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“The whole purpose of education is to turn 

mirrors into windows.” (Sydney J. Harris)  

“O propósito da educação como um todo é 

transformar espelhos em janelas.” (Sydney J. 

Harris, tradução nossa).  



RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a pesquisa realizada em uma escola pública da cidade de São Paulo, 

com alunos da modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). O foco da pesquisa é 

analisar a relação entre EJA e webquest, conceito criado por Bernie Dodge em 1995, na 

Universidade Estadual de San Diego – EUA. Tal conceito pode ser definido como uma 

metodologia de pesquisa guiada na internet e, por meio dele, pretendeu-se investigar a 

eficácia no processo de aprendizagem dos alunos. Com o intuito de construir uma relação 

entre a tecnologia e a modalidade de ensino aqui tratada, foi necessária uma contextualização 

com a informática na educação e os seus desdobramentos no ambiente escolar para, então, ser 

analisada a relevância da webquest na aprendizagem da turma escolhida. Além de uma 

pesquisa acerca dos temas citados, foi feito um relato da intervenção pedagógica realizada nas 

aulas de informática com a aplicação do projeto Webquest: currículo. Devido à diferença entre 

níveis de aprendizagem dos alunos, este recurso não atendeu completamente às expectativas 

inicias, fazendo com que o projeto sofresse alterações no decorrer da aplicação. Apesar da 

webquest não ter sido utilizada em sua plenitude, a maioria dos alunos conseguiu cumprir a 

tarefa proposta e avaliou que o recurso foi relevante para a aprendizagem.  

Palavras-chave: Tecnologia. Internet. Webquest. Educação de Jovens e Adultos. 

  



 

ABSTRACT 

 

This paper presents the research conducted in a public school in the city of São Paulo, with 

students in the area of Youth and Adult Education (EJA). The research focus is to analyze the 

relation between EJA and the webquest concept, wich was created by Bernie Dodge, in 1995, 

at San Diego State University - USA. This concept can be defined as a research methodology 

in the Internet and, through it, the aim was to investigate the effectiveness of the learning 

process. In order to build a relation between technology and the educational area chosen for 

this paper, it was necessary to contextualize the computer in education and its developments 

in the school environment to analyze the relevance of webquest in the class chosen for this 

research. In addition to the research of the issues mentioned, a report with the pedagogical 

work was made about the intervention of the project Webquest: curriculum. Due to the 

difference between levels of students learning, this resource did not achieve completely its 

initial expectations. Because of this, some changes in the project was needed during its 

application. Despite the webquest was not completely used in its fullest, most students 

accomplished the task and evaluated that the resource was relevant. 

Keywords: Technology. Internet. Webquest. Youth and Adult education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Além de ser uma ferramenta muito útil, o computador faz cada vez mais parte do 

cotidiano das pessoas. Pensando no ambiente escolar, a simples inserção das tecnologias não 

garante um ensino efetivo, mas é um caminho para proporcionar inovação nos métodos 

tradicionais de ensino.  

A educação precisa transformar as potencialidades de seus estudantes em 
realidade, e para tal, é necessário que o professor ajude, oriente, apóie, 
incentive, instigue, provoque, lembrando-se que o aluno é o ator principal e 
construtor de sua aprendizagem. (GIARDINO, 2007, p. 140) 
 

Nesse sentido, liberdade e autonomia devem ser respeitadas, o que proporciona o 

desenvolvimento de um aluno reflexivo e não um mero repetidor de conteúdos. Para isso, a 

escola deve privilegiar situações práticas em que os alunos possam ser autônomos na 

construção do conhecimento, mas que tenham o suporte para construir as próprias hipóteses. 

Um caminho possível para esse cenário é a internet, pois, além de ser uma ferramenta que os 

alunos têm facilidade, há um mundo de possibilidades para serem exploradas.  

Atualmente, é muito simples buscar qualquer tipo de informação na rede. Existem 

variados sites sobre todos os tipos de assuntos que podem auxiliar em pesquisas. No entanto, 

nesse mundo de fontes que está à disposição do usuário, é necessário saber distinguir quais 

informações são válidas ou não.  

Para auxiliar o educador nessa tarefa, existe uma metodologia de pesquisa denominada 

webquest. Este modelo foi concebido por Bernie Dodge, professor da Universidade Estadual 

de San Diego, em 1995, mas surgiu no Brasil apenas em 2000 com a ajuda professor Jarbas 

Novelino, do SENAC e da Escola do Futuro (USP).  Trata-se de uma metodologia de 

pesquisa orientada na web, que visa uma aprendizagem cooperativa, além do desenvolvimento 

do pensamento reflexivo e crítico dos estudantes. Uma webquest deve ser elaborada a partir 

de uma estrutura fixa, a saber: introdução, tarefa, processo, recursos, avaliação e conclusão. 

Cada tópico deve ser previamente planejado pelo professor, ou seja, os alunos fazem 

as pesquisas na internet buscando temas definidos, com tarefas específicas. A busca pode ser 

realizada individualmente ou, preferencialmente, em grupos, para favorecer a aprendizagem 

colaborativa.  

Esse recurso pode ser desenvolvido no ambiente escolar, em qualquer modalidade de 

ensino (regular, à distância, EJA etc.), desde que o conteúdo e a linguagem estejam adequados 

para cada público. Segundo Giardino (2007, p. 149), pode ser considerada uma boa webquest 

quando o “aluno consegue resolver a tarefa proposta, produzindo algo significativo a partir da 
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transformação das informações atualizadas e autênticas pesquisadas na Internet”. Para a 

elaboração e execução de tal metodologia não se faz necessário o uso de plataformas ou 

programas específicos de computador, além daqueles usados comumente para navegar na 

rede.  

Este projeto propõe um estudo sobre a aplicação de uma webquest em uma turma da 

modalidade de EJA de uma escola pública municipal da cidade de São Paulo. Pretendeu-se 

analisar a contribuição desse recurso para a aprendizagem, além de investigar a percepção dos 

alunos sobre a metodologia durante as atividades. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O propósito desse trabalho foi analisar como o recurso webquest poderia contribuir 

para a aprendizagem de estudantes na modalidade de EJA.  

 

1.1.1 Objetivo geral 

  

 Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar a aplicação de uma webquest em uma 

turma de EJA. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para se atingir o objetivo geral, os objetivos específicos foram: 

- Estudar a utilização de tecnologias na modalidade EJA; 

- Apresentar a webquest como recurso de pesquisa na internet; 

- Coletar opinião e impressão dos estudantes sobre a utilização da webquest; 

- Investigar de que maneira o recurso webquest é aceito no grupo, tanto no aspecto 

social quanto no da aprendizagem.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a Portaria 4917/07 (2007), da Secretaria Municipal de Educação, a 

Educação de Jovens e Adultos nas Unidades Escolares do Município de São Paulo 

fundamenta-se como: 

 

I –[...] direito com resgate das funções reparadora, eqüalizadora e 
qualificadora;  
II - Educação voltada para o exercício da cidadania e para a solidariedade, a 
justiça social e a postura crítica frente à realidade;  
III - Educação ao longo da vida, visando à satisfação das necessidades 
básicas de aprendizagem dos jovens e adultos, de modo que possam alcançar 
patamares comuns de escolaridade, percorrendo trajetórias escolares 
distintas;  
IV - Educação que promova a relação, sem hierarquização e sem nenhum 
tipo de preconceito ou discriminação, entre pessoas com diferenças de 
cultura, etnia, cor, idade, gênero, orientação sexual, ascendência nacional, 
origem e posição social, profissão, religião, opinião política, estado de saúde, 
deficiência, aparência física, ou outra diversidade;   
V - Escola como importante instância de mediação, não como único espaço 
educativo, que utiliza espaços e situações de aprendizagem extra-escolares, 
mas que reconhece e valoriza os conhecimentos que os jovens e adultos 
trazem da vida em sociedade, do trabalho e de outras circunstâncias. 

 

Tendo como base os pressupostos descritos acima, o tema da inclusão tecnológica em 

escolas públicas, em especial à modalidade de EJA, é um elemento essencial para mudanças e 

faz relação direta aos itens I, IV e V, mostrados acima. Para alcançar uma educação 

equalizadora, sem preconceito ou discriminação e que promova a aprendizagem extra-escolar, 

a tecnologia deve estar inserida nesse cenário, visto que essa ferramenta faz parte da realidade 

das pessoas, sem distinção de idade ou classe social.  

