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Resumo 

 

A WebQuest é uma atividade didática que pode ser utilizada em qualquer nível de ensino. Ela é 

estruturada de forma que os alunos se envolvam no desenvolvimento de tarefas de investigação, 

utilizando os recursos da internet. Sua base teórica é construtivista, o que permite aos alunos transformar 

a informação e compreendê-la. Neste artigo apresentaremos a aplicação da webquest “Pan-Americano” e 

de Probabilidade Simples, aplicada a 30 alunos oriundos de 1º, 2º e 3º ano e do Ensino Médio, de uma 

escola do interior do Estado de São Paulo. Os resultados obtidos permitem afirmar que a plataforma da 

webquest estimula os alunos a realizarem tarefas, assim acreditamos que esta metodologia é boa e pode 

ser utilizada pelos professores para fugir do tradicionalismo, estimulando os alunos a desenvolverem 

algumas atividades num ambiente que a cada dia estão mais acostumados e vivenciam diariamente. 
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Introdução 

De acordo com os PCNs (BRASIL, 1998), vivemos numa era marcada pela 

competição e pela excelência, onde progressos científicos e avanços tecnológicos 

definem exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho.  

Esta demanda impõe uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho diário 

realizado pelos professores. Neste contexto acreditamos que o uso de Webquest seja 

uma metodologia que pode auxiliar o trabalho do professor por propiciar uma nova 

relação entre alunos-conhecimento-professores. 

Concordamos com os PCNs de que “longe da ideia de que o computador viria 

substituir o professor, seu uso vem, sobretudo, reforçar o papel do professor na 
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preparação, condução e avaliação do processo de ensino e aprendizagem” propiciando 

uma nova relação “marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração”. 

(BRASIL, 1998, p.45). 

A importância e as potencialidades dos computadores são corroboradas pela 

Proposta /curricular do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008, p. 39) quando afirma 

que “é no terreno da Matemática que se abrem as mais naturais e promissoras 

possibilidades de assimilação dos inúmeros recursos que as tecnologias informáticas 

podem oferecer no terreno da Educação”.  

A WebQuest é uma atividade didática que pode ser aplicada em qualquer nível 

de ensino, estruturada de forma que os alunos se envolvam no desenvolvimento de 

tarefas de investigação, utilizando os recursos da internet. Ou seja, é uma atividade 

preparada pelos docentes, onde a maioria dos recursos para resolver as tarefas poderá 

ser encontrada na Internet. 

O principal objetivo da WebQuest é fazer com que os alunos desenvolvam uma 

pesquisa orientada em sites da Internet com critérios e perguntas especificadas pelos 

professores. A busca pode ser realizada em grupos ou individualmente, conforme o 

tempo disponível, o tema curricular abordado e a idade dos alunos. Sua base teórica é 

construtivista, o que possibilita aos alunos transformarem a informação e compreendê-

la. 

A webquest surgiu em 1995, uma criação de Bernie Dodge, da Universidade de 

San Diego.  

Usualmente uma webquest é dividida em Introdução, Tarefa, Processo, 

Avaliação e Conclusão. Na primeira parte, normalmente colocamos um conceito 

introdutório que traz o tema abordado nela. Nas tarefas, direcionamos os alunos as 

atividades que eles têm que desenvolver, podendo ser exercícios, uma pesquisa, etc. Na 

parte processual, direcionamos alguns sites para os alunos utilizarem como pesquisa 

para realizar as tarefas. A avaliação serve para o aluno saber como ele será avaliado na 

atividade, podendo trazer a pontuação (0 a 10, por exemplo) da atividade (tarefa) 

proposta. A conclusão é a parte final, uma síntese de tudo que foi desenvolvido. 

Neste artigo descrevemos a aplicação de duas webquest, uma sobre 

Probabilidade Simples, elaborada por Thiago Mauricio Pacifico em 2011 e disponível 

em 

http://www.webquestbrasil.org/criador2/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_activid

http://www.webquestbrasil.org/criador2/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=8876&id_pagina=1
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ad=8876&id_pagina=1. A atividade foi desenvolvida nos dias 7, 14 e 21 de março, sob 

a orientação da 3ª autora e a supervisão da 4ª autora, em horário extraclasse, para uma 

turma de 30 alunos de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, no âmbito do Projeto do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID. 

 

Descrição da Webquest utilizada 

A webquest foi dividida conforme os passos descritos anteriormente. Abaixo, as 

figuras representam as abas que simularam a navegação utilizada na atividade com os 

alunos. 

 

Aqui, colocamos uma introdução para chamar a atenção dos alunos para o 

conteudo a ser estudado: 

 

Figura 1: Aba Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webquestbrasil.org/criador2/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=8876&id_pagina=1
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Nesta parte, selecionamos 12 exercícios, divididos em duas partes iguais. Além 

de um desafio, onde tentamos estimular eles a fazerem, pois se trata de algo comum no 

cotidiano deles: 

 

Figura 2: Aba Tarefas I 

 

 

Figura 3: Aba Tarefas II 
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Figura 4: Aba Tarefas III 

 

Na parte processual, selecionamos 9 links para auxiliar os alunos na investigação 

das tarefas: 

 

Figura 5: Aba Processo 
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Aqui, definimos os valores de cada parte e do desafio para os alunos terem ideia 

da pontuação das tarefas: 

 

Figura 6: Aba Avaliação 

 

Finalmente, a conclusão: 

 

Figura 7: Aba Conclusão  
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A aplicação da webquest 

Tínhamos uma sequência de ensino pré-definida, mas, como a receptividade dos 

alunos em relação à atividade com a Webquest realizada no mês de fevereiro foi muito 

boa, decidimos agregar a tal sequência uma Webquest sobre probabilidade elaborada 

por nós. 

