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Resumo

Este trabalho traz uma experiência vivenciada através do uso da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), com a aplicação de uma webquest em uma turma do 3° ano do ensino médio, da EREM Aníbal Fernandes. A webquest
que tem como tema: Radioatividade: Um bem para humanidade x Transtornos decorrentes desse bem e visa trabalhar os conteúdos do tema em questão de forma crítica e interativa, potencializando a pesquisa na internet e o trabalho
coletivo, contribuindo de maneira significativa na aprendizagem do estudante. A elaboração do modelo Webquest está atrelada ao uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), principalmente o computador, como um recurso
motivador no processo de construção de conceitos, permitindo uma pesquisa orientada na internet, que proporciona melhor uso do tempo e melhor resultado na pesquisa.

Palavras chaves: Webquest, Aprendizagem, TICs.

Abstract

This paper presents an experience through the use of Information and Communication Technology (ICT), with the implementation of a webquest in a class of 3rd year of high school, the EREM Anibal Fernandes. The webquest that has
the theme: Radioactivity: A well for humanity x Disorders resulting from this well and aims to work the contents of the topic critically and interactive, increasing research on the Internet and collective work, contributing significantly in
student learning . The development of the model Webquest is linked to the use of information and communication technologies (ICT), especially the computer as a resource motivator in the process of constructing concepts, allowing a
targeted search on the internet, which provides better use of time and better results research.
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Introdução

A internet tornou-se fundamental no cotidiano da sociedade, que a utilizam para trocar e-mails, em bate papos, bolgs, flogs, fórum, para realizar compras, cursos, checar contas bancárias, fazer pesquisas, entre tantas outras
atividades. 57% dos brasileiros utilizam essa ferramenta tecnológica em sua casa, 31% no trabalho, 18% na escola, 35% em lanhouses, 20% na casa de amigos e 5,5% em locais públicos (NOVA ESCOLA, 2012).

Atualmente, muitas escolas já estão conectadas à internet, o que oferece um leque de possibilidades para que haja maior dinamização da aprendizagem dos estudantes e professores, principalmente no que diz respeito às possibilidades
de obter informações e trazê-las para a comunidade escolar. Com essa ferramenta os educandos e educadores têm acesso a um volume extraordinário de informação, porém essa nem sempre gera algum conhecimento para escola,
uma vez que é necessário trabalhar a pesquisa para que haja a construção da aprendizagem, segundo Leão (2007)

“Esta informação não tem garantido necessariamente um processo de produção de conhecimento. O conhecimento precisa sobremaneira de uma construção das pessoas que obtêm estas informações...”
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Nesse sentido, o professor é peça fundamental, pois atoa como mediador nesse processo, onde deve gerenciar o acesso a informação para garantir que esse transforme-se em conhecimento. Há muita informação disponível na internet,
em quantidade quase que inesgotável e acessível de qualquer parte do mundo. Por outro lado, quando se é confrontado com esse grande volume de informações, existe uma tendência de dedicar um tempo menor para a análise dos
conteúdos devido à compulsão por navegar e descobrir outras páginas. Deve-se evitar as informações prontas e desconexas e estimular o raciocínio e a reflexão ética frente às informações encontradas na internet, a fim de
transformá-las em conhecimentos.

O professor deve trabalhar com os seus estudantes os conteúdos existentes na internet e informar os mesmos os perigos que lá existe, mas sempre permitir que os educando expressem a sua opinião. Essa ferramenta ainda não esta
sendo utilizada em todas as escolas, isso devido ao processo histórico da educação brasileira, visto que desde o surgimento da escola no Brasil, há a ideia de que o professor é o detentor do conhecimento enquanto o aluno é puro
receptor desse tal conhecimento. Nesta perspectiva, o professor atuava como um ser que exerce sua ‘autoridade’ de mentor do conhecimento, ficando o estudante sem o direito de questionar já que as palavras do professor eram
inquestionáveis. Atualmente, tal afirmação não é mais adequada, uma vez que todos são providos de conhecimento prévio de um determinado assunto. Etimologicamente, a palavra aluno vem do latim alumnus, alumni (criança de
peito) e alere que significa alimentar, nutrir, fazer crescer. Hoje, podemos afirmar que há uma grande preocupação com a formação e a função do educador como agente transformador da educação e, consequentemente, do processo
de aprendizagem do estudante.

