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Resumo 
 
 
Atualmente, existe uma dificuldade em muitos alunos egressos do ensino médio e que ingressam 
no ensino superior em cursos de tecnologia, na área de tecnologia da informação, com relação ao 
conhecimento de Ciências e Matemática. No presente estudo, os autores utilizaram uma 
ferramenta de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), denominada WebQuest. A 
finalidade do estudo era tentar motivar os alunos e verificar se houve melhoria no processo de 
aprendizagem com o uso dessa tecnologia. A ferramenta foi aplicada a alunos do primeiro módulo 
de um curso superior de tecnologia em redes de computadores, localizado na cidade de São 
Paulo. Os resultados pareceram animadores e apontaram no sentido de uma melhora geral no 
aprendizado. 
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Ensino à distância. 
 
 
 
Abstract 
 
 
Nowadays, there is a dificult in many students that conclude brazilian ensino básico and get in high 
school in technological courses in the field of information technology, in relation to the knowledge of 
Science and Mathematics. In this study, authors utilized an Information and Communication Tool 
called WebQuest. Objective of this study was to try to motivate students and to verify if there was 
any improvement in learning process with use of this tool. The study was done with students of first 
module of a high school of technology in computer network, located at São Paulo city. Preliminary 
results showed to be usefull in the sense that, apparently, there was a general improvement in 
learnig. 
 
 
 
Key-words: Teaching-Learning, Binary Numbers, WebQuest, Teaching of Mathematics, e  e-
learning. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
Os conhecimentos em Ciência, Matemática e Tecnologia são importantes para o desenvolvimento 
de um País. 
O baixo índice de conhecimento nas áreas mencionadas, pelos alunos do ensino básico. (Folha, 
2009) (O Estado, 2009) é um dos maiores problemas brasileiros na atualidade. Apesar das 
dificuldades encontradas no estado de São Paulo e em nível nacional, em relação aos 
conhecimentos mencionados anteriormente, costuma-se dizer, que um antigo provérbio japonês já 
dizia, que dificuldades são oportunidades. 
No Brasil, país tropical, fruto de colonização, o ensino das áreas de conhecimento mencionadas foi 
tardio em relação aos países do hemisfério norte. 
Além dos problemas resultantes da colonização, houve ainda a ausência de políticas públicas que 
privilegiassem o desenvolvimento do ensino básico, e durante décadas, procurou-se privilegiar o 
ensino superior em detrimento da formação da base. Como consequência, surge o problema do 
escasso conhecimento relacionado à Ciência, Matemática e Tecnologia apresentado por muitos 
alunos ingressantes no ensino superior. Alunos ingressantes no ensino superior possuem em sua 
maioria como formação anterior o ensino médio, trazem desse último suas dificuldades 
relacionadas, fato que faz com que haja dificuldades no aprendizado de bases numéricas e por 
conseguinte de disciplinas ligadas, raciocínio lógico matemático e por conseguinte do próprio 
desenvolvimento tecnológico. 
No caso das bases numéricas, entre as principais bases de interesse tecnológico estão a base 
binária, dos números binários e a base hexadecimal. Essas bases estão presentes na computação 
moderna e nos equipamentos digitais que fazem parte da tecnologia de informação, como é o caso 
dos meios de armazenamento (HDs, DVDs, CDs, PenDrives, celulares, TV Digital, processadores 
e memórias de computador em geral), e também da informação que corre pelos fios das redes e 
até mesmo nas redes sem fio. 
Ocorre que as tecnologias atuais tendem a ser cada vez mais complexas e seu desenvolvimento 
depende francamente de pessoas que tiveram a oportunidade de obter uma boa formação básica, 
caso contrário, corre-se o risco de termos usuários avançados de “caixas pretas”, que não sabem 
como foram feitas e como mantê-las, em casos que não sejam tão simples, como a troca de uma 
lâmpada. À medida que um país possui uma grande massa crítica de pessoas interessadas em 
Ciência, Matemática e Tecnologia, também, naturalmente, surgirão novas visões a respeito do 
emprego das mesmas e de possibilidades de surgimento de soluções criativas para os problemas 
da sociedade local, regional, nacional e até mesmo internacional. 
No presente estudo, procurou-se trabalhar o seguinte problema: o uso de tecnologias de 
informação e comunicação (TICs), representado pela ferramenta “WebQuest” pode ajudar os 
alunos a superar as dificuldades relacionadas à falta de conhecimento nas áreas mencionadas? 
A presente pesquisa possui como objetivo geral estudar o emprego da tecnologia da informação e 
comunicação, no apoio ao ensino de bases numéricas e como objetivo específico verificar a 
efetividade da WebQuest dos Números Binários, no processo ensino-aprendizagem em alunos 
ingressantes num curso tecnológico na área de tecnologia de informação. 
O emprego de ferramentas de apoio ao ensino, por meio de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) podem ser úteis ao processo ensino-aprendizagem, pois direcionam o 
processo ensino-aprendizagem. 
Nas linhas seguintes, serão abordados em ordem e sequência, os itens: REVISTA DA 
LITERATURA, METODOLOGIA, RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS. 
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REVISTA DA LITERATURA 
 
