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Introdução 
Em função do amplo uso das novas tecnologias da 

informação e comunicação na atualidade, vários 
autores têm mostrado a necessidade da realização 
de pesquisas na área de educação/ensino de 
ciências para se compreender os seus potenciais e 
limitações em processos de ensino e 
aprendizagem.1 Neste contexto, a WebQuest 
constitui-se como  instrumento de aprendizagem 
baseado na resolução de uma tarefa ou problema 
que permite ao estudante  aprender com a 
utilização de múltiplos recursos disponibilizados em 
geral de forma online, em um sítio da internet.2 O 
uso de WebQuest associado a um problema 
sociocientífico controverso - derivado de questões 
relativamente às quais as pessoas se encontram 
divididas, que envolvem juízos de valor e não têm 
uma resposta única - tem se revelado uma proposta 
educativa que pode contribuir para a construção do 
conhecimento científico e estimular a interação 
social na sala de aula.3 Neste trabalho objetivou-se 
desenvolver e analisar os alcances didáticos da 
aplicação de uma WebQuest voltada ao controle da 
lagarta-do-cartucho do milho para o ensino de 
conteúdos de Química Orgânica junto a alunos do 
3º ano do Ensino Médio de uma instituição de 
ensino do município de Morro Agudo (SP). 

Resultados e Discussão 
Uma situação sociocientífica relacionada ao 

controle biorracional da lagarta do cartucho-do-
milho foi abordada por meio de uma WebQuest no 
decorrer de 3 aulas de Química Orgânica (60 
min/cada) em uma sala multimídia para uma turma 
de 17 alunos do 3º ano do Ensino Médio (EM), no 
decorrer do 2o semestre de 2012 (Figura 1). Para a 
avaliação da proposta didática foi considerada toda 
a produção textual dos estudantes para a resolução 
do problema (questionários; relatórios; 
apresentação em power point), que compreendia as 
alternativas encontradas para o controle de 
Spodoptera frugiperda em culturas de milho 
(métodos mecânicos, biológicos e químicos), com 
vistas à meta de produção de milho almejada por 
uma empresa e coordenada por um engenheiro 
agrônomo fictícios. Por meio da análise de 

conteúdo do corpus da pesquisa foi possível 
verificar que os estudantes, divididos em 3 grupos, 
buscaram resolver a tarefa que era de natureza 
analítica, científica e de julgamento. A categoria 
“resoluções para o estudo de caso” evidenciou as 
decisões para o enfretamento do problema, 
algumas inviáveis, como o uso da irrigação 
modificada para “matar a praga afogada”. A maior 
parte dos discentes procurou associar mais de uma 
alternativa para o controle da praga, como 
utilização do Baculovírus, a Lacrainha ou 
Tesourinha. 
 

 
 
Figura 1. WebQuest “Lavoura sem Prejuízos”?. 

Conclusões 
O emprego de uma situação sociocientífica por 

meio da WebQuest desenvolvida para ensinar 
conteúdos de Química Orgânica a estudantes do 3º 
ano do EM mostrou que a proposta didática adquiriu 
uma dimensão mais complexa que a simples 
execução de um exercício, pois em sua maioria os 
discentes estabeleceram relações entre os 
conceitos escolares (por exemplo, funções 
orgânicas, estruturas de inseticidas sintéticos e 
naturais), bem como mostraram compreender a 
produção científica e suas implicações na 
contemporaneidade. 
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