Segundo Freire (1996, p. 59 e 60),

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o
minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento do seu dever de propor limites à liberdade do aluno,
que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando transgride os princípios fundamentais éticos de nossa existência.

É preciso pensar mais sobre a prática educativa nos dias atuais, pois o que pode ser verificado é que há um número significativo de estudantes que não optam pelos cursos de licenciatura, justificando que a carreira é desvalorizada, as
condições de salários são precárias, assim é necessário repensar a educação, pois como ressalta Freire (1980, p.117).

Somente uma outra maneira de agir e de pensar pode levar-nos a viver uma outra educação que não seja mais o monopólio da instituição escolar e de seus professores, mas sim uma atividade permanente,
assumida por todos os membros de cada comunidade e associada de todas as dimensões da vida cotidiana de seus membros

De acordo com Rodrigues (1997, p.15), educador não é simplesmente aquele que transmite um tipo de saber para seus alunos, como um simples repassador de conhecimentos. É necessário que o educador busque nova metodologias
para dinamizar o ensino, principalmente os das disciplinas que compõem o quadro das ciências consideramos, assim, na medida em que abordamos atividades diferenciadas despertamos a curiosidade em aprender, sendo necessário
que o professor não trabalhe apenas com o quadro e giz como como enfatiza Nanni (2004, p.01) a partir do seguinte questionamento

Como aprender ciências apenas com um quadro e giz e ouvindo a voz do professor Ciência é muito mais que saliva e giz. A importância da inclusão da experimentação está na caracterização de seu papel
investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão dos fenômenos sobre os quais se referem os conceitos. Muitas vezes parece não haver a preocupação em esclarecer aos alunos a
diferença entre o fenômeno propriamente dito e a maneira como ele é representado quimicamente, por exemplo. Mas o que se vê ainda na maioria das escolas são as aulas de Física, Química e Biologia
meramente expositivas, presas às memorizações, sem laboratório e sem relação o com a vida prática cotidiana do aluno. Essa maneira simplista, ultrapassada e, até mesma, autoritária de conceber o processo
de ensino, certamente não deixa transparecer a complexidade que caracteriza todo o ato de ensinar.

Nesse cenário das disciplinas que compõem o quadro das ciências exatas e da natureza destacamos a Química, uma matéria considerada pelos estudantes como chata, nesta perspectiva, podemos destacar que ao iniciarem os estudos
de dessa, os estudantes adentram entusiasmados na sala e com vontade de presenciarem uma aula dinâmica, repleta de atividades lúdicas. No entanto, se deparam com educadores que se prendem aos conteúdos dos livros, às
fórmulas e teorias, sendo obrigados a assistirem às aulas e a decorarem os conteúdos para obterem aprovação no vestibular e assim a Química vai se tornando uma matéria desmotivadora. Segundo Pavão (2006, p. 31),

o ensino de Ciências hoje virou quase uma literatura. O professor não tem boa formação, se sente inseguro para ensinar e acaba se apoiando muitas vezes no livro didático. O ensino fica livresco. O quadro que
temos hoje é da criança que chega à escola cheia de questões e curiosidades e, passado certo tempo, ela perde o interesse. O professor em vez de estimular essa curiosidade acaba matando-a.

Compreendemos que os estudantes almejam um ensino experimental, pois as experiências simples são facilmente internalizadas a partir da relação com as experiências vivenciadas no dia a dia, como por exemplo, a reação entre a
aspirina e o vinagre com a liberação de gás carbônico (CO2), o mesmo gás que o ser humano expira durante o processo de respiração; outra é a reação que ocorre entre o papel alumínio com o hidróxido de sódio com a liberação do gás

hidrogênio, usado para encher balões nas festas de aniversário, que ao contrário do CO2, é altamente inflamável, quando em contato com uma chama ocasiona uma explosão; e quem nunca se questionou ao ver uma chama

percorrendo uma cédula de cem reais molhada com álcool hidratado e não sofrer nenhuma modificação em sua estrutura

Portanto, o professor assume um papel fundamental no processo de ensino da Química para promover a interação dessa área de conhecimento com a vida do educando a partir das atividades pedagógicas propostas. Reafirmando essa
concepção, destacamos Cardoso e Colinvaux (2000, p. 401) quando considera que

O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao homem o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo analisar, compreender e utilizar este conhecimento no
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cotidiano, tendo condições de perceber e interferir em situações que contribuem para a deterioração de sua qualidade de vida.