 
Neste final da primeira década do terceiro milênio, vive-se uma época de uso intenso da Internet 
como meio de comunicação, lazer, comércio e para a educação à distância. A Internet está 
presente a cada dia que passa, em mais empresas, lares e escolas em nosso país. 
No caso das escolas, elas estão inseridas na sociedade de modo que a educação do século XXI 
tem de estar envolvida no contexto da mesma. Mas, como deve ocorrer uma boa educação neste 
novo milênio? Nas linhas seguintes serão abordados os subitens: O ensino da base numérica 
binária em etapas anteriores ao ensino superior tecnológico e A educação do século XXI. 
 
 
O ensino da base numérica binária em etapas anteriores ao ensino superior tecnológico 
 
 
Inicialmente, os autores buscaram as origens das dificuldades relacionadas à falta de 
conhecimentos e de raciocínio lógico matemático, apresentado por muitos alunos no nível do 
ensino superior tecnológico e, para tanto, pesquisaram possíveis origens das dificuldades, 
originárias no nível de ensino básico. 
Atualmente, o ensino de números binários não é praticado no ensino básico, no Estado de São 
Paulo, e dessa forma, para os próximos anos, ainda se pode esperar que os alunos que chegarem 
ao ensino superior, egressos das escolas estaduais, deverão ser trabalhados mais intensamente 
para se obter melhores resultados de aprendizado. Nesse sentido, o uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação pode ser útil como apoio nesse processo educacional. Gladcheff et al 
(2001, p.6), considerava os aspectos de ilustres educadores no ensino de matemática no ensino 
básico: 
 

“Podemos, portanto, aqui distinguir dois grandes teóricos da psicologia genética alicerçando e 
alimentando esta proposta. De um lado, a visão sociointeracionista de Vigotsky, enfatizando a 
natureza social, histórica e cultural do homem, que só se desenvolve ao se inserir 
dinamicamente em seu tempo e lugar, transformando-se e transformando-o continuamente, 
via linguagem. Por outro lado, o cerne da hipótese diretriz Piagetiana, que coloca na própria 
ação do sujeito a mola mestra de sua estruturação mental. Piaget, também um grande 
estudioso da Linguagem, nos interessa de perto neste artigo, já que propõe um modelo bio-
matemático para descrever o processo de desenvolvimento, conciliando a organização 
sintática à semântica”.  

 
 
Apesar de algumas escolas ensinarem a numeração binária naquela época, aos poucos esse 
ensino ficou de lado. 
 
