitir aos 

alunos a integração de recursos aos conteúdos, o desenvolvimento de habilidades 

(leitura, pesquisa, análise, síntese, avaliação, etc.). 

Para a coleta e geração dos dados foram utilizados 2 (dois) instrumentos sendo o 

primeiro um questionário diagnóstico inicial com perguntas pessoais, bem como alguns 

aspectos sobre conhecimentos prévios da metodologia WebQuest.  

Dados pessoais (sexo, faixa etária, nível de conhecimento sobre as TIC, 

frequência de uso das TIC) bem como questões relacionadas a WebQuest 

(conhecimento sobre a metodologia, aspectos que consideraram mais interessantes neste 

tipo de abordagem). 

O segundo instrumento foi uma entrevista estruturada realizada nos moldes de 

um grupo focal com uso de câmera para filmagem das discussões e respostas. Onde 

questionou-se acerca das dificuldades na realização das WebQuests, entre a escolha dos 

aplicativos para o desenvolvimento das estratégias, bem como das escolhas das áreas de 

exploração em cada WebQuest. 

Os dados, após coletados, foram analisados através de cálculos estatísticos para 

as perguntas do questionário e as questões da entrevista foram analisadas através da 

interpretação das respostas. 

 

Resultados 

Dos 22 alunos participantes da pesquisa 30% eram do sexo masculino, enquanto 

que, 70% eram do sexo feminino. Em relação à faixa etária 80% estavam entre os 20 e 

25 anos enquanto que 20% tinham idades superiores. Portanto percebe-se que a relação 
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entre homens e mulheres na escolha pelo curso de pedagogia ainda existe uma maior 

predominância de mulheres, bem como o público em formação é constituído em sua 

maioria por jovens. 

Em relação aos conhecimentos sobre tecnologias de informação e comunicação, 

a maioria (86%) revelou ter conhecimentos intermediários e avançados, ou seja, quase 

todos utilizam as TIC quase que diariamente para a realização de múltiplas tarefas, tais 

como: procurar notícias, consultar informações, realizar transações bancárias, estudar e 

principalmente se comunicar. 

No entanto quando questionados sobre os conhecimentos em TIC aplicados a 

educação, muitos revelaram certo desconhecimento, ou seja, na entrevista, foi possível 

perceber que eles conhecem algumas ferramentas, mas fazem uma utilização ainda 

pouco significativa, bem como desconhecem algumas funções mais apropriadas para 

criação de material didático.Outro aspecto a destacar é que muitos até  apontam o nome 

dos recurso tais como: blogs, wikis, podcast, etc. mas que quando questionados que 

habilidades estes recursos podem desenvolver no aluno poucos realmente sabem 

responder. Destes que conhecem, receberam formação no estágio que frequentam em 

grandes escolas da cidade. 

Acerca da metodologia WebQuest nenhum aluno revelou saber o que era ou 

como deveria ser concebida, inclusive alguns revelaram que ao ouvir o nome pensaram 

se tratar de algum aplicativo de perguntas e respostas. Portanto a experiência com estes 

alunos permitiu-lhes conhecer uma metodologia de trabalho até então desconhecida para 

dar melhor encaminhamento aos recursos disponíveis na internet. 

Ao apresentar a metodologia aos alunos foram explicadas as diferentes formas 

de concepção, ou seja, desde o papel até mesmo através de templates e sites na internet 

(Google Sites, Plataforma Wix, Blogs, etc.). Apesar de apresentarmos estas outras 

ferramentas para a concepção e desenvolvimento de WebQuests a maioria dos alunos 

implementaram suas atividades com o auxílio do Software PowerPoint, pois os mesmos 

consideram que esta é uma ferramenta acessível e que quase todos já utilizam em seus 

trabalhos escolares e que permite múltiplas funções, tais como a criação de botões, links 

a páginas da web, inserção de imagens, animações, transições, entre outras rotinas. 
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Ao longo da experiência foi apresentado aos alunos outros recursos do Power 

Point, de maneira que o produto final concebido pelos participantes, apresentou uma 

riqueza de detalhes, demonstrando a grande criatividade dos sujeitos na execução desta 

tarefa. Como não foi estabelecida uma temática ou área obrigatória de desenvolvimento, 

as temáticas exploradas nas WebQuests foram muito variadas, ou seja, obtivemos 

exemplares que podem ser testados nas disciplinas de: ciências, matemática, história, 

português e outras realizaram WebQuests interdisciplinares bem como 

multidisciplinares. 

