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RESUMO

O presente estudo permite verificar a utilização da Webquest, uma ferramenta da Educação Baseada 
na Web, em um curso de Educação Profissional, o Técnico em Farmácia . Esta dissertação tem como 
objetivos conhecer as experiências e as opiniões dos docentes, que efetivamente testaram a metodologia 
de ensino-aprendizagem, quanto ao seu valor educacional e ao melhor momento curricular de aplicá-
la. As análises advindas deste trabalho poderão resultar posteriormente na indicação para a inclusão 
oficial desta metodologia no Plano de Curso do Técnico em Farmácia. Como metodologia adotou-se 
a pesquisa Descritiva e Exploratória. O questionário foi eleito como instrumento de coleta de dados, 
trazendo informações sobre o perfil docente e suas experiências frente a Webquest. Para uma maior 
compreensão do fenômeno foram pesquisadas diversas fontes nacionais e internacionais, impressas e 
eletrônicas sobre o uso da Informática na Educação, mais especificamente sobre a Webquest e alguns 
relatos de seu uso em vários países e no Brasil. Os resultados obtidos demonstram que os docentes 
entendem que é viável trabalhar com a Webquest em variados conteúdos curriculares do curso Técnico 
em Farmácia e a maioria concorda em introduzir esta estratégia de ensino-aprendizagem no componente 
curricular Desenvolvimento de Projetos, uma vez que este privilegia a pesquisa, o trabalho cooperativo 
entre os alunos e a elaboração e execução de um projeto. A Webquest é uma ferramenta que traria a 
possibilidade de pesquisar, interagir e construir novos conhecimentos a partir de um cenário virtual.
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ABSTRACT

The present study intends to verify the use of the Webquest, a tool of the Education Based on the Web, 
in a course of Professional Education, the “Technician in Pharmacy”. The objective is to know the 
experiences and the opinions of the teachers, who had effectively tested the methodology, concerning 
its educational effectiveness and the best curricular moment to apply it. The analyses of this work 
point to the recommendation for the official inclusion of this methodology in the Plan of Course 
of the Technician in Pharmacy. As a methodology the Descriptive and Explorative research was 
adopted. The questionnaire was elected as instrument of data collection, bringing information on 
the teacher s profile and its experiences in the use of a Webquest. For a broader understanding of 
the phenomenon, diverse national and international bibliographies have been selected, from printed 
and electronic sources, on the use of Computer science in the Education, more specifically on the 
Webquest and also some reports of its use in some countries and Brazil. The results demonstrate that 
the teachers understand that it is possible to work with the Webquest in varied curricular contents of 
the course Technician in Pharmacy and the majority agrees to introduce this teaching-learning strategy 
in the Curricular Component Development of Projects, a discipline that privileges the research, the 
cooperative work between the students and the elaboration and execution of a project. The Webquest 
would bring new possibilities to search, to interact and to construct new knowledge from a virtual scene.
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