Também os alunos ingressantes estão próximos dos alunos do terceiro ano de nível básico, do 
antigo ensino médio, e por esse motivo, de modo geral, apresentam deficiências de conhecimentos 
relacionados com os itens em estudo. 
 
Tendo em vista que os alunos ingressantes no ensino superior tecnológico já trazem essas 
carências de conhecimento, identificadas no presente estudo, é preciso buscar soluções mais 
imediatas para os mesmos e, posteriormente, sugestões para melhoria do ensino de ciências, 
matemática e tecnologia no ensino básico. 
 
Apesar das dificuldades observadas, existiam muitas expectativas com relação à educação 
desejada para esse novo milênio. Torna-se importante o conhecimento dessas expectativas, as 
quais servirão de referencial aos trabalhos realizados. 
 
Nas linhas seguintes, apresenta-se a educação desejada para o século XXI. 
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A educação do século XXI 
 
 
 
Neste terceiro milênio da civilização, tem-se observado que os computadores se tornaram comuns 
em muitos lares e nas empresas.  
Existe um crescimento muito grande em nível nacional e segundo dados do FGV (2008): 
 
 

“O Brasil atinge, nesse mês de maio de 20084, a marca de 50 milhões de computadores em 
uso, volume que leva em consideração as máquinas instaladas, tanto em residências quanto 
nas empresas. O número representa crescimento de mais de 200% sobre o início da década, 
revelou nessa quinta-feira (08/5) a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Eaesp). De 
acordo com o levantamento, só no ano passado foram vendidos 10,5 milhões de 
equipamentos e a previsão para 2008 é de crescimento de 28%, nesse volume ou 13,44 
milhões de PCs. Até 2012, o país deverá atingir 100 milhões de computadores.” (FGV, 2008). 

 
 
Já no início deste milênio, Prensky (2001) afirmava que havia dois tipos de alunos: os nativos 
digitais e os imigrantes digitais.  
Os nativos eram os jovens nascidos na década de 80, quando surgiu o protocolo Transmission 
Control Protocol / Internet Protocol ou TCP/IP, como é regularmente conhecido, e que permitiu a 
conexão de máquinas diferentes e redes diferentes, formando uma grande rede. Evidentemente, 
demorou mais alguns anos até a rede ir ganhando tamanho. Mas também os jovens nascidos na 
época, e que estavam em famílias que possuíam recursos de informática, foram crescendo em 
ambientes informatizados e por esse motivo não apresentam dificuldades em relação à Tecnologia 
de Informação (TI). Esse fenômeno começou nos EUA, ao passo que em outros países também foi 
ocorrendo, embora com alguma defasagem. 
 
Os professores do mundo atual, que trabalham em escolas nas quais existem alunos com 
diferenças grandes: de um lado, existem nativos digitais, que fazem uso intensivo da Internet e dos 
recursos computacionais com facilidade, e de outro há os imigrantes digitais, que ainda 
apresentam dificuldades. 
 
Mas apesar de existir um número crescente de computadores, e por tabela, de usuários da Rede 
Mundial, ocorre que os professores precisam estar preparados para a educação deste milênio. E 
como se preparar diante da tecnologia e dos alunos. 
 
Muitas vezes, o trabalho do professor não pode se limitar somente ao conhecimento das 
ferramentas e da tecnologia, mas tem que se preocupar na formação do cidadão deste novo 
milênio. Edgar Morin (2000) considerava sete saberes necessários para o educador deste milênio 
e também para repensar a educação e as instituições de ensino, de modo que as mesmas 
considerem os sete eixos seguintes para educar crianças e jovens: 
 
1) as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; 
2) os princípios do conhecimento pertinente; 
3) ensinar a condição humana. Morin aborda a diversidade cultural e o homo sapiens demens e o 

homo complexus; 
4) ensinar a identidade terrena, onde fala sobre as heranças de morte, das armas nucleares e 

também da esperança e chegar à identidade e consciência terrena, na obra essencial da vida, 
que é resistir à morte; 

5) enfrentar as incertezas com estratégia, aquelas que vieram com as guerras, em uma história 
que é ora criadora e outras vezes, destruidora; 

                                                 
4 Grifo nosso 
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6) ensinar a compreensão. Pois “comunicação não garante compreensão”; 
7) a ética do gênero humano, ensinando a democracia, a dialógica democrática e o destino da 

humanidade (MORIN, 2002). 
 