A seguir (figura1) podemos observar algumas das WebQuests desenvolvidas 

pelos alunos. Todas elas foram devidamente apresentadas em sala de aula de forma oral 

para toda a turma onde o tema e os objetivos da atividade foram bem detalhados, assim 

como, os procedimentos de avaliação e ainda as pistas deixadas para investigação 

futura. 
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Figura 1: Algumas WebQuests desenvolvidas pelos alunos 

Sobre o processo de concepção foi perguntado aos alunos qual a maior 

dificuldade no processo de desenvolvimento, entre as diversas respostas dadas na 

entrevista, destacamos: a falta de infraestrutura da universidade para que eles pudessem 

desenvolver seus trabalhos, ou seja, muitos realizaram em grupo, na casa de algum dos 

componentes da equipe, assim como revelaram sentir dificuldades em encontrar alguns 

materiais específicos sobre certos conteúdos para as series em que pretendiam adotar a 

WebQuest o que lhes fez desenvolver algumas páginas para servir de fonte de consulta. 

Para concluir o grupo focal foi questionado se a experiência valeu a pena e se 

gostariam de desenvolver outras WebQuests ao longo do seu percurso profissional. A 

grande maioria disse que aprender esta metodologia ampliou os conhecimentos acerca 

das estratégias de exploração de sites e recursos na internet, apontaram que apesar de 

ainda não terem implementado suas experiências em sala de aula, acreditam que as elas 

serão bem recebidas pelos alunos, pois os puderam comprovar em vários artigos e 
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dissertações consultadas que os resultados podem ser promissores caso haja um 

planejamento adequado e com temáticas que tenham haver com os conteúdos 

trabalhados em sala de aula.  

 

Considerações Finais  

O século XXI apresenta inovações a cada momento. Os alunos que recebemos 

em sala de aula aprendem de uma maneira diferente daquela em que seus professores 

aprenderam. Estes alunos nasceram rodeados por tecnologias e recursos variados. Estão 

muito acostumados a consultar informações na internet de maneira instantânea. Não 

esperam a próxima aula para questionar ao professor sobre suas dúvidas, imediatamente 

acessam através de seus celulares, tablets e computadores a sites, enciclopédias, ou 

mesmo assistem a vídeos rápidos onde as suas dúvidas são sanadas em questão de 

segundos.  

Portanto para lidar com esta geração diferenciada é necessário formar o 

professor para que este esteja capacitado a lidar com a diversidade de informações 

presentes na rede, bem como para que possa criar aulas em que tenham que acessar os 

conteúdos e dar respostas criativas evitando assim apenas o ato de copiar coisas prontas 

da rede. Desta forma, a WebQuest é uma das metodologias que favorecem esta 

necessidade latente dos professores, ou seja, utilizar as tecnologias e seus recursos de 

modo criativo e inteligente. 

Na experiência implementada com um conjunto de alunos (futuros professores) 

foi possível observar que eles atribuíram grande valor a experiências desta natureza e 

que aprenderam em grupo como desenvolver estratégias didáticas que podem ser 

concebidas de diferentes maneiras e em diferentes disciplinas, visando sempre uma 

aprendizagem mais colaborativa, lúdica, ativa e contextualizada.  

A próxima etapa do projeto será a avaliação da usabilidade de cada uma das 

WebQuests desenvolvidas a fim de que sejam implementadas em escolas públicas, para 

que um maior numero de alunos possa aprender com auxílio deste poderoso recurso. 
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