No ensino da Química, o professor pode dialogar com as várias áreas do conhecimento e realizar viagens fantásticas movido pelas reações químicas ao longo do percurso da humanidade, Por exemplo, os gregos desenvolveram a técnica
para dissecar o corpo humano para deixá-lo conservado por muitos anos; a movimentação e a interações entre as moléculas Químicas que alteram a paisagem geográfica das diversas regiões do globo terrestre; o que seria da Química
sem o mundo das letras para auxiliar nas interpretações dos dados e nos levantamentos de hipóteses a fim de analisar o processo de formação das diversas reações e combinações dos elementos presentes no cotidiano. É, portanto,
importante o professor integrar as disciplinas

a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalhar todas as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de
significados e registro sistemático dos resultados. BRASIL (1999, p. 89)

Nesse sentido destaca-se a necessidade de inserir nos planos de aula, o uso da internet e de outras atividades que dinamizem o ensino dessa ciência, visto que a tecnologia se faz presente a cada momento no cotidiano dos jovens.
Nesse contexto a educação é convidada a repensar estratégias que possibilitem a inclusão da mesma na escola.

É necessário que os professores e estudantes estejam inseridos nas mudanças tecnológicas, o uso dos TICs (tecnologias de informação de comunicação) a cada dia está ganhando força em todo cenário mundial, compreende-se que
esse é um conjunto composto por infraestrutura material, pelos procedimentos e serviços envolvidos na informatização de sistemas computacionais que automatizam processos e pela interação intermediada por meios computacionais
(MOREIRA, 2003).

Estas tecnologias estão cada vez mais presentes nas escolas, porém além de todo esse aparato é preciso que se tenha um professor qualificado que possa orientar o processo de utilização dessas ferramentas, caso contrário, essas
ferramentas não alcançam o objetivo pedagógico a que elas se propõem. Segundo entrevista na revista nova escola (2012) a professora Maria Helena, diretora do polo de educação à distancia de Piraí, um dos maiores equívocos no uso
da TIC, seria dissociar o uso da informática na gestão de uma reflexão sobre o aprendizado. Esse risco pode ser expresso pela fórmula: processo velho + tecnologia nova = processo velho caro.

No cenário atual, as TICs vêm sendo utilizadas em escolas de todos os países, e em diversos parâmetros que vão desde a criação de blogs para divulgação de trabalhos, produção de sites para facilitar a comunicação com os pais, até
como parte integrantes da aulas através de webquests ou vídeo conferências.

Infelizmente o fato de estar se usando as TICs no cotidiano de uma escola não significa uma melhoria no aprendizado dos estudantes. As tecnologias por si só não garante o sucesso da atividade, é necessário um professor qualificado
que consiga fazer uso dos recursos que a tecnologia oferece.

A inserção das TICs na sociedade, principalmente as advindas da internet, tem influenciado as formas de comunicação dos jovens, que se encontram cada vez mais presentes em redes sociais. No âmbito educacional, a internet é mais
bem utilizada quando inserida numa proposta pedagógica. Segundo Leão e outros autores (2006), a WebQuest tornou-se uma maneira muito conhecida para guiar a utilização dos recursos da Web para o ensino e aprendizagem através
de pesquisas.

Em 1995, na Universidade Estadual de San Diego, o professor Bernie Dodge criou um modelo de investigação orientada na rede, onde algumas ou todas as informações que os estudantes interagem são provenientes da internet. O
Modelo Webquest (WQ), onde Web significa rede, WWW (significa World Wide Web, algo como ,em uma tradução livre, "Ampla Rede Mundial"); Quest quer dizer: investigar, procurar, s. aventura. O modelo Webqueste propoe: “Uma
atividade orientada em que algumas ou todas as informações que os aprendizes interagem vêm de recursos da Internet, opcionalmente suplementadas por videoconferência” (DODGE, 1995).

O modelo Webquest se trata de uma pesquisa orientada, que proporciona melhor uso do tempo e melhor resultado na pesquisa.