Não adianta somente possuir tecnologia, é preciso saber utilizá-la com projetos pedagógicos bem 
feitos e planejamentos do uso da Internet e web (HEIDE e STILLBORN, 2000). 
 
Uma das formas de se trabalhar com Internet é de modo aplicado, isto é, planejado e direcionado, 
é pelo uso da ferramenta WebQuest. 
 
Nas linhas seguintes, apresenta-se a ferramenta WebQuest no apoio ao processo ensino-
aprendizado. 
 
 
A Ferramenta WebQuest 
 
 
A WebQuest (WQ) foi criada em 1995 pelo norte-americano Bernie Dodge, professor da 
Universidade de San Diego, na Califórnia. (SENAC-SP, 2009). 
É uma ferramenta de pesquisa na internet, voltada para o processo educacional, estimulando a 
pesquisa e o pensamento crítico. 
 
O uso de ferramentas de ensino na Internet já era considerado no início deste milênio. Segundo 
Gladcheff et al. (2001, p.6): “Os sistemas hipermídia, encontrados na grande rede de 
computadores “Internet”, podem ser extremamente abertos e podem possuir um grau muito mais 
elevado de interatividade.” A WebQuest é uma ferramenta de ensino-aprendizagem pela Internet. 
  
Na ferramenta WebQuest existem as partes de introdução, tarefa, processo, avaliação, conclusão 
e créditos e referências. Segundo Heide e Stillborn (2000, p.154): 
 

Utilizar a Web de maneira eficiente depende, em parte de ter uma boa noção dos tipos de  
recursos de aprendizagem disponíveis na Internet. Se você dedicou algum tempo para 
explorar alguns recursos... provavelmente encontrou diversas atividades que podem ser 
utilizadas em sala de aula. O próximo passo é desenvolver um método eficiente para 
introduzir os alunos no uso dessas ferramentas, de maneira que assegure a aprendizagem 
intimamente associada ao currículo. 

 
 
As autoras falaram sobre um ponto central da questão que é trabalhar com métodos associados ao 
currículo. Em outras palavras, é preciso ter planos, objetivos de aprendizagem bem definidos, para 
saber onde se pretende chegar. 
 
A WebQuest bem planejada possui introdução, tarefas, processos, avaliação, conclusões, 
referenciais e créditos (COSTA, 2006).  
 
Nas linhas seguintes apresenta-se a metodologia empregada no desenvolvimento do presente 
estudo. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
O item metodologia inclui os subitens: As condições de estudo, O plano de aula e Interfaces da 
WebQuest. 
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As condições de estudo 
 
