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Resumo
Introdução: A tecnologia educacional WebQuest é uma técnica de aprendizagem que utiliza a internet para a criação de ambientes de 
aprendizagem próximos da realidade. Objetivo: Descrever a avaliação de uma WebQuest na temática Assistência de Enfermagem ao 
Acidente de Trabalho com Material Biológico no ambiente hospitalar, desenvolvida por graduandos em enfermagem de uma instituição 
privada de ensino superior do noroeste paulista. Material e Método: Estudo desenvolvido em duas etapas: disponibilização da WebQuest 
aos acadêmicos de enfermagem por meio da plataforma educacional Moodle e; avaliação direcionada segundo o referencial de avaliação 

software, a partir 

informação como instrumentos para a prática docente mediadora, na integração entre conhecimentos válidos e a realidade complexa e 

enfermeiros e a satisfação pelo cumprimento da atividade com êxito, permitindo, assim, considerar a metodologia WebQuest como válida 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem. Informática em Enfermagem. Educação em Enfermagem. WebQuest.

Abstract
Introduction: WebQuest educational technology is a learning technique that uses the internet in order to create learning environments close 
to reality. Purpose: To describe the evaluation of a WebQuest in the area of Nursing Assistance to Work Accident with Biological Material 
in the hospital environment developed by undergraduate nursing students from a higher education private institution of northwestern São 
Paulo. Material and Method: It was a two-steps study: WebQuest availability to nursing students through the Moodle educational platform 
and; targeted evaluation, according to the evaluation framework of the Brazilian Association of Standards and Techniques (ABNT) NBR 

integrating valid knowledge and the complex and dynamic reality of health services. Conclusion: Students` evaluation was favorable to 
the approach to the reality of the nurses' work and for the satisfaction of the successful completion of the activity, thus allowing to the 

Keywords: Teaching learning. Informatics in Nursing. Education in nursing. WebQuest.

Resumen
Introducción: La tecnología educativa WebQuest es una técnica de aprendizaje que utiliza un entorno de internet para la creación de 
ambientes de aprendizaje de la realidad. Objetivo: Describir una evaluación de una WebQuest en la temática Asistencia de Enfermería 
en el estudio de trabajo con Material Biológico en el ambiente en hospital desarrollado por Graduandos en enfermería de una institución 
privada de enseñanza superior del noroeste paulista. Material y Método: Estudio desarrollado en dos etapas: disponibilización de 
WebQuest a los académicos en enfermería por medio de la plataforma educacional Moodle e; Evaluación de la calidad de la evaluación 

software, 

información y de la información para la práctica docente mediadora, la integración de los conocimientos prácticos y la realidad compleja 
y la dinámica de los servicios de salud. Conclusión: La evaluación de los académicos fue favorable para el acercamiento a la realidad del 
trabajo de las enfermeras y la bienvenida a la conclusión de la actividad con éxito, por lo tanto, debe tener en cuenta la metodología 

Palabras clave: Enseñanza aprendizaje. Informática en Enfermería. Educación en Enfermería. WebQuest.
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INTRODUÇÃO

A educação é um processo permanente que 

busca alternativa e soluções para os problemas de 

saúde reais vivenciados pelas pessoas e grupos em suas 

realidades1

educação dos trabalhadores requer empenho contínuo 

para o aprimoramento de métodos educativos que atinjam 

desenvolvimento do processo de trabalho é preciso criar 

estratégias de educação que encorajem a participação dos 

trabalhadores da área da saúde e assim possibilitem a 
2.

Ao relacionar essa concepção de educação com 

prática social, compreende-se que em todas as ações de 

enfermagem estão inseridas ações educativas3. 

Considerando a docência em enfermagem um 

a aplicar os conhecimentos teóricos na resolução dos 

complexos problemas vivenciados nas situações cotidianas 

dos serviços de saúde, o processo de aprender, mediado 

pelas tecnologias da informação e comunicação, assume 

grande importância no contexto atual4.

A utilização de Ambientes Virtuais de 

enfermagem, seja no ensino em universidades como na 

educação permanente em serviço5.

Assim, tecnologia educacional WebQuest é uma 

técnica para aprendizagem que usa a internet, permitindo 

que se crie ambientes de aprendizagem próximos da 

realidade, esperando que a partir dessa proposta resultem 

. 

Trata-se de uma metodologia simples, objetiva 

e de fácil acesso, e suas potencialidades são extensas, 

tais como: aprendizagem dinâmica; grande quantidade de 

informações a que se tem acesso; percepção da informação, 

da construção e aplicação do conhecimento; e atividade 

que envolve a pesquisa, leitura, colaboração e interação. 