Sabendo que os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições de 

vida, seja de moradia, alimentação, transporte ou emprego, os alunos da modalidade de ensino 

citada estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os baixos salários e as 

condições de vida irregular comprometem o seu processo de alfabetização e inserção no 

mercado de trabalho. 

As informações encontram-se à disposição de todos, em diferentes lugares. E um 

trabalho de interação e intervenção, realizado pela escola, poderá levar a traduzi-las em 

conhecimento. Exatamente por isso torna-se imprescindível apresentar e analisar iniciativas 

em que a tecnologia é utilizada de maneira efetiva aliada a um planejamento com objetivos 
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claros e relevantes. Sendo assim, será a partir dessa iniciativa que se poderá efetivamente 

provocar um uso qualitativo da tecnologia na educação. 

Mas, para isso, necessita-se de medidas que sigam além da simples implantação de um 

laboratório de informática no interior das escolas. Será preciso, principalmente, uma reflexão 

efetiva sobre o seu uso a favor da educação. A escola deve promover a inserção de seus 

docentes e discentes no contexto das transformações que o mundo apresenta.  

De acordo com buscas em sites reconhecidos de pesquisa na internet, como o scielo ou 

o banco de teses da USP, por exemplo, foram encontradas poucas pesquisas sobre o tema aqui 

escolhido, especialmente na modalidade de EJA. Sendo assim, esse trabalho pretende expor o 

relato da experiência a que se propõe e visa contribuir, de alguma forma, com pesquisas 

futuras.    

Com as ferramentas tecnológicas cada vez mais em evidência no ambiente escolar, é 

provável que o professor queira usar a internet como uma ferramenta para complementar os 

conteúdos. A webquest, além de ser muito útil para o trabalho com pesquisas na internet, é um 

excelente recurso de planejamento que facilita a aprendizagem, pois propõe tarefas que 

precisam ser cumpridas, o que facilita para que o estudante não se perca em buscas que não 

tenham relação com o assunto proposto pelo professor. Conscientização aliada à 

instrumentalização poderá ser o caminho que conduzirá às tão necessárias e urgentes 

transformações na educação. 

Pretende-se, também, contribuir com a produção de saberes, inclusão digital, 

valorização da co-autoria e/ou releitura, bem como com a socialização dos estudantes. 

Seguindo o pensamento de Ribacionka (2010, p. 5), “os alunos de EJA são pessoas que, na 

maioria dos casos, possuem dificuldades em lidar com os meios tecnológicos. A escola torna-

se a primeira ou única maneira de ter acesso aos computadores e aperfeiçoar sua vida 

profissional.” Além do contato com o mundo digital, a webquest propicia uma forma 

organizada de aprender. 

Desta maneira, os estudos de casos específicos de projetos aplicados nas escolas 

relacionados às tecnologias de informação são uma forma de avaliar a importância e a eficácia 

do tema. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos adotados para a presente pesquisa contaram com 

pesquisa bibliográfica para identificar o Estado da Arte sobre o tema e uma pesquisa de 

campo com aplicação do projeto para observação quanto à efetividade das propostas 

elaboradas, cujas informações foram obtidas por meio de uma entrevista estruturada.  

As fontes privilegiadas para a pesquisa são referências confiáveis sobre webquest, 

educação à distância, site Secretaria Municipal de Educação, além de sites especializados. 

O recurso de webquest foi aplicado em uma sala de aula de EJA, em uma escola 

pública da prefeitura de São Paulo, no primeiro semestre de 2012, durante o período letivo.  

No primeiro momento, foi feita uma pesquisa na DRE Freguesia do Ó/ Brasilândia 

para a pesquisa de uma escola com os pré-requisitos necessários: deveria possuir uma turma 

já alfabetizada na modalidade de EJA e que tivesse aulas no laboratório de informática. 

Depois de localizada, a direção foi contatada para aprovar que a pesquisa fosse aplicada.  

Em seguida, foram realizados dois encontros com a professora da turma onde foram 

discutidos possíveis temas que seriam abordados. Uma vez escolhido o tema “currículo”, foi 

elaborado o roteiro da webquest e o cronograma dos encontros.  

A pesquisa bibliográfica ocorreu continuamente em todos os momentos da pesquisa. 

Durante aplicação da atividade, foram feitas anotações com observações e impressões das 

dinâmicas e, por fim, foi realizada a entrevista com a turma. Para a divulgação das 

informações, a direção da escola e todos os estudantes preencheram as cartas de informação à 

instituição e ao sujeito de pesquisa.  

Por meio das entrevistas com os alunos e intensa pesquisa bibliográfica, procurou-se 

obter uma primeira aproximação para análise e compreensão da participação dos mesmos no 

recurso de pesquisa guiada na internet: a webquest.  

Para Ezpeleta e Rockwell (1988),  

 

Pedagogia, mais do que nunca, deve significar um buscar, um fazer, para 

que em seu cotidiano a escola possa estar viva e exercer seu papel de 

transformadora social. É através do cotidiano que se pode apreender melhor 

o outro. Observar o dia-a-dia da escola vai além de se observar o que ali 

ocorre diariamente. 
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Dessa forma, este trabalho propôs a investigação de duas vertentes de seu objeto: a 

análise interna e a análise externa. 

• Análise Interna: de caráter intrínseco, com o objetivo de estabelecer uma compreensão a 

partir da visão dos alunos acerca das transformações ocorridas ou não em seu cotidiano com o 

recurso disponibilizado.  

• Análise Externa: de caráter extrínseco, com uma análise bibliográfica que norteou o 

entendimento sobre o recurso da webquest, bem como o da tecnologia de ensino no EJA. A 

partir da confrontação dos dois contextos, procurou-se entrelaçar essas duas vertentes para 

uma análise mais profunda.  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em seis seções. 

A Seção 1 apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: texto de 

conceituação e caracterização do tema; objetivos geral e específico; justificativa; metodologia 

e estrutura do trabalho.  

Para situar a questão da informática na educação, a Seção 2 apresenta um breve 

histórico do tema, traz características importantes sobre pedagogia de projetos e mostra a 

definição da webquest como uma metodologia de pesquisa, além de apresentar 

detalhadamente suas características. Justificativa do uso desse recurso, tipos e como avaliar 

uma webquest também estão presentes nessa seção. 

A Seção 3 retrata, sob aspecto teórico, qual é o cenário da modalidade de educação de 

jovens e adultos atualmente e indica como a tecnologia é utilizada nesse segmento.  

A Seção 4 apresenta a webquest: currículo, mostra quais foram os objetivos e 

conteúdos propostos e caracteriza o público e a estrutura da escola na qual o projeto foi 

aplicado.  

A Seção 5 relata as etapas do projeto e o passo a passo para a criação da página na 

web, desenvolvida especialmente para a aplicação deste projeto. Em seguida, especifica os 

resultados e impressões obtidos após a aplicação da webquest e mostra uma análise das 

entrevistas com alunos. 

A Seção 6 apresenta as conclusões do trabalho e indica algumas recomendações para 

pesquisas futuras. 
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2 A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 

Inicialmente, é importante fazer uma distinção entre informática e informática na 

educação no Brasil. De acordo com Valente (1999a), o segundo termo refere-se à inserção do 

computador no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos curriculares de todos os níveis 

e modalidades de Educação. Com essa visão, é possível eliminar a ideia do uso do 

computador para a "alfabetização em Informática", o qual não altera o modo como os 

conteúdos das disciplinas são ministrados. 

 Segundo o mesmo autor (1999a, p. 12), 

 

A Informática na Educação de que estamos tratando enfatiza o fato de o 
professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais 
educacionais do computador e ser capaz de alternar adequadamente 
atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e atividades que usam o 
computador.No entanto, a atividade de uso do computador pode ser feita 
tanto para continuar transmitindo a informação para o aluno e, portanto, para 
reforçar o processo instrucionista, quanto para criar condições de o aluno 
construir seu conhecimento. 

 

 Na década de 80, um software bastante utilizado na educação foi a linguagem Logo, 

que envolvia raciocínio lógico na atividade de programação e, por isso, evidenciou 

características educacionais na formação do aluno.  Nos anos 90, especificamente em 97, foi 

criado o Proinfo, vinculado à SEED, do MEC. Já em 2000, a prefeitura de São Paulo iniciou 

os Telecentros, com o intuito de combater a exclusão digital. O projeto mais recente, iniciado 

em 2007, ligado às tecnologias móveis na educação foi o UCA e tem como objetivo distribuir 

um computador móvel para estudantes das escolas públicas, infraestrutura para acesso à 

internet, bem como a capacitação de gestores e professores para o uso da tecnologia. 