 
O presente estudo foi realizado em alunos egressos do ensino básico e recém-ingressos numa 
instituição de ensino superior, localizada na região central da cidade de São Paulo, num curso de 
tecnologia em Redes de Computadores, no mês de abril de 2009. 
Optou-se, nessa oportunidade, por uma amostra de conveniência de baixa amostragem e sem 
critérios estatísticos rígidos.  
Na turma mencionada, utilizou-se a ferramenta WebQuest de Números Binários, a qual já foi 
utilizada anteriormente em outra turma de 1º semestre do Curso de Tecnologia da Informação (TI) 
matutino, na disciplina de Computação Básica, na mesma instituição.   
Nessa instituição, tanto os cursos de Tecnologia da Informação como também os cursos de 
Tecnologia em Redes de Computadores, são cursos modulares e, normalmente, os alunos 
ingressam na mesma pelo primeiro módulo. Já alunos que possuem conhecimento mais adiantado 
podem se utilizar do aproveitamento de competências, ou seja, dos saberes adquiridos ao longo da 
vida, como  prevê as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB-EN, de 1996, de 
modo a acelerar o seu ensino. Dessa forma, os alunos que estão no primeiro módulo, em geral, 
são alunos que precisam se inserir na área de Redes de Computadores ou de Tecnologia de 
Informação e que não possuem muitos conhecimentos dessas áreas, quando ingressam nos 
respectivos cursos. 
A seleção dos alunos que participaram da pesquisa ocorreu, conforme já se mencionou, por 
conveniência nos alunos de uma turma de um curso de tecnologia, os quais foram informados que 
foram convidados a participar da pesquisa e aceitaram. Poucos alunos preferiram não participar 
por motivos de problemas com a frequência escolar no período considerado. Os participantes 
foram: 
 
Turma = 1º Semestre Redes de Computadores, com 20 alunos. 
 
Utilizou-se um questionário com perguntas que tinham de ser respondidas com a pontuação de 1 a 
5 (1=nenhum conhecimento; 2=pouco conhecimento; 3=conhecimento razoável; 4=bom 
conhecimento; 5=conhecimento ótimo). 
Período = início de abril de 2009 (2 semanas). 
A duração da aplicação da WebQuest de números binários = 2 aulas de 4 horas (8 h), com 4 horas 
presenciais e atividades extra-classe. 
Softwares utilizados = HTML e software de apresentação (PowerPoint) 
Local = laboratório de informática. 
Construiu-se a WQ de modo que a mesma apresentasse uma navegabilidade fácil, combinação de 
cores de modo a não cansar o usuário, menos material escrito, de modo a diminuir a poluição 
visual da tela, uso de elementos de padronização das telas sem sacrificar a elegância e houve 
melhorias em relação a estudo realizado em turma anterior, objeto de outro estudo semelhante.  
As aulas nas quais se usou a WQ foram planejadas seguindo-se o método de McCarthy (1986) e 
suas quatro fases para o aprendizado: 
  
1) Questionamento; 
2) Exposição; 
3) Treinamento; 
4) Simulação. 
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O plano de aulas 
 
 
Apresenta-se a seguir o plano de aulas utilizado para aplicação da WebQuest. 
 

Plano de aula 
 
Título da aula: WebQuest de Números Binários. 

Objetivo: desenvolver nos alunos as competências e habilidades no trabalho com 

binários. 

Recursos: laboratório com acesso a Internet, pacote Office da Microsoft e 

WebQuest Números Binários. 

Organização: amostragem de 12 alunos, sendo 1 em cada máquina. 

Conteúdo: WebQuest dos números binários. 

Desenvolvimento: conforme a metodologia de McCarthy. 

Avaliação: avaliação presente na WQ. 

Contextualização: sites e vídeos do You Tube. 

 
 

Obs: com relação à metodologia de McCarthy, esta procura dividir uma aula em quatro momentos: 
no primeiro momento faz-se a motivação, num segundo momento, apresenta-se a teoria e 
explicações aos alunos. No terceiro momento, apresenta-se a aplicação e pode-se fazer o aluno 
trabalhar na aplicação, e no quarto momento, realiza-se a avaliação. 
 
Ao trabalhar a WebQuest, procurou-se trabalhar na região da zona de desenvolvimento proximal 
preconizada por Vigotsky e o trabalho em redes ou grupos de pessoas trocando informações. 
 
Apresenta-se a seguir as interfaces da WebQuest. 
 