A partir disso, os objetivos esperados para os alunos com a utilização da WQ são:

• análise e integração das informações encontradas na Internet;
• transformação dessas informações em conhecimento;
• incentivo à produção autônoma dos alunos;
• motivação para o trabalho cooperativo;
• testar hipóteses e aplicá-las num contexto real.

Dodge (1997) descreve dois niveís de Webquests:

1. Webquests Curtas: são WQ de curta duração. Sua meta instrucional constitui-se da aquisição e integração das informações, com o objetivo de dar significado a elas. No fim de uma Webquest curta o aluno terá se deparado com
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uma quantidade significativa de informações novas dando sentido para elas. O prazo estimado para a utilização de uma Webquest curta é de 1 a 3 aulas.

1. Webquests Longas: a meta instrucional de uma Webquest longa é estender e aprimorar o conhecimento. Nela, o estudante faz uma análise profunda das informações e evidencia o que aprendeu através da produção de
materiais on ou offline. Este nível de WQ tem tempo previsto de utilização de uma semana a um mês.

Dodge (1997) também propõe alguns atributos críticos para a WQ, que fornecem consistência e claridade à proposta:

• Introdução: parte que define o cenário e expõe algumas informações preliminares para os alunos.
• Tarefa: a tarefa deverá esta adequada aos objetivos propostos na webquest, além de ser motivadora e desafiadora.
• Recursos: são um conjunto de fontes de informação necessária para a execução da tarefa.
• Processo: o processo descreve os passos para realização da tarefa e organização do trabalho.
• Guia: busca organizar as informações que os alunos adquirem. Pode se apresentar em forma de questões-guias.
• Conclusão: encerra a investigação, relembra aos alunos o que foi estudado e pode propor-lhes uma aplicação posterior.

O professor é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da aplicação da WQ, deve estar preparado para aceitar diferentes perspectivas e interpretaçoes de mundo, reconhecento ser um facilitador na construção do conhecimento.
Utilizar o modelo Webquest pode tornar-se uma atividade prazerosa para professores e alunos. Para isso, o seu objetivo deve ser planejado cuidadosamente pelo professor, de forma que proporcione ao aluno a construção de
conhecimento, cooperação entre os integrantes do grupo, motivação e inspiração para a realização da tarefa.

Este trabalho surgiu da necessidade de utilizar as tecnologias disponíveis na escola, atreladas ao uso de redes sociais no processo de aprendizagem do estudante, a partir da aplicação de uma webquest abordando o tema Radioatividade
no ensino da química, capaz de potencializar a construção do conhecimento de forma dinâmica e interativa. Tendo como principal objetivo identificar a relevância da utilização da webquest no ensino da química, como ferramenta
tecnológica no processo ensino aprendizagem do estudante, associando ao uso das redes sociais (facebook) nas aulas de química, bem como inserir esses recursos tecnológicos na prática docente.

Métodos

Este trabalho teve início com a construção de uma webquest, cuja finalidade era trabalhar a temática radioatividade, atrelada ao uso pedagógico dos tablets recebidos pelos estudantes das escolas públicas, vinculando seu uso ao acesso
às redes sociais (facebook).

A aplicação da webquest foi realizada com uma turma de trinta estudantes do 3° ano do ensino médio, da Escola de Referência em Ensino Médio Aníbal Fernandes em parceria com o Projeto PIBID – Universidade Católica de
Pernambuco - UNICAP,

A aplicação do trabalho teve uma duração de sete aulas com 50 minutos cada. Sendo quatro aulas para explorar a webquest, duas aulas para discussão da temática através da realização de um júri na sala de aula, e uma aula para
avaliação do uso da tecnologia nas aulas de química, através um questionário. Para a realização da atividade, as tecnologias utilizadas foram: tablets, notebook e data show. O acesso a webquest se deu através de uma pagina do
facebook:
http://www.facebook.com/l.phpu=http%3A%2F%2Fprezi.com%2Fp9b6ux67mhul%2Fpresent%2F%3Fauth_key%3D9rw7trg%26follow%3Dyow_bzzlshtx%26kw%3Dpresent-p9b6ux67mhul%26rc%3Dref-35402135&h=8AQHb_-IO&s=1,
facilitando assim o acesso às informações.