Por mais que tenhamos nos dedicado, não obtivemos o resultado que 

esperávamos, pois tínhamos como objetivo abordar o conteúdo com uma metodologia 

diferente da tradicional, mas sentíamos que ela era uma lista de exercícios camuflada. . 

Apesar de a WebQuest ser uma atividade didática estruturada de forma que os 

alunos se envolvam no desenvolvimento de tarefas de investigação, utilizando os 

recursos da internet, uma semana antes de aplicarmos a atividade, a supervisora nos 

alertou que a escola não possuía uma boa conexão de internet e que poderíamos 

ter  problema. 

Levamos essa questão para a reunião do PIBID, e a orientadora, recomendou 

que contornássemos esse inconveniente, sugerindo fazermos o PrintScr das páginas e 

salvando tudo em um arquivo PDF para usarmos na escola, caso tivéssemos problemas 

com internet.  

Depois de preparada a atividade (o arquivo e o plano de aula), fomos a escola 

(três horas antes da aula) para conhecermos a sala de informática e baixarmos o arquivo 

na área de trabalho dos computadores. 

No dia, 7 de março de 2012, recepcionamos os alunos na escadaria e descemos 

para a sala de informática, passamos a lista de presença (uma média de 22 alunos nos 

três dias de atividade), e apresentamos a WebQuest aos alunos. Explicamos que devido 

à falta de conexão, simularíamos uma navegação com os arquivos salvos na área de 

trabalho (foi confeccionado um arquivo para cada seção da webquest). 

Antes de começar a ler as atividades com os alunos, explicamos nossa tentativa 

de elaborar uma atividade mais interessante, comentando que os exercícios 

contribuiriam para a fixação dos conceitos pesquisados e estudados durante a realização 

das tarefas. 

Um dos pontos que observamos, foram que os alunos não aproveitavam as 

informações fornecidas nos links da seção “processo”, dúvidas conceituais sobre o que 

experimento aleatório, o que é espaço amostral, etc., poderiam ser esclarecidos com 

uma simples leitura, mas eles preferiam nos chamar e perguntar, pareciam ter preguiça 
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de ler, a maioria das vezes que fomos chamados, fazíamos questão de mostrar que as 

dúvidas podiam ser solucionadas com uma simples leitura dos conteúdos dos links. 

Para evitar a utilização de fórmulas prontas, sugerimos que os alunos 

escrevessem o raciocínio, desenhassem diagramas (como a árvore de possibilidades), o 

que ajudou a contornar o problema de que alguns alunos ainda não tinham estudado o 

conteúdo (alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio). 

Uma observação interessante foi com relação às diferenças nas dúvidas dos 

alunos de anos diferentes. Os alunos do 3º ano pareciam não querer pensar, sabiam que 

existia uma fórmula e isso facilitaria suas vidas, as dúvidas eram para confirmação de 

fórmulas, e mesmo depois de confirmadas não sabiam qual utilizar. Então, 

explicávamos que queríamos entender como eles chegaram ao resultado, qual foi o 

raciocínio, não exigíamos formalismo, o que nos interessava era o desenvolvimento do 

exercício.  

Já os alunos do 1º e 2º anos, ainda não tinham visto o conteúdo, e por isso 

elaboravam mais as respostas, agrupavam um número menor de elementos para depois 

generalizar para grupos maiores. Por exemplo, no problema que pedia para fazer 

combinações de trocas de roupa, eles davam cores a camisas e sapatos para facilitar a 

contagem dos grupos (combinação). Ninguém perguntava fórmulas, a tarefa foi mais 

produtiva com esses alunos. 

O planejado era para realizar a atividade em duas aulas, mas os alunos pouco 

trabalharam em casa, então decidimos utilizar mais uma aula, com o objetivo de 

esclarecer as dúvidas, de finalizar a atividade e comentar a resolução das mesmas.  

Ficamos satisfeitos com o resultado geral, é incrível como o simples fato de 

utilizarmos um recurso didático como a webquest motiva os alunos, o trabalho em 

grupo é mais efetivo e estar na sala de informática é diferente de estar em uma sala de 

aula. Podemos estar sendo precipitados, mas, a impressão que fica é de que se 

tivéssemos passado os mesmos exercícios em lousa, o resultado não teria sido o mesmo. 

O fato de se utilizar este recurso didático motivou bastante os alunos, que 

fizeram muitos comentários positivos sobre a metodologia com seus professores de 

matemática da aula regular gerando a curiosidade de outros professores querendo 

conhecer esta metodologia.  
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Considerações Finais 

Considera-se que o uso desta metodologia trouxe várias contribuições tanto para 

os professores em formação inicial e continuada, como para os alunos da escola básica, 

a saber: 

- aprendizagem da elaboração de uma aula com elementos inovadores 

(computadores, internet); 

- preocupação com a organização do ambiente adequado para aplicação das 

atividades, recepção dos alunos, estabelecer uma relação positiva com os mesmos para 

potencializar a aprendizagem dos conceitos, elementos fundamentais a serem 

considerados por todo professor; 

- fornecimento de feedbacks nos momentos presenciais e por e-mail, aos alunos 

que solicitaram; 

- o despertar da curiosidade de outros professores de matemática para a 

metodologia utilizada; 

- obtenção de trabalho em grupo mais efetivo, ainda que a forma como fazer os 

alunos utilizarem adequadamente a aba processos deveria ser repensada. 
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