 As iniciativas citadas são muito importantes para o avanço das tecnologias das escolas, 

mas, de qualquer forma, muitas NTIC já estão presentes no ambiente escolar. Computador 

com acesso à internet, telefone celular e DVD são alguns exemplos de mídias comuns que 

podem fazer parte do processo educacional. Nesse sentido, cabe ao professor utilizar essa 

cultura tecnológica juntamente com o projeto pedagógico da escola para que tais ferramentas 

sejam úteis e favoreçam a aprendizagem dos alunos.  
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Seguindo a ideia de Valente (1999b, p. 84),  

 

O professor necessita ser formado para assumir o papel de facilitador dessa 
construção de conhecimento e deixar de ser o “entregador” da informação 
para o aprendiz. Isso significa ser formado tanto no aspecto computacional, 
de domínio do computador e dos diferentes softwares, quanto no aspecto da 
integração do computador nas atividades curriculares. O professor deve ter 
muito claro quando e como usar o computador como ferramenta para 
estimular a aprendizagem. 
 

Hoje, o computador é utilizado cotidianamente pelas pessoas. No universo escolar, 

existe um desafio de capacitar os educadores para o uso efetivo dessa ferramenta. Sabemos 

que existem diversos softwares e objetos de aprendizagem específicos e gratuitos para cada 

área de aprendizagem. No entanto, o desafio da educação é dar condição necessária sobre a 

formação do professor para que o computador seja utilizado em favor da educação, seguindo a 

mesma ideia de que essa ferramenta também é utilizada para facilitar a vida das pessoas fora 

da escola.  

 

2.1 PEDAGOGIA DE PROJETOS 

 

Diante da grande quantidade de material disponível na internet para o educador, é 

necessário saber escolher com cautela quais recursos utilizar. Para isso, é imprescindível fazer 

uma análise para verificar se o material está adequado ao público ao qual se destina, quais 

materiais de suporte serão utilizados, a forma de apresentação do conteúdo, bem como o grau 

do estímulo e envolvimento do usuário. Todos esses cuidados e análises fazem parte da 

elaboração de um projeto, seja ele apenas de um professor ou esteja presente no projeto 

pedagógico da escola. Podemos entender que projeto é a síntese da reflexão do professor 

sobre a prática na sala de aula.  

 Prado e Rozo (2007, p. 63, grifo dos autores) ressaltam que “a palavra projeto, 

mencionada por vários autores, vem do latim projectus, que significa ‘algo lançado para 

frente’”. Nesse sentido, a ideia principal seria antecipar algo que ainda não aconteceu, ou seja, 

envolve o planejamento de se pensar em uma prática real.  

 

O Projeto Pedagógico é, necessariamente, uma organização aberta. 
Organização, porque procura articular as informações já conhecidas; e 
aberta, porque precisa integrar outros aspectos que somente surgirão 
durante a execução daquilo que foi projetado. (FREIRE; PRADO, 1999, p. 
91, grifo das autoras). 
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Nesse sentido, qualquer projeto é passível de mudanças. A elaboração, execução, 

avaliação e reformulação do projeto é o que vai garantir escolhas apropriadas no contexto 

escolar. 

Segundo Prado (2003), o aluno aprende no processo de produzir, levantar dúvidas, 

pesquisar e criar relações na pedagogia de projetos. Isso faz com que novas buscas, 

descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento sejam incentivadas. Sendo 

assim, o professor não é mais aquele que apenas transmite as informações, mas ele cria 

situações de aprendizagem para que consiga realizar as mediações necessárias. Diante desse 

cenário, o aluno pode encontrar sentido naquilo que está aprendendo. 

Sob essa perspectiva, responsabilidade e autonomia dos alunos são essenciais, pois um 

projeto gera situações de aprendizagem que incentivam que os alunos opinem, debatam e 

construam significados para resolver situações problemáticas. Nesse sentido, a webquest 

propicia tal comportamento, uma vez que é um material que deve ser planejado previamente, 

facilita os comportamentos desejados no professor (como um mediador) e no aluno (com uma 

postura crítica, responsável pelo seu aprendizado).  

 

2.2 A WEBQUEST 

 

Navegar na internet de maneira segura e confiável não é um processo simples. 

Conseguir a informação que se deseja via motores de busca, como o Google, pode ser um 

processo valioso na construção do conhecimento. Por outro lado, também pode ser um 

ambiente dispersivo e a busca pode, facilmente, retornar com informações sem relevância e 

pouco precisas. 

O modelo de webquest surgiu pela primeira vez em 1995, por Bernie Dodge, que 

contou com a colaboração de Tom March - ambos docentes de Tecnologia Educacional de 

San Diego State University.  

De acordo com Abar e Barbosa (2008), Bernie, durante um programa de capacitação 

de professores, decidiu organizar as informações de uma maneira diferente da convencional. 

Ele fez um levantamento prévio de informações disponíveis na internet e preparou um canal 

de comunicação, no qual os alunos deveriam atuar como consultores que avaliariam e 

recomendariam (ou não) o material. Com resultados positivos a partir dessa experiência, 

Dodge prosseguiu com a proposta, escreveu artigos sobre o assunto e esse modelo de pesquisa 

conquistou educadores no mundo inteiro. 
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Pode-se, portanto, afirmar que a webquest é uma metodologia de ensino que usa a 

internet, na qual procura estimular professores – que a planejam – e alunos – que a executam, 

incentivando o pensamento crítico, pesquisa, desenvolvimento de professores, protagonismo 

dos alunos, transformação de informações, aprendizagem cooperativa e produção de 

materiais, sobretudo a partir de uma pesquisa guiada na internet.  

Rocha (2007) cita algumas características positivas que justificam o uso da webquest. 

Uma delas é o fato desse recurso apresentar uma grande adaptabilidade de uso: pode ser 

utilizado em várias áreas do conhecimento, o aprendiz pode ter qualquer idade e estar em 

qualquer nível de aprendizado. Outro ponto positivo é promover o trabalho em grupo. 

De acordo com Dodge, uma webquest deve, necessariamente, possuir os seguintes 

elementos: introdução, tarefa, processo, recursos, avaliação, conclusão, créditos.  

Na introdução, que é a porta de entrada da atividade, o texto deve ser breve, com 

linguagem clara e compreensiva, de uma maneira que envolva e estimule a curiosidade do 

público a que se destina com o objetivo de que a proposta seja aceita e executada. É nessa 

etapa que é transmitido ao aluno o contexto no qual será desenvolvido o projeto.  

A tarefa é um dos itens mais importantes da webquest, pois evoca uma ação, algo 

possível que os alunos deverão fazer. Deve especificar claramente os objetivos e propor a 

elaboração de um produto final. Recomenda-se que seja apresentada na forma de desafio e, 

exija do aluno “habilidades de compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação, produção” 

(ABAR; BARBOSA, 2008, p. 39).  

O processo deve mostrar claramente o passo a passo do que os alunos devem 

percorrer, bem como as dinâmicas que devem ser seguidas para conseguirem cumprir a tarefa. 

Também deve estabelecer, com clareza, como o grupo deverá se organizar, além de definir 

qual será o papel de cada um.  

Os recursos devem apresentar as fontes de informações para o desenvolvimento da 

tarefa. Podem ser indicadas referências em sites, livros, revistas, periódicos ou outros 

documentos que estejam no ambiente de aprendizagem dos alunos. O professor não precisa, 

necessariamente, indicar todas as fontes de informações, mas, de alguma forma, deve propor 

fontes que sejam possíveis para que a tarefa seja cumprida. Nesse sentido, nada impede que o 

aluno encontre outras fontes confiáveis que o auxiliem no cumprimento da tarefa.  

A avaliação deve mostrar claramente de que maneira o aluno será avaliado e quais 

fatores serão considerados indicativos de que a tarefa foi concluída com sucesso. Esse etapa 

serve como feedback do que foi elaborado. A avaliação por rubrica é indicada para esse tipo 

de atividade. De acordo com as Orientações Curriculares de Tecnologias de Informação e 
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Comunicação (2010, p. 107) “Uma rubrica de uma avaliação é o conjunto de indicadores, 

critérios e conceitos usados para avaliar o desenvolvimento ou a posse de determinada 

competência”. Isso também facilita para que o professor se certifique se a webquest está bem 

elaborada, pois pode verificar se os objetivos propostos podem ser atingidos.  

A conclusão deve ser clara, breve, simples e resume o que foi aprendido. Além disso, 

ressalta a importância do tema abordado, bem como indica outras possibilidades de pesquisa 

para o futuro, sinalizando campos de estudo para outras áreas de interesse ligadas ao tema.  