Resultados e Discussões

No decorrer da aplicação da webquest foi observada uma maior participação e uma curiosidade crescente nos estudantes ao utilizar as redes sociais como ferramenta de estudo, o mesmo ocorreu no momento do júri onde se observou
uma discussão qualificada em torno do tema, o que aponta para a efetiva construção do conhecimento dos educandos.

Em relação ao questionário aplicado na turma, avaliando o uso da ferramenta na aula de química, 100% dos estudantes consideraram importante o uso das tecnologias nas aulas, assim como, a utilização da webquest como agente
motivador, capaz de contribuir de forma efetiva no seu aprendizado. Os estudantes também avaliaram de forma positiva os vídeos e textos utilizados na webquest, relatando que o conjunto da atividade tornou a aula “mais
interessante”, capaz de mudar de opinião sobre a temática frente aos novos conhecimentos adquiridos, indicando assim o uso de webquest nas demais disciplinas. Diante dos resultados apresentados, o uso da webquest possibilitou a
realização de uma pesquisa, previamente, planejada dos recursos da Web, para o processo de ensino e aprendizagem da temática Radioatividade.

Conclusões
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Considerou-se a webquest uma ferramenta com um potencial elevado no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que a mesma utiliza a tecnologia e recursos da Web para motivar os estudantes, e tais recursos e aparatos
tecnológicos já estão inseridos no cotidiano dos educandos, gerando um grande fascínio entre eles, o que ficou evidenciado pelo interesse e participação na atividade proposta. O fato do aplicativo gerador da webquest está associado ao
facebook, possibilitou uma maior interação entre os estudantes durante a atividade, tornando-a mais atrativa. Considerou-se, ainda, de grande importância, a inserção de recursos tecnológicos na prática docente por permitir uma
avaliação constante de metodologias e práticas de ensino, além de ampliar o acesso a informação de todos envolvidos com a educação.

Referências Bibliográfica

BRASIL. Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec). Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC/Semtec, 1999.

CARDOSO, S. P. e COLINVAUX, D. Explorando a Motivação para Estudar Química. Química Nova, v.23, n.2. 2000.

DODGE, B. Some thoughts about WebQuests. San Diego (EUA): The WebQuest Page, 1997. Disponível em: . Acesso em: 14/04/2013

DODGE, B. Webquest: uma técnica para aprendizagem na rede internet

Disponível em: . Acesso em: 14/04/2013

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia- Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz Terra, 1996.

____________. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.

LEÃO, M. B. C et al. Flexquest: una webquest con aportes de La teoria de la flexibildad cognitiva (TFC). In: ARGENTINA. Ministerio de Educación de la Nacion. Libro Del Proyecto de Articulacion Universidad Enseñanza Media.
Salta, Argentina: Universidad Nacional de Salta, 2006.

LEÃO, M. B. C., Veras, U. M. C. M. O modelo WebQuest modificado. Revista Iberoamericana de Educación. n. 43/3 – 25, ISSN: 1681-5653, jun. 2007.

MOREIRA, E. Gerenciamento de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Disponível em: . Acesso em: 16 abr. 2006. Trabalho em power point da apresentação no 2º GEINFO, 2003.

NANNI, Reginaldo; A Natureza do Conhecimento Científico e a Experimentação no Ensino de Ciências. Disponível em: http://cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art_26/natureza.html; Acesso em 11-04-2013.

PAVÃO, 2006 apud Prates, 2006

Revista Nova Escola, edição especial, nº 42 – Tecnologia na Educação. São Paulo – SP, 2012

RODRIGUES, N. Por uma nova escola: o transitório e o permanente na educação. 11. ed. São Paulo: Cortez, 1997.

[1] Estudante do Curso de Licenciatura em Química, Universidade Católica de Pernambuco, Bolsista do PIBID e integrante do grupo de pesquisa em educação da UNICAP. Email: liderlanioalmeida@gmail.com

2Professora do Ensino Básico, EREM Aníbol Fernandes, E-MAIL: vera.quimica@hotmail.com
3 Professora Doutora em Química Orgânica, Universidade Católica de Pernambuco. Integrante do grupo de pesquisa em educação da UNICAP. Email: luciacl@terra.com.br.

Pág.5/5


