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Na sociedade atual é praticamente impossível viver sem o uso de tecnologia a 
qual vem ocupando os mais diferentes espaços sociais. Existindo assim, uma 
exigência natural de adequação das mediações de ensino à linguagem de uma 
sociedade que convive e manipula essas tecnologias no seu cotidiano. A 
internet é uma ferramenta muito útil para educadores implementarem o ato de 
ensinar em sala de aula. Os recursos tecnológicos têm o potencial de 
transformar a maneira como os professores ensinam, possibilitando mudanças 
na forma ou no procedimento, como os alunos aprendem. Logo, a Metodologia 
Webquest (MWQ), que é uma estratégia de ensino orientada na internet que 
integra diversos recursos midiáticos aos mais diversos tipos de atividades 
manuais e experimentais de forma a estimular a pesquisa e o pensamento 
critico, pode propiciar condições de ensino e aprendizagem as quais possibilita 
ao professor à apropriação de conteúdos teóricos aliados a prática favorecendo 
o entendimento de forma significativa, servindo como apoio ao trabalho 
docente enriquecendo sua prática pedagógica, proporcionando momentos de 
motivação e grande interesse dos estudantes. Nesta perspectiva, a presente 
pesquisa objetivou-se verificar a contribuição da metodologia Webquest para o 
ensino aprendizagem de conteúdos relacionados à Química, no Ensino Médio 
permitindo ao professor o desenvolvimento de seu material didático. Para tanto, 
foi criada, aplicada e analisada uma Webquest intitulada de “Conservação e 
Reações Químicas em Alimentos”. A construção foi feita através de pesquisas 
na internet, a maior dificuldade está na escolha do assunto e formulação do 
desafio, pois estes precisam despertar o interesse dos estudantes e 
proporcionar conhecimento. Neste caso o aluno foi desafiado a ajudar uma 
comunidade que vem sofrendo com a escassez de alimentos e possível 
proliferação de doenças. Quanto à aplicação se deu em uma turma de 3º ano 
do ensino médio técnico do curso de nutrição, em equipes os alunos criaram 
uma história em quadrinhos relatando as principais técnicas de conservação 
alimentar e alguns problemas de saúde que podem ser evitados. No que tange 
a análise avaliativa da MWQ ocorreu através de uma auto-avaliação na qual os 
alunos falaram livremente sofre a proposta de ensino adotada, 70% dos 
estudantes gostaram da metodologia utilizada, 30% preferiam outras 
estratégias sendo destacados a autonomia e o estudo por temas como pontos 
positivos no método adotado. Desta maneira, é possível inferir que o uso do 
computador e de Webquest pode auxiliar no processo de ensino-
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aprendizagem, tanto na revisão dos conteúdos quanto na avaliação destes, 
podendo ser uma ferramenta de apoio às aulas, colaborando para o melhor 
entendimento dos assuntos estudados pelos alunos, maior integração e 
reflexão dos temas estudados. 
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