Dessa forma, a utilização da WebQuest permite trazer 

a internet e outros recursos tecnológicos para a prática 

pedagógica, favorecendo os princípios educacionais, a 

colaboração e o desenvolvimento investigador e criativo 

do aluno7.

Em geral, uma WebQuest é elaborada pelo 

professor para ser solucionada pelos alunos, reunidos em 

grupos, partindo de um tema e propondo uma tarefa que 

envolve consultar fontes de informação, especialmente 

selecionadas pelo professor, também chamadas recursos, 

que podem ser livros, vídeos e mesmo pessoas a 

entrevistar, mas, normalmente, são sites ou páginas na 

web8. 

A construção de uma WebQuest pelo professor 

envolve uma série de atividades que incluem a construção 

de etapas ou passos fundamentais: 1) introdução, 2) 

créditos . 

alunos com a realização de um projeto que deve extrapolar 

o espaço e tempo da sala de aula. A característica 

principal do projeto deve ser a autenticidade, no sentido 

de verdadeiro e real; não deve ser de natureza abstrata, 

fazer na vida real. Pode ser de apresentação simples, mas 

a qualidade do conteúdo do trabalho é fundamental . 

A avaliação na WebQuest é um componente 

primordial, por isso, deve ser apresentada aos alunos 

com clareza, como o resultado da tarefa será avaliado e 

que fatores serão considerados. Tais fatores devem estar 

claramente estabelecidos de acordo com os objetivos 

propostos. Recomenda-se nesses casos a avaliação por 

rubrica . 

A rubrica é uma ferramenta de avaliação muito 

útil. Sua elaboração é baseada na natureza da tarefa 

a ser completada e é facilmente adaptada a qualquer 

WebQuest. Rubricas para apresentações orais incluiriam 

conteúdo, cronograma e planejamento, e entrega, 

enquanto aquelas para apresentação multimídia incluiriam 

ser facilmente baixadas de sites especializados da web, os 

quais oferecem orientação e apoio para a elaboração das 

mesmas, e adaptadas a qualquer WebQuest9.

A rubrica é um guia que pretende marcar uma 

avaliação baseada no desempenho do aluno sobre a soma 

de uma gama completa de critérios, ao invés de uma única 

pontuação numérica. Geralmente apresentada aos alunos 

los a pensar os critérios sobre os quais seu trabalho será 

avaliado10.

Nesse tipo de avaliação os próprios alunos 



104

se envolvem no processo avaliativo, possibilitando a 

administração de sua aprendizagem e eliminando as 

fronteiras entre ensino, aprendizagem e avaliação. A 

rubrica é considerada um tipo de avaliação formativa 

que pretende simular atividade da vida real, na qual os 

alunos estão engajados para a solução de problemas 

concretos10,11.

Sob esta perspectiva, este estudo explora as 

possibilidades da metodologia WebQuest como tecnologia 

educacional que favorece a integração ensino, pesquisa 

assistência em saúde, incorporando avanços tecnológicos 

saber, pois oferecem novas perspectivas e novos espaços 

de Enfermagem ao Acidente de Trabalho com Material 

Biológico. 

Diante ao exposto, emergiu a seguinte questão de 

investigação: o uso da tecnologia educacional WebQuest 

facilitará o processo de aprendizagem de graduandos de 

Enfermagem acerca da assistência de enfermagem ao 

acidente de trabalho com material biológico no ambiente 

hospitalar?

OBJETIVO

Descrever a avaliação de uma WebQuest na 

temática Assistência de Enfermagem ao Acidente de 

Trabalho com Material Biológico no ambiente hospitalar 

por graduandos em Enfermagem de uma instituição 

privada de ensino superior do noroeste paulista.

MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa qualitativa aplicada 

envolvendo a implementação de um AVA por meio da 

utilização do modelo WebQuest

promover a capacitação de graduandos em Enfermagem 

na “Assistência de Enfermagem ao Acidente de Trabalho 

com Material Biológico” no ambiente hospitalar. 

Uma pesquisa aplicada objetiva gerar 

locais numa investigação que procura soluções para 

problemas concretos, não se preocupando apenas com 

o abstrato. Deve ter, assim, fundamentação teórica ou 

básica, embora possua existência própria12.