Os créditos e referências indicam as fontes de informação utilizadas para a elaboração 

da webquest, nível de escolaridade ou faixa etária sugeridos, além dos nomes dos autores e 

outras informações complementares. 

As orientações aos professores, embora não obrigatória, podem ser muito úteis, pois 

fornecem mensagens dos autores da webquest sobre o material desenvolvido aos possíveis 

usuários, que também podem utilizar o material, caso seja disponibilizado na internet.  

Para montar uma webquest, não são necessários conhecimentos avançados de 

informática, mas, sobretudo, criatividade na proposta. Esse recurso pode ser apresentado de 

diversas maneiras, como, por exemplo, em Word, PowerPoint, como uma página em um site 

na internet e até mesmo no papel. O fundamental é a qualidade do conteúdo e a clareza das 

informações para que todo o processo flua até o cumprimento da tarefa. No entanto, é 

importante ficar claro que, para a aplicação desse recurso, é imprescindível o acesso à 

internet.  

“O ambiente de utilização de uma Webquest é construtivista e é indispensável que o 

professor esteja bem preparado para atuar como mediador” (ABAR; BARBOSA, 2008, p. 

76).  De acordo com Valente (1993), há duas maneiras de se utilizar o computador na 

educação: uma delas, quando se informatiza a instrução, é o paradigma instrucionista, no qual 

o conhecimento é apenas transmitido para o aluno. A outra maneira é construcionista, onde a 

ênfase está na aprendizagem ao invés de estar no ensino, ou seja, na construção do 

conhecimento e não na instrução. Nesse caso, o aluno tem a chance de construir seu próprio 

conhecimento e o computador é utilizado é utilizado para enriquecer o ambiente de 

aprendizagem. Sendo assim, fazendo uma relação direta com a webquest, a proposta desse 

recurso é que o aluno esteja envolvido na proposta e possa refletir sobre o tema proposto, a 

partir de uma situação planejada que propicia a construção do conhecimento.  

O papel do professor deve ser de mediador da pesquisa, servindo também como um 

apoio para possíveis dúvidas e dificuldades que o aluno possa ter. Ele deve criar situações de 
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aprendizagem que permitam que os alunos desenvolvam o projeto de maneira significativa. 

Segundo Prado (2003, p. 2),  

 

[...] para fazer a MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA, o professor precisa 
acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, ou seja, entender seu 
caminho, seu universo cognitivo e afetivo, bem como sua cultura, história e 
contexto de vida. Além disso, é fundamental que o professor tenha clareza 
da sua intencionalidade pedagógica para saber intervir no processo de 
aprendizagem do aluno, garantindo que os conceitos utilizados, 
intuitivamente ou não, na realização do projeto sejam compreendidos, 
sistematizados e formalizados pelo aluno. 

 

Além disso, fica evidente o trabalho de autoria do docente, ou seja, trata-se de uma 

oportunidade para que os professores se vejam e atuem como autores da obra. Seguindo a 

ideia da mesma autora, esta situação permite ao professor assumir uma postura reflexiva e 

investigativa da ação pedagógica.  

Cabe ressaltar, também, a possibilidade de se trabalhar com um projeto de webquest 

que seja interdisciplinar e que envolva, além de diferentes abordagens de conteúdo, diferentes 

situações de aprendizagem e contextos. Uma webquest bem elaborada sempre dá margem a 

possíveis reformulações / adequações de conteúdo e, portanto, nunca termina. Os conteúdos 

de todas as áreas podem ser aprofundados, trazendo novos conceitos e atividades.  

 

2.2.1 Por que e como utilizar esse recurso 

 

A internet proporciona o acesso a dados e comunicação para milhões de 
pessoas em todo o mundo. O desafio que se impõe a nós, educadores, é 
integrar o uso da internet na Educação como instrumento de construção do 
conhecimento, ampliando as possibilidades de experimentação. (ABAR; 
BARBOSA, 2008, p. 12) 
 

Os diversos sites de busca na web, em especial o Google, trazem uma infinidade de 

informações, mas nem todas as pessoas sabem distinguir quais resultados são confiáveis e 

atualizados. Nesse sentido, sabendo que a internet faz parte do cotidiano das pessoas e é um 

recurso muito utilizado na busca de informações, cabe à escola propor situações em que o 

aluno seja capaz de desenvolver essa habilidade, além de trabalhar com a questão da 

segurança.  

Pensando na webquest e na sua proposta, que é de envolver os alunos em uma 

pesquisa na internet, é de extrema importância, no contexto escolar, estimular tal 

aprendizagem, bem como priorizar o trabalho cooperativo, estimulado níveis de pensamento 
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elevados ao invés da simples memorização. Com tal recurso, é necessário que os alunos 

transformem as informações encontradas na internet (ou em outra fonte de pesquisa), fazendo 

com que diferentes habilidades sejam estimuladas.  

Esse recurso pode ser aplicado no laboratório da escola, que deve ser equipado com 

computadores que tenham acesso à internet. É de extrema importância que o professor esteja 

junto com a turma durante o desenvolvimento das atividades. Para uma proposta significativa 

no contexto escolar, cabe ao professor ter clareza da intencionalidade da ação pedagógica. É 

necessário conhecer todo o processo de aprendizagem do aluno e escolher / prever situações 

adequadas, fazendo com que o seu papel seja de facilitador da aprendizagem, incentivando 

nos alunos uma postura ativa na busca de informações confiáveis. Soma-se a isso a proposta 

de criar um ambiente no qual o aluno possa desenvolver autonomia, disciplina e respeito aos 

outros.  

Se considerarmos que a webquest pode ser tratada como um projeto dentro da escola, 

Prado (2003, p. 2) ressalta: 

 

A pedagogia de projetos deve permitir que o aluno APRENDA-FAZENDO 
e reconheça a própria AUTORIA naquilo que produz por meio de 
QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO que lhe impulsionam a 
CONTEXTUALIZAR CONCEITOS já conhecidos e DESCOBRIR outros 
que emergem durante o desenvolvimento do projeto. Nesta situação de 
aprendizagem, o aluno precisa selecionar informações significativas, tomar 
decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confronto de idéias, enfim 
desenvolver COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS para aprender de forma 
colaborativa com seus pares. 

 

Nesse sentido, cada aluno confronta com opiniões diferentes e assume um papel 

dentro do grupo, contribuindo de diferentes maneiras para solucionar o problema proposto. As 

tarefas devem ser executadas cooperativamente, por meio de uma atitude investigativa, para 

se chegar ao produto final. A webquest simula uma situação real e, portanto, traz à tona a 

experiências, conhecimentos e habilidades individuais das pessoas no grupo.  

Ao utilizar esse modelo, os educadores, além de modernizar a prática pedagógica, 

garantem acesso a informações confiáveis e atualizadas, promovem a aprendizagem 

cooperativa, além de incentivar a criatividade e evidenciar o trabalho de autoria - dos docentes 

e também dos alunos. 

No site sobre webquest, criado pelo professor Bernie Dodge, há uma indicação de um 

conteúdo elaborado para o portal da Escola do Futuro, da Universidade de São Paulo. Embora 

a página original não esteja mais disponível, é possível acessar informações importantes sobre 
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como elaborar uma webquest, que está hospedado no site criado por Dodge. Segundo esse 

site, não há uma fórmula pronta para a criação dessa metodologia de pesquisa, mas há um 

possível caminho, cujas fases são:  

1) Definir temas e fontes. Sabendo que a webquest é uma investigação com base 

internet, é necessário, primeiramente, pensar em conteúdos que possam ser trabalhados com o 

apoio desse recurso. Em seguida, deve-se escolher um assunto, situá-lo no currículo, imaginar 

uma abordagem que crie interesse e assegurar-se de que há fontes suficientes e adequadas 

disponíveis.  

2) Delinear a tarefa. É a alma do projeto, pois se a proposta tiver uma tarefa mal 

definida, não será capaz de entusiasmar os alunos. No planejamento, convém dedicar tempo e 

esforço para o desenho de uma tarefa desafiadora e motivante. Para que isso seja alcançado, é 

necessário estudar como funcionam as habilidades cognitivas para se ter clareza da 

intencionalidade pedagógica e é recomendado estudar algumas tarefas de boas webquests. 

Além disso, é necessário fugir do convencional e dar asas à imaginação, além de discutir 

ideias com outros colegas e determinar algo que seja possível de ser aplicado e que esteja 

relacionado com os “fazeres da vida”.  