Por meio da descrição o pesquisador poderá 

buscar, além da análise ou da base para tanto, a totalidade 

do objeto estudado, sem a preocupação com detalhes que 

a investigação não persiga, assumindo a forma de síntese, 

de modo a desvendar o tema, reunir informações gerais a 

respeito do objeto, sem a pretensão de resolver problemas 

ou explicar fenômenos, destinando-se apenas a esclarecer 

do que se trata; a reconhecer a natureza do fenômeno, 

situando-o no tempo e espaço e inventariando suas 

manifestações variadas e seus elementos constitutivos ou 

de um fenômeno12,13.

Neste estudo, a trajetória metodológica foi 

fundamentada em duas etapas: a implementação e 

disponibilização da WebQuest na plataforma educacional 

Moodle

da metodologia pelos alunos. 

A pesquisa foi realizada em uma instituição 

privada de ensino superior, na região noroeste do Estado 

de São Paulo, no segundo semestre de 2015. Constituíram 

relação ao grupo de usuários pretendido, a avaliação de 

um software deve ser conduzida com um mínimo de oito 

avaliadores para cada categoria de usuários.

Os acadêmicos foram divididos em grupos de 

três e atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

estar regularmente matriculado na terceira série do curso 

de graduação em Enfermagem, ter participado de todas 

as etapas das atividades envolvidas na pesquisa, e ter 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Os critérios de exclusão foram: não ter completado 

as atividades avaliativas das disciplinas cursadas no 

semestre, ter manifestado interesse em não participar da 

pesquisa ou desejo de interromper sua participação em 

qualquer uma das etapas. 

em Pesquisa das Faculdades Integradas Padre Albino 

referente aos aspectos éticos observados, quando da 
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realização de pesquisa em seres humanos. 

As atividades didático-pedagógicas foram 

disponibilizadas aos alunos interessados, entretanto, 

sua participação como sujeitos da pesquisa estava 

caracterizada a partir da conclusão de todas as etapas 

e concordância em realizar a avaliação da metodologia 

WebQuest. 

Para a implementação, a WebQuest foi 

disponibilizada na plataforma educacional Moodle da 

instituição de ensino, na qual se desenvolveu a pesquisa, 

As atividades foram realizadas por todos os alunos 

regularmente matriculados na disciplina Processo de 

Cuidar em Saúde do Trabalhador. 

Os acadêmicos envolveram-se durante cinco 

dias com as atividades propostas, em Laboratório 

de Informática, sendo três períodos dedicados ao 

desenvolvimento da WebQuest e um período para a seção 

avaliação, em dias e horários previamente programados 

pelas pesquisadoras, cada período com duração média de 

duas horas, compatível com o horário do curso. 

A seção avaliação foi desenvolvida por meio da 

consulta a rubricas publicadas na web, indicadas por sites 

especializados na criação de WebQuests e apresentadas 

aos alunos após a apresentação da tarefa, antes de ser 

iniciada a seção processo14.

fases: a primeira apresentou como proposta avaliar as 

internet que subsidia o processo da WebQuest “Assistência 

de Enfermagem no Acidente Ocupacional com Material 

Biológico”. Foram mostradas, de forma simples e objetiva, 

categorias de indicadores relacionadas ao desenvolvimento 

de recursos disponíveis na internet, como subsídios para o 

cumprimento de cada tarefa sugerida na WebQuest: (1.1) 

as informações possibilitaram desenvolver a proposta? 

(1.2) as informações foram apresentadas de forma clara? 

(1.3) a apresentação é esteticamente atraente e utilizada 

sites 

atenderam as necessidades de informação em relação 

ao tema estudado? (1.5) considera os sites como fontes 

sites 

parecem coerentes com o que você sabe sobre o assunto? 

Também foi utilizada a atribuição conceitual e 

numérica para a avaliação da tarefa desenvolvida pelo 

acadêmico, considerando a satisfação e insatisfação deste, 

com a proposta que lhe foi apresentada, atribuindo um 

valor a partir de uma escala constando as variáveis: muito 

ruim (1), ruim (2), bom (3), muito bom (4) e excelente 

(5).