3) Determinar as fontes. As fontes preferenciais de informação devem ser recursos 

disponíveis na internet. Para isso, orienta-se seguir os seguintes passos: examinar os 

endereços selecionados e, se possível, pesquisar se há mais fonte disponível. Em seguida, 

deve-se avaliar o que realmente interessa e, caso haja necessidade, incluir outras fontes de 

pesquisa que não estejam disponíveis na internet (livros, revistas, vídeos etc.). Por fim, criar a 

lista de recursos adequada para que a tarefa seja cumprida.  

4) Estruturar processo e recursos. É o momento de elaborar o roteiro das atividades. O 

processo indica o passo a passo que os alunos deverão seguir. Nessa etapa, convém 

especificar expectativas no trabalho, definir papéis dos componentes do grupo (se for o caso) 

e estabelecer os passos a serem seguidos no estudo dos recursos e na elaboração do produto 

resultante da tarefa.  

5) Escrever a introdução. É a primeira parte do projeto, mas recomenda-se que seja 

escrita depois dos outros componentes para que seja possível ter a visão completa da proposta. 

O texto deve ser dirigido ao público, direto, com linguagem clara e compreensível. Deve 

motivar os alunos, ser breve e evitar didatismo com introduções que parecem parte de livros 

didáticos.  
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6) Escrever a conclusão. Assim como na etapa anterior, a conclusão deve ser clara, 

breve e simples. Deve reafirmar aspectos de interesse, realçar a importância do tema e apontar 

caminhos que podem ajudar os alunos a continuarem estudos e investigações sobre o tema.  

7) Finalizar a primeira versão. Nessa etapa, o professor deve revisar o texto e escolher 

possíveis imagens que tornem o projeto mais atrativo.  

8) Revisar a webquest. Antes de finalizar a produção, é indicado testá-lo. Pode-ser 

fazer isso com um pequeno grupo de alunos ou, então, pedir que um colega teste e avalie a 

produção.  

De acordo com o artigo Five Rules for Writing Great WebQuests, Dodge (2001) 

propõe os princípios que devem ser seguidos para a concepção de uma webquest. Estes 

princípios ficaram conhecidos como “FOCUS” e indicam as seguintes etapas: 

FindGreat Sites: encontrar bons sites; 

OrchestrateLearnersandResources: organizar os recursos encontrados e as etapas a 

serem desenvolvidas em grupo; 

ChalengeYourLearnerstoThink: desafiar seus aprendizes a pensar; 

Use theMedium: utilizar convenientemente a web de tal modo que uma webquest bem 

concebida não possa ser facilmente realizada em papel; 

Scaffold High Expectation: sugere tarefas que não estejam nas expectativas dos 

alunos. 

 Nesse sentido, reafirmando o uso de uma webquest em sala de aula, fica claro que o 

computador pode ser um poderoso recurso didático para o ambiente escolar. A metodologia 

de pesquisa se torna uma das possibilidades para modificar o ensino tradicional conteudista, 

estimulando uma nova forma de aprender, pensar e organizar o pensamento a partir de um 

ambiente facilitador que permita a participação ativa dos alunos nesse processo.  

 

2.2.2 Tipos e como avaliar uma webquest 

 

Podem ser de dois tipos: curta ou longa. O objetivo da primeira é a aquisição de 

informações e integração do conhecimento, com duração de uma a três aulas. O outro tipo, na 

webquest longa, o objetivo é a ampliação e refinamento do conhecimento, com duração de 

uma semana a um mês.  

Podem ser planejadas para uma disciplina ou podem ser multidisciplinares. Sabendo 

que o ponto principal desse recurso é a proposta e a criatividade do professor, ele pode ser 
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utilizado em todos os segmentos de ensino e indicado para todas as idades, desde que as 

adaptações necessárias sejam aplicadas, como linguagem e abordagem contextualizadas. 

A elaboração de uma webquest demanda tempo e pesquisa, uma vez que todos os sites, 

indicados no tópico “recursos” devem ser analisados e escolhidos previamente e estar de 

acordo com tema tratado para que o aluno não se perca na navegação da web. É evidente que 

propostas multidisciplinares devem ser elaboradas em conjunto com os professores 

envolvidos para que o conteúdo esteja de acordo com as exigências curriculares e faça sentido 

de ser aplicado em determinada situação de ensino.  

Na internet, existem diversos sites que trazem webquests prontas. Isso pode facilitar a 

vida do professor na elaboração desse material, no entanto, alguns pontos devem ser 

observados e avaliados. Características como estética e quantidade de elementos gráficos 

podem distinguir entre uma produção amadora e profissional. Além dos apelos visuais, é 

muito importante verificar se o conteúdo do projeto está de acordo com a proposta que se quer 

apresentar. Todos os tópicos exigidos na elaboração da webquest devem estar presentes e a 

abordagem de cada um deles deve seguir os padrões propostos por Dodge.  

No site de Dodge, há uma página com um conteúdo elaborado no modelo de rubrica 

que pretende pontuar as características citadas e deixar claro quais pontos devem ser levados 

em consideração ao avaliar uma webquest.  

Independente do tipo (longa ou curta) é necessário avaliar se a elaboração da webquest 

contemplou características que privilegiam um melhor aproveitamento do tempo do aluno. 

Nesse sentido, existe um benefício educacional questionável em estudantes navegarem na 

rede sem nenhum objetivo claro, já que se perde um tempo que seria mais bem aproveitado se 

esta navegação fosse “direcionada”, que é o principal objetivo da webquest. 
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3 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino amparada por lei e 

voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade 

apropriada.A história dessa modalidade de ensino é muito recente. Segundo CUNHA (1999), 

apenas com o desenvolvimento industrial, no início do século XX, inicia-se um processo 

lento, mas crescente, de valorização da educação de adultos. No entanto, essa preocupação 

trazia pontos de vista diferentes: a valorização do domínio da língua falada e escrita, visando 

o domínio das técnicas de produção; a aquisição da leitura e da escrita como instrumento da 

ascensão social; a alfabetização de adultos vista como meio de progresso do país; a 

valorização da alfabetização de adultos para ampliação da base de votos. 

A década de 40 foi marcada por algumas iniciativas políticas e pedagógicas que 

ampliaram a educação de jovens e adultos. Este conjunto de iniciativas permitiu que a 

educação de adultos se firmasse como uma questão nacional. Organizações como a UNESCO 

exerceraminfluência positiva, estimulando a criação de programas nacionais de educação de 

adultos analfabetos, como é o exemplo da 1º Campanha de Educação de Adolescentes 

Adultos.  

Segundo Soares (1996), essa 1ª Campanha foi lançada por dois motivos: o primeiro 

era o momento pós guerra que vivia o mundo, que fez com que a ONU fizesse uma série de 

recomendações aos países, entre estas a de um olhar específico para a educação de adultos. O 

segundo motivo foi o fim do Estado Novo, que trazia um processo de redemocratização, que 

gerava a necessidade de ampliação do contingente de eleitores no país. 

Em 1988, foi promulgada a Constituição, que trouxe importantes avanços para a EJA, 

garantindo o ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos que não tiveram acesso na 

idade apropriada.Em 1989, o Secretário Municipal de Educação de São Paulo, professor Paulo 

Freire, deu início ao MOVA-SP. Oriundo do movimento de educação popular,  tal movimento 

foi uma referência importante para outras experiências, além de apresentar ganhos relevantes 

para a formação dos educadores, educandos e movimentos sociais. 

De acordo com Parecer CME nº 96/07, da Secretaria Municipal de Educação, no qual 

propõe reorganizar a Educação de Jovens e Adultos na rede de ensino do Município de São 

Paulo, indica que tal modalidade caracteriza-se como um curso presencial, destinado a alunos 

com idade mínima de quatorze anos completos, com duração total de quatro anos.  

O curso é dividido em quatro etapas, sendo que cada etapa corresponde a dois anos do 

Ensino Fundamental regular, nas quais podem ser permeadas por dois eixos: central e 
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variável. O primeiro tem duração e carga horária definida na Base Comum do currículo do 

Ensino Fundamental, desenvolvido de forma articulada, valorizando conhecimentos para o 

exercício da cidadania e preparação para o trabalho. Disciplinas como Educação Física, Arte, 

atividades na sala de leitura e Informática Educativa podem ser oferecidas como atividades de 

enriquecimento curricular. O eixo variável, como indica o nome, tem duração e carga horária 

variáveis e é desenvolvido de acordo com a realidade da comunidade escolar a que se destina, 

com estudos e atividades em tempos e espaços diversos. 

A formação das classes conta, em média, com trinta e cinco alunos e são heterogêneas. 

De acordo com o site da Prefeitura de São Paulo, as turmas são formadas por jovens, adultos, 

idosos, pessoas com necessidades especiais, trabalhadores empregados ou desempregados, 

com níveis de escolaridade variados, entre outros. O objetivo da modalidade de EJA é que os 

alunos ingressem e permaneçam, com sucesso, na escola para que os índices de repetência e 

evasão escolar sejam reduzidos. Nesse sentido, também pretende contribuir para a prevenção 

dessas pessoas à exposição de situações de risco, desigualdades, discriminação e outras 

vulnerabilidades sociais.  

Em julho de 2000, a Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000, estabeleceu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos, na qual abrangeu os 

processos formativos da Educação de Jovens e Adultos como modalidade da Educação Básica 

nas etapas dos ensinos fundamental e médio, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

Em 2003, o MEC anunciou que a alfabetização de jovens e adultos seria uma 

prioridade do governo federal. Desde então, o MEC realiza o Programa Brasil Alfabetizado, 

voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, desenvolvido em todo o território 

nacional, com atendimento prioritário a municípios que apresentam taxa de analfabetismo 

igual ou superior a 25%.   
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3.1 A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Desde 2008, as escolas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo trabalham com as 

orientações curriculares, que são as expectativas do que os alunos precisam aprender a cada 

ano da educação infantil e do ensino fundamental. Além de ser a primeira vez que a cidade de 

São Paulo tem um currículo com conteúdos a serem ensinados em todas as escolas 

municipais, há um documento com Orientações Curriculares de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (2010, p. 15), com proposições de expectativas de aprendizagem, no qual é 

possível destacar:  

 

[...] não se trata de discutir se a escola vai ou não vai fazer uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, mas, sim, de mostrar que 
ela não pode continuar a usar, de forma natural e predominante, 
apenas as tecnologias convencionais, que lhe serviram tão bem no 
passado: precisa também incorporar as tecnologias mais recentes, e 
com a mesma naturalidade que hoje usa as tecnologias convencionais. 

 

O mesmo documento destaca o termo “nativos digitais” para as pessoas que nasceram 

inseridas na era digital, cerca de quinze anos atrás, e aquelas que nascerão a partir de hoje. 

Nesse período – há quinze anos –, no Brasil, não havia internet aberta, quase ninguém sabia o 

que era um email, site ou blog, ninguém tinha telefone celular, poucas pessoas tinham 

telefone fixo, ninguém tinha câmera digital, leitor de livro eletrônico, entre outros.  

Atualmente, esse cenário mudou radicalmente. São poucas as pessoas que não têm 

contato com a tecnologia diariamente, seja em casa ou na rua. Qualquer pessoa que têm uma 

conta em um banco pode pagar o boleto de uma fatura via internet ou, então, pegar os 

resultados de exames médicos pelo site do laboratório. Nesse sentido, sabe-se que a 

tecnologia cerca a vida das pessoas, sem distinguir idade ou classe social. Por outro lado, a 

educação oferecida hoje não passou por grandes revoluções do modelo oferecido há quinze 

anos. Pode-se, nesse caso, concluir que os “nativos digitais” estão inseridos na realidade de 

uma instituição que não acompanhou, na mesma rapidez, os avanços da tecnologia, com raras 

exceções.  

Sabemos que a escola não está preparada para lidar com a tecnologia em sua plenitude 

e, com isso, a modalidade de EJA merece uma atenção especial, pois o público a que se 

destina provavelmente nasceu antes da geração de “nativos digitais” e, possivelmente, possui 

mais dificuldades com relação ao uso do computador. Nesse sentido, não basta possuir um 

projeto para inserir a tecnologia na escola. Antes disso, é necessário formar os alunos para 
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utilizar as ferramentas que os “nativos digitais” já dominam. Em uma sala que possui alunos 

com diferentes idades e níveis de aprendizagem, é necessário ainda mais: buscar um 

nivelamento de conhecimento com a informática para, então, utilizar os recursos tecnológicos 

como suporte para o aprendizado de conteúdos curriculares.  

Diante desse cenário, cabe ao professor de EJA respeitar a pluralidade cultural, raça, 

classe social, linguagem dos seus alunos e realidade da comunidade. A tarefa não é simples, 

mas é imprescindível que o ensino não se limite apenas nos objetivos de ensinar a ler e 

escrever de forma mecânica. A tecnologia deve servir aos alunos como outra forma muito 

importante de dar oportunidade igualitária a todos, inclusive preparando-os para o mercado de 

trabalho. 

Com o avanço tecnológico e crescimento social, as pessoas, sobretudo das metrópoles, 

tendem a buscar na escola uma tentativa de conseguir um emprego melhor ou manter-se 

atualizado. Em se tratando do mercado de trabalho, que exige, cada vez mais, conhecimentos 

e habilidades, a modalidade de EJA pode trazer a oportunidade de crescimento social. Além 

disso, à medida que as pessoas ficam mais escolarizadas, ficam também mais conscientes, 

críticas e exigentes. Nesse sentido, além de desenvolver a sociedade, também há uma 

satisfação pessoal inserida nesse cenário. 

Em se tratando de alunos adultos, que exercem funções na família e sociedade, a 

dinâmica das aulas e do ensino e aprendizagem devem ser diferenciadas. É necessário 

provocar o conhecimento e não tratar o aluno como um simples repositório de informações. A 

tecnologia pode auxiliar, portanto, com que esse aluno perceba que é agente ativo da própria 

aprendizagem e, com isso, ficará mais interessado e responsável por mudar a sua própria 

realidade. Trata-se, aqui, de uma perspectiva emancipadora da educação, ou seja, a 

possibilidade de trabalhar em favor dos “excluídos”.  
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4 WEBQUEST: CURRÍCULO 

 

É evidente a situação delicada com a qual professores de jovens e adultos lidam 

diariamente: o convívio com alunos de diferentes níveis, necessidades e expectativas de 

aprendizagens. O dever da escola e do educador, portanto, nesse nível de ensino, é de não 

excluir nenhum desses alunos e desenvolver um trabalho que atenda às particularidades e 

desenvolva a aprendizagem, de modo a buscar um nivelamento de conhecimento entre os 

aprendizes. 

Sabendo que a busca por uma melhor posição no mercado de trabalho pode ser um dos 

– se não o principal – objetivo dos alunos que frequentam a modalidade de EJA, a Webquest: 

currículo pretendeu promover a discussão e possibilidade aos estudantes de criarem um 

material útil para a vida profissional e que fizesse parte da realidade dessas pessoas. Atrelado 

a isso, pretendeu-se estudar a utilização de tecnologias na modalidade escolhida para o 

projeto, apresentar a webquest como recurso de pesquisa na internet, coletar opinião e 

impressão dos estudantes sobre a utilização desse recurso para o trabalho com o tema 

proposto, além de investigar de que maneira o recurso seria aceito no grupo, tanto no aspecto 

social quando no da aprendizagem.  

O trabalho foi desenvolvido especialmente para o projeto aqui relatado e foi publicado 

no seguinte link: <http://webquest.nosdapedagogia.com.br/poie/index.html>.  

Seguindo as indicações propostas por Dodge para a criação de uma webquest, a 

introdução mostra, de maneira clara, quais são os objetivos propostos e indica o desafio que o 

aluno deverá cumprir. Além disso, também evidencia a importância de montar um currículo 

apropriado, uma vez que ele pode ser o primeiro contato entre empresa e candidato. “Você 

está contratado para essa missão!”, como pode ser visto na imagem abaixo, remete ao 

mercado de trabalho, assunto que será tratado na webquest.  
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Imagem 1:  Introdução da Webquest: currículo.  
Fonte: Autoria própria. 

 

A tarefa evoca uma ação: pesquisar quais informações são relevantes para montar um 

currículo apropriado. Para isso, o aluno deverá consultar a aba “recursos” e fazer a pesquisa 

para, então, cumprir o desafio.  

 

Imagem 2: Tarefa da Webquest: currículo.  
Fonte: Autoria própria. 
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O processo mostra a expectativa e o passo a passo de todos os encontros. No primeiro, 

foi mostrado um vídeo com uma reportagem do Jornal Hoje, da Rede Globo. A reportagem 

fez parte da série Mercado de Trabalho, no qual especialistas no assunto abordado forneciam 

dicas a respeito do tema.  