A segunda fase da avaliação baseou-se na proposta 

de avaliação de grupo de Pereira15, ao se apresentar as 

individuais do acadêmico e do grupo, no decorrer do 

cumprimento das tarefas. Os critérios foram adotados a 

partir dos aspectos a serem valorizados no desempenho 

avaliação de seu grupo de trabalho, considerando-se: 

comprometimento, dedicação, envolvimento, cooperação, 

exatidão e correção em termos de excelência e qualidade 

na avaliação de desempenho e supervisão do trabalho, 

Ocupacional com Material Biológico.

nas atividades de leitura: participou plenamente das 

atividades de leitura (excelente=5), participou de maior 

parte da leitura (muito bom=4), participou pouco da leitura 

(bom=3), não participou ativamente na leitura (ruim=2) e 

não participou das atividades de leitura (muito ruim=1). 

perguntas com clareza, escreve em frases completas sem 

erros gramaticais, apresenta criatividade e originalidade 

(excelente=5); não responde a todas as perguntas, 

escreve em frases completas sem erros gramaticais, 

apresenta criatividade e originalidade (muito bom=4); 

gramaticais e na estrutura das frases, mas eles não 

interferem na legibilidade e apresenta alguma criatividade 

(muito bom=3); não respondeu todas as perguntas, com 

muitos erros gramaticais e pouca originalidade (ruim=2) 

com pouca legibilidade (muito ruim=1). 

preenchimento dos quadros propostos: estão preenchidos 

corretamente e são relevantes para o trabalho 

(excelente=5); estão preenchidos com poucos erros, 

com boa aparência e relevância para o trabalho (muito 
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bom=4); não estão totalmente preenchidos, porém com 

boa aparência e relevância (bom=3); estão erroneamente 

ou não preenchidos, não estão com bom gosto no visual, 

mas com bastante relevância para o trabalho (ruim=2); 

e estão incompletos, erroneamente preenchidos e falta 

relevância para o trabalho (muito ruim=1). 

do preenchimento de planilhas: estão corretamente 

preenchidas (excelente=5); não estão totalmente 

concluídas, mas com a maior parte do caminho feito 

(muito bom=4); não estão totalmente concluídas, com 

metade do caminho feito (bom=3); estão incompletas, 

mas uma tentativa foi feita (ruim=2); e estão incompletas 

e quase nenhuma tentativa foi feita (muito ruim=1). 

grupo de trabalho: o grupo trabalhou junto para leitura, 

pesquisa e trabalho diário (excelente=5); o grupo trabalhou 

junto durante a leitura de alguns textos, na investigação e 

elaboração do projeto (muito bom=4); o grupo trabalhou 

parcialmente junto durante a leitura de alguns textos, na 

investigação e elaboração do projeto (bom=3); o grupo 

não funcionou bem, mas alguns integrantes concluíram o 

trabalho (ruim=2); e o grupo não se dedicou ao trabalho 

em todos os momentos ou trabalhou de forma que deixou 

a desejar (muito ruim=1). 

O envio da avaliação pelo aluno foi realizado por 

Área do Aluno, na plataforma educacional 

Moodle da instituição sede da pesquisa, habitualmente 

utilizado nas atividades programadas. Após a conclusão 

com sucesso, sendo possibilitado o acesso do pesquisador 

ao material nesta plataforma educacional. Para garantir o 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

aprendizagem e ganhou na atualidade espaço muito 

amplo nos processos de ensino. Requer preparo técnico 

pois é uma atividade intrínseca e indissociável a qualquer 

tipo de ação que vise provocar mudanças . 

Para que seja viável na prática, é necessário 

estabelecer critérios de avaliação precisos, coerentes com 

o uso de princípios, os quais servirão de fundamento para 

que se possa julgar algo. Ou seja, princípios que apontem 

as “regras do jogo”, propiciando a integração entre os 

sujeitos envolvidos no processo de avaliação17. 

Em virtude desses conceitos, os critérios 

considerados na seção avaliação foram apresentados 

antes do início das atividades. A intenção era deixar os 

participantes confortáveis e seguros para manifestarem 

suas reais impressões acerca da proposta desenvolvida, 

dos recursos disponibilizados e do grupo de trabalho. 

A utilização de novas tecnologias educacionais, 

como um ambiente virtual de aprendizagem, é uma 

estratégia inovadora e uma mudança de paradigma na 
5. 

As seções avaliação e avaliação de grupo 

foram desenvolvidas pelos acadêmicos no último dia 

de realização da proposta WebQuest. Observou-se uma 

atenção especial, por parte dos mesmos, para a realização 

desta tarefa. O envolvimento dos acadêmicos diante da 

proposta foi surpreendente, com participação ativa nas 

etapas da WebQuest, demonstrando grande interesse e 

motivação.

Os acadêmicos consideraram a WebQuest 

excelente (pontuação 5) e muito boa (pontuação 4) em 

todos os critérios, bem como as atitudes do grupo no 

decorrer da proposta.