Apesar da entrega do projeto final ser individual, a proposta foi de discutir os pontos 

importantes mostrados no vídeo. A reportagem levantou algumas questões importantes na 

elaboração de um currículo, como, por exemplo, começar pela identificação: nome, endereço, 

email e idade. O segundo tópico deve ser o objetivo e, em seguida, deverão aparecer as 

qualificações, cursos e idiomas, se houver. A experiência profissional é o item mais 

importante e deve ser apresentada do trabalho mais recente até o mais antigo. Vale destacar as 

realizações em cada emprego, com, no máximo, cinco linhas para cada experiência. No caso 

do primeiro emprego, o que deve ser valorizado é o tópico com o objetivo. Em ambos os 

casos, os adjetivos nunca devem aparecer. Finalmente, podem ser listadas informações 

adicionais: atividade de voluntariado, intercâmbio etc. 

Um bom currículo deve possuir, no máximo, duas páginas e é imprescindível revisá-lo 

antes de enviar para qualquer empresa. Recomenda-se o uso da letra preta, tamanho 11 ou 12, 

com fonte Arial ou Times News Roman, com tópicos em letras maiúsculas ou negrito. 

É mais comum que o currículo seja entregue via email, com onome da vaga a que se 

pretende candidatar no assunto. Com uma mensagem breve, o currículo deve ser encaminhado 

como um documento anexo. Feito isso, resta aguardar o contato da empresa. Informações 

como pretensão salarial, foto e referência profissional devem aparecer somente se o anúncio 

solicitar. 
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Imagem 3: Processo da Webquest: currículo– parte 1.  
Fonte: Autoria própria. 
 

A proposta do segundo encontro foi de iniciar a montagem do arquivo com as 

informações pessoais, de acordo com as dicas apresentadas no encontro anterior. Também 

foram indicados dois links importantes: um da Microsoft e o outro de um site que 

disponibiliza gratuitamente uma apostila com um tutorial da ferramenta Word. Ao indicar o 

link da Microsoft, pretendeu-se facilitar a montagem do currículo com um modelo pré-

definido de tópicos que poderiam ser facilmente editados. A ideia foi facilitar o processo para 

que os alunos cumprissem a tarefa, pensando na possível dificuldade que a turma iria 

enfrentar.  

 O terceiro encontro ficou reservado para a finalização do currículo, dúvidas e revisão 

do arquivo.  
 



35 
 

Imagem 4: Processo da Webquest: currículo– parte 2.  
Fonte: Autoria própria. 
 

No quarto e último encontro, a proposta era de que os alunos compartilhassem a 

produção com os colegas e relatassem as dificuldades com relação ao desafio proposto. A 

ideia era evidenciar as qualidades e experiência de cada um, fazendo com que a turma se 

aproximasse e, quem sabe, pudesse trocar informações relevantes que poderiam ajudar a vida 

profissional dos colegas.  
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Imagem 5: Processo da Webquest: currículo– parte 3.  
Fonte: Autoria própria. 

 

A aba recursos apresenta links relevantes que poderiam auxiliar os alunos no 

cumprimento da tarefa. Por conta do tempo limitado nos encontros, optou-se por indicar 

apenas material na web para a pesquisa. É importante destacar, também, o cuidado em 

selecionar referências que estivessem de acordo com o nível de escolaridade dos alunos.   

 A primeira indicação, Dicas para um currículo campeão, traz uma reportagem da série 

Emprego de A a Z, da Rede Globo. Em linhas gerais, apresenta um consultor que comenta 

alguns itens para se montar um currículo adequado. Entre outras dicas, é citado que o 

currículo não é uma auto-biografia, ou seja, deve ser breve e conciso. O consultor ainda 

analisa dois currículos reais de duas pessoas que estão buscando uma nova oportunidade de 

emprego e mostra como torná-los mais atrativos. 

 A segunda indicação traz o link do vídeo que foi mostrado no primeiro encontro.  

 O terceiro linkmostra uma matéria da revista VOCÊ S/A, da Editora Abril, que 

apresenta, em 10 passos, como montar um currículo nota 10. É evidenciado que não basta ter 

um histórico, formação e experiências significativas. É necessário saber organizar todas  essas 

informações em um currículo. Para isso, deve-se começar com os dados pessoais e objetivos. 

Cuidados como clareza, síntese, apresentação e veracidade do arquivo também são 

importantes. Deve-se citar as experiências, formação, idiomas (se houver), carta de 

apresentação com, no máximo, vinte linhas e o arquivo deve ser enviado via email. 
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 O quarto link mostra, em 12 passos, os principais erros na elaboração de um currículo. 

Trata-se de uma materia do site Abril.com, da Editora Abril. Erros de português, mentiras, 

chavões, objetivos obscuros, plágio e foto são alguns dos itens citados. 

 

Imagem 6: Recursos da Webquest: currículo– parte 1. 
Fonte: Autoria própria. 
 

Criando um currículo rápido é uma vídeo aula que mostra, em cerca de três minutos, 

o passo a passo de como elaborar um currículo no Word. 

 Finalmente, o último link indicado é do site da Revista INFO, da Editora Abril. É 

possível fazer o download gratuito de um modelo de currículo para estágio criado por 

especialistas do CIEE.  
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Imagem 8: Avaliação da Webquest: currículo. 
Fonte: Autoria própria. 
 

A conclusão resume, brevemente, o conteúdo que foi trabalhado, sua importância, bem 

como sugere pesquisas futuras como, por exemplo, como se portar diante de uma entrevista 

de emprego ou uma dinâmica de grupo. 

 

Imagem 9: Conclusão da Webquest: currículo.  
Fonte: Autoria própria. 
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A escola possui dezesseis salas de aula, que funcionam em três períodos, com 

aproximadamente quarenta alunos por sala. Possui uma sala de leitura, sala de vídeo, 

laboratório, sala de informática e duas quadras esportivas. A maioria dos professores é efetivo 

e também possui um quadro de apoio quase completo. 

Em todos os encontros, além da professora do laboratório de informática, também 

estava presente o professor regular da turma. As aulas aconteceram no laboratório, que conta 

com o sistema BlueLab, que é um software para uso pedagógico que auxilia o professor no 

dia-a-dia da sala de aula. Esse software foi instalado em duas versões: a do aluno e a do 

professor. De acordo com o Manual BlueLab, da Prefeitura de São Paulo, algumas 

ferramentas disponíveis e importantes para o professor são: controle da tela dos alunos, envio 

e recebimento de mensagens e arquivos, envio de questionários, entre outros. Além disso, o 

aluno pode interagir com o professor, em um ambiente colaborativo, enviando mensagens 

instantâneas.     

O projeto foi aplicado nos meses de abril e maio de 2012, em uma turma de 3º ano de 

EJA, que corresponde ao 6º/7º anos do Ensino Fundamental. A média de presença nos 

encontros foi de vinte alunos, com idades variadas, entre adolescentes e idosos. Foram 

utilizadas quatro aulas de informática, de quarenta e cinco minutos cada, no desenvolvimento 

da pesquisa.  
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5 ETAPAS DO PROJETO 

 

A pesquisa foi aplicada a partir da Webquest: currículo, apresentada previamente, a 

qual foi elaborada especialmente para o projeto aqui relatado. Abaixo estão descritas as sete 

etapas do projeto.  

Etapa 1: pré-projeto com pesquisa sobre o tema e pesquisa bibliográfica.  

Etapa 2: pesquisa junto a DRE Freguesia do Ó para localizar uma escola que 

trabalhasse com tecnologia em EJA.   

Etapa 3: contato com a escola e aprovação da diretoria da instituição de ensino para 

aplicação do projeto.   

Etapa 4: elaboração do roteiro da webquest. Essa etapa foi desenvolvida, em cerca de 

duas semanas, em Word e contou com apoio constante da professora da turma para adequação 

da proposta na realidade da comunidade escolar. Foram feitas considerações como alteração 

de palavras para adequação ao nível de vocabulário que os estudantes apresentavam e, 

também, adequação no tempo de duração dos encontros, que, inicialmente, era de seis, mas 

foi reduzido para quatro. 

Etapa 5: elaboração da webquest. O layout foi desenvolvido no Photoshop, com a 

preocupação de apresentar os elementos necessários de maneira limpa e simples, com uma 

navegação intuitiva e fácil. Uma vez definido o layout, a programação foi aplicada no 

Dreamweaver e, finalmente, o projeto foi hospedado em um servidor. 

Etapa 6: aplicação da webquest com a turma.  

Etapa 7: aplicação da entrevista. Depois de concluída a aplicação da webquest, foi 

realizada uma entrevista com os alunos com o objetivo de estudar os ganhos pedagógicos e a 

motivação de cada aluno durante as atividades.  