Segundo Seixas18, o processo de avaliação pode 

ser aplicado tanto para medir o desempenho dos avanços 

dos alunos, como instrumento para aperfeiçoamento 

do trabalho dos professores. Neste processo, deve-se 

considerar a adequação dos recursos didáticos interativos, 

dos processos e manutenção da autonomia diante dos 

recursos tecnológicos. As atribuições de valores e relato 

textual apresentaram conformidade com os objetivos 

propostos e com a proposta educacional, conferindo 

conceitos favoráveis em relação a todas as categorias. 

Porém, as considerações por relato textual alertam para o 

aperfeiçoamento de alguns aspectos, como maior tempo 

para a execução das atividades, concisão nos textos 

disponibilizados on-line e preparação da equipe no aspecto 

tecnológico, conforme descritas a seguir.

“Em minha opinião, foi um relatório muito bem 
formulado, com informações importantes e de fácil acesso. Foi uma 
aula muito proveitosa, espero que tenha mais como essas aulas” 
(Parte I, Aluno11, Grupo 4).
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dia, tudo está se modernizando e temos que acompanhar este 
desenvolvimento. Como enfermeiros devemos sempre nos atualizar, 
foi bem esclarecedora a WebQuest sobre acidentes biológicos” 
(Parte I, Aluno 24, Grupo 8).

“A experiência de utilizar as tecnologias da informação 
e a informática para renovação de conhecimentos é muito 
interessante, além de muito informativa, com qualidade e de fácil 
acesso” (Parte I, Aluno 30, Grupo 10).

“É muito interessante a experiência de um método novo 
de aprendizagem, pois métodos novos estimulam nossa capacidade 
de agir e de trabalhar, e se torna mais interessante para nossa 

rotina de estudos” (Parte I, Aluno 30, Grupo 10).

As referências dos acadêmicos no conteúdo 

textual das avaliações demonstram que a experiência 

em educação vivenciada foi atraente e importante para o 

aprendizado acerca do tema, além do interesse do grupo 

em trabalhar outras temáticas. Referem ainda que tal 

metodologia contribuiu para facilitar e agilizar as tomadas 

de decisão sobre o tema explorado19.

A utilização de tecnologias computacionais 

possibilita a realização de processos mais criativos, 

oportunizando aprendizagem mais ativa aos alunos 

do curso de graduação em Enfermagem20. Contudo, a 

utilização do conhecimento disponibilizado na internet 

aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades e 

Enfermagem21. 

Os dados referenciados, na seção de avaliação de 

grupo, com menor atribuição de valores [bom (pontuação 

3)], foram os critérios Narrativa/Respostas e Quadro.  

O critério Narrativa/Respostas avaliou se 

as respostas apresentavam clareza, se as frases 

estavam completas sem erros gramaticais, e ainda se 

apresentavam criatividade e originalidade. Enquanto que 

o critério Quadro avaliou se o preenchimento foi realizado 

corretamente e se houve relevância das informações 

para o trabalho. Tais informações demonstram maior 

textos e assertividade das repostas, que se traduzem na 

redigir e elaborar documentos, como padronizar processos 

e tomar decisões nas diversas situações a que se deparam 

no processo de trabalho nos quais são os protagonistas. 

Reitera-se que, o papel do processo educativo 

na enfermagem é a formação de trabalhadores com uma 

que possam construir sua realidade, articulando teoria e 

prática22. 

Considera-se que, no contexto atual, há 

Dessa forma, emergem necessidades de novas práticas 

de ensino-aprendizagem, com o uso de recursos 

didáticos e tecnológicos, incentivando e favorecendo o 

aperfeiçoamento e a capacitação dos enfermeiros, bem 

como possibilitando o aprendizado autônomo23. 

Pesquisas semelhantes a esta pretendem mais 

apresentar possibilidades de novas estratégias para o 
21.

CONCLUSÃO

O produto desta pesquisa apresentou uma 

proposta de educação que busca integrar a teoria e 

a prática, a partir da valorização do conhecimento e 

da contextualização de situações reais vivenciadas 

no ambiente hospitalar, com vistas a apoiar a tomada 

de decisão do enfermeiro nas situações de acidente 

ocupacional com material biológico, baseada em recursos 

das tecnologias da informática e da informação. 

A implementação da metodologia WebQuest 

inovadoras, centradas na avaliação e auto avaliação 

constantes da aprendizagem dos acadêmicos, em 

situações que pretendem simular a resolução de 

problemas concretos, vivenciados no cotidiano do 

trabalho do enfermeiro, especialmente direcionados para 

o desenvolvimento de competências e habilidades que 

criatividade e a participação ativa do aluno no processo da 

aprendizagem.
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