Vale destacar que, durante as etapas 6 e 7 foi feito o registro das aulas pelo 

pesquisador, que esteve presente durante toda a aplicação do projeto. Para o registro das 

atividades, foi utilizada a máquina fotográfica digital. As fotos, indicadas nos anexos, 

mostram alguns momentos em sala de aula. 
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5.1 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Em conversa prévia com a professora da turma, ficou claro que os alunos 

apresentavam-se em diferentes níveis em relação ao uso dos computadores. A maioria dos 

alunos estava alfabetizada, entretanto, como a matrícula e permanência dos mesmos na escola 

eram variadas, os níveis de aprendizagem não eram compatíveis, o que dificultou um pouco a 

conclusão das tarefas.  

O projeto foi apresentado rapidamente pela professora da turma e, na primeira aula, os 

alunos navegaram pelo site e conheceram a proposta. Em seguida, foi exibido o vídeo com 

uma reportagem da Rede Globo. Depois de assistir ao vídeo, os alunos ficaram livres para 

explorar a página em que a webquest foi hospedada, porém, antes disso, já pode ser observado 

que as dificuldades da turma eram variadas: enquanto uma pessoa ainda estava digitando a 

senha para logar no sistema da escola, a outra já estava com a atividade aberta.  

No segundo encontro, por conta da diferença de níveis de aprendizagem dos alunos, 

optou-se por disponibilizar um modelo de currículo pronto para que as informações fossem 

apenas editadas de acordo com as indicações da webquest. O arquivo modelo foi armazenado 

em uma pasta compartilhada do laboratório para que todos tivessem acesso. Dificuldades com 

questões ligadas à informática foram comuns, sobretudo relacionados à digitação. Algumas 

informações extras foram reforçadas pela professora, como, por exemplo, sobre a importância 

de não dar informações falsas ou, então de inserir apenas informações relevantes. O seguinte 

caso foi alertado: incluir email no currículo apenas se a pessoa utilizar esse recurso, afinal, de 

nada adiantaria enviar um arquivo com essa informação e nunca verificar se houve ou não 

uma resposta. Cada tópico do currículo foi discutido em sala de aula com base na reportagem 

exibida na aula anterior e todas as produções foram salvas em uma pasta compartilhada do 

laboratório.  

No terceiro encontro, os alunos continuaram a construir o currículo. Alguns alunos que 

não estavam presentes na aula anterior fizeram o trabalho com outros colegas e em todo 

momento houve interação da turma, especialmente para tirar dúvidas sobre questões 

relacionadas à informática. Alguns currículos apresentaram erros ortográficos, que seriam 

corrigidos posteriormente pela professora.  

No último encontro, algumas pessoas participaram da atividade proposta, que era de 

compartilhar as dificuldades e sinalizar a importância de montar um bom currículo. 

Informações de vagas também foram compartilhadas, como, por exemplo, de uma padaria que 
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estava em construção na região e que precisaria de pessoas com variados perfis para trabalhar. 

Por fim, foi entregue uma folha para cada aluno para que respondessem à entrevista.  

Responderam ao questionário dezesseis pessoas, sendo que 13% tinham mais de 40 

anos, 37% com menos de trinta anos e 50% entre trinta e quarenta anos, conforme mostrado 

no gráfico abaixo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11: Gráfico com a faixa etária dos entrevistados.  
Fonte: Autoria própria. 
 

O quadro abaixo mostra o resultado da entrevista. Pode-se observar que metade do 

grupo que participou das atividades com a Webquest: currículo conseguiu compreender a 

proposta do modelo de pesquisa. Mais de 50% dos alunos responderam que conseguiram 

aprender com as atividades, além de acharem o modelo de pesquisa relevante. Além disso, 

treze alunos, que corresponde a 81% dos entrevistados gostariam de utilizar esse recurso em 

outras aulas.  

 Com relação à seção “Recursos”, metade da turma conseguiu encontrar o que buscava 

e, por isso, utilizou outras fontes para fazer a pesquisa.  
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Imagem 12: Quadro com o resultado da pesquisa.  
Fonte: Autoria própria. 
 

Diante do cenário exposto, vale destacar que, por conta das dificuldades no uso da 

informática, optou-se por evidenciar a execução da tarefa. Nesse sentido, é possível que a 

turma tenha estivesse focada na elaboração do currículo e o conceito de webquest tenha sido 

pouco explorado. É provável que isso tenha ocorrido pelo pouco tempo destinado à 

apresentação da metodologia de pesquisa. De qualquer forma, de maneira indireta, os alunos 

conseguiram cumprir a tarefa proposta, apesar de utilizarem muito pouco a seção “Recursos”.  

Como é de se esperar em EJA, a diferença de idade entre os alunos era muito grande. 

A maioria tinha entre 30 e 40 anos. No entanto, os idosos, apesar de se interessarem pela 

atividade, tiveram o foco voltado para a informática e não para a proposta do uso efetivo da 

tecnologia em favor de um benefício que poderia ser, de fato, aplicado para a vida cotidiana. 

Esse fato é justificado se pensarmos que os idosos não estão à procura de novas oportunidades 

de emprego. Por outro lado, outras pessoas enxergaram uma oportunidade de construir um 

currículo que serviria para futuras oportunidades de emprego.  

Pode-se analisar que a aplicação do modelo de pesquisa foi eficiente, uma vez que a 

entrevista mostra que a maioria das pessoas considerou a webquest relevante para a 

aprendizagem. Deve-se levar em consideração que o modelo proposto, por ser experimental e 

ter sido aplicado em um nível de ensino em que as TICs não são prioridade, necessitaria de 

algumas reformulações para aprimorar os processos de ensino. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A webquest, enquanto atividade estruturada com intenções educativas pode ser um 

meio para facilitar o processo de aprendizagem sobre diversos assuntos. Soma-se a isso o fato 

desse tipo de projeto lidar com questões de segurança na internet e autonomia dos alunos.  

É possível concluir que a metodologia de pesquisa aqui apresentada fez com que os 

alunos entrassem em contato com materiais autênticos e promoveu situações de colaboração 

reais. Apesar das dificuldades apresentadas durante a aplicação do projeto, sobretudo com 

relação à utilização da informática, os alunos assimilaram e interpretaram as informações 

disponíveis para cumprirem a tarefa proposta.  

É importante destacar que os alunos da modalidade de EJA no Brasil foram excluídos 

da escola, mas nem por isso desistiram de buscar formação e construir saberes. Apesar de uma 

formação tardia, é necessário levar em consideração que essas pessoas aprenderam ofícios que 

os ajudaram a sobreviver num mundo que pouco os reconhece. Partindo de tal pensamento, o 

projeto aqui proposto pretendeu auxiliar para que a condição social dessas pessoas pudesse ser 

repensada, com a criação de um currículo que poderia seria útil para a busca de novas 

oportunidades de trabalho.  

A tarefa proposta foi cumprida, mas, no caso de pesquisas futuras, seria adequada uma 

capacitação prévia ou uma análise mais aprofundada antes da aplicação do projeto. Dúvidas 

comuns relacionadas ao manuseio de editores de texto, como o Word, atrapalharam o processo e a 

dinâmica das atividades. Entretanto, de maneira geral, conforme foi observado durante a pesquisa, 

o modelo de webquest proporcionou contribuições relevantes para a aprendizagem dos alunos e 

houve troca de informações relevantes.  

De acordo com Valente (1993), o objetivo da introdução do computador na educação 

deve ser efetivo e, para isso, deve ser utilizado no processo de desenvolvimento da capacidade 

de criar e pensar e, alem isso, deve ser encarado como uma ferramenta que facilita a 

descrição, a reflexão e a depuração de ideias. Pensando em utilizar o computador em favor da 

aprendizagem, o modelo da webquest mostrou-se eficaz na construção do conhecimento pelo 

aluno, pois atingiu os objetivos citados anteriormente. 
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ANEXO 

 As fotos abaixo foram tiradas no primeiro encontro da aplicação da pesquisa na escola 

citada neste trabalho. A proposta foi de alunos de EJA montarem um currículo e entrarem em 

contato com o tema por meio da webquest: currículo.  

 
       Laboratório da escola.  
       Fonte: Acervo próprio.  
 

       
       Alunos nas máquinas do laboratório de informática durante a aplicação da pesquisa. 
       Fonte: Acervo próprio.  
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             Alunos nas máquinas do laboratório de informática durante a aplicação da pesquisa. 
             Fonte: Acervo próprio.  
 

 
             Alunos assistindo ao vídeo proposto durante a aplicação da pesquisa. 
             Fonte: Acervo próprio.  

 