 
Interfaces da WebQuest 
 
 
No desenvolvimento do trabalho junto à turma, utilizou-se a WebQuest seguinte, a qual apresentou 
algumas alterações em relação à versão anterior. A Figura 1, seguinte, ilustra a página principal da 
WQ Números Binários. 
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Figura 1 – Página inicial da ferramenta WebQuest Números Binários.(Shitsuka, 2009[1]) 
 
 

Na imagem, observa-se o título da WebQuest, links à esquerda e vídeo sobre os números binários 
ao centro. As demais páginas são acessíveis no link: http://www.shitsuka.net/binario/binario.html
 
Aplicou-se um questionário aos alunos, antes e após a realização do estudo. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
Os resultados dos levantamentos são apresentados, tabulados, nas linhas seguintes: 
 
1) Quando você iniciou o curso de Tecnologia em Redes, qual o seu conhecimento de números 
binários? 

 
O Quadro 1 apresenta os dados levantados sobre o conhecimento de números binários, antes da 
aplicação da WebQuest. 

 
 

aluno Nota  
1 1 
2 1 
3 1 
4 2 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 2 
11 1 
12 1 
13 1 
14 2 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
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20 1 
média 1,15 

Amplitude 1  
Quadro 1 – Conhecimento de Binários antes do uso da WebQuest 

 
 
2) O conhecimento de números binários é importante para sua profissão? 
 
O Quadro 2 apresenta os resultados do levantamento da importância do conhecimento dos 
números binários para a profissão de Tecnólogo de Redes de Computadores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aluno Nota  
1 1 
2 1 
3 2 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 2 

10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 

média 1,1 
Amplitude 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2 – Importância do conhecimento de números binários levantada antes da aplicação da 
WebQuest  

 
 
3) Após o trabalho com a WebQuest, qual o seu conhecimento atual de números binários? 
 
O Quadro 3 apresenta o resultado do levantamento do conhecimento sobre números binários após 
o uso da WebQuest. 
 

aluno Nota  
1 3 
2 4 
3 3 
4 4 
5 1 
6 3 
7 3 
8 3 
9 3 

10 4 
11 3 
12 3 
13 3 
14 4 
15 3 
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16 3 
17 3 
18 2 
19 3 
20 3 

média 3,05 
Amplitude 2 

 
Quadro 3 – Conhecimento de binários após uso da WebQuest. 

 
 
4) Após o trabalho com a WebQuest qual o grau de importância do conhecimento de números 

binários para sua profissão? 
 
No Quadro 4, apresenta-se o levantamento sobre a importância do conhecimento de números 
binários para a profissão. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aluno Nota  
1 4 
2 5 
3 5 
4 4 
5 4 
6 5 
7 4 
8 4 
9 5 

10 4 
11 4 
12 4 
13 4 
14 4 
15 4 
16 4 
17 4 
18 5 
19 4 
20 4 

média 4,25 
Amplitude 1 

Quadro 4 – Importância do conhecimento de binárioslevantada após o uso da WebQuest 
 
 
5) Após o trabalho com a WebQuest, você considera que a WebQuest foi útil e motivadora no 

aprendizado de números binários? 
 
O Quadro 5 apresenta a condição de motivação gerada pela WebQuest nos alunos. 
 
 

aluno Nota  
1 5 
2 5 
3 5 
4 4 
5 4 
6 5 
7 5 
8 4 
9 5 
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10 4 
11 4 
12 5 
13 5 
14 5 
15 4 
16 5 
17 5 
18 5 
19 5 
20 5 

média 4,7 
Amplitude 1 

Quadro 5 – Motivação gerada pela WebQuest nos alunos 
 
 
A seguir, apresenta-se as discussões relacionadas aos resultados obtidos. 

 
 
 

DISCUSSÃO 
 
 
O estudo realizado nessa oportunidade apoiou-se numa amostra de conveniência, com baixa 
amostragem, sem critérios estatísticos rígidos, mas que servissem de início, estímulo e incentivo 
para realização de estudos posteriores e maior envergadura. Também o estudo tende mais para o 
lado qualitativo, embora se realizem alguns cálculos estatísticos simples, e ao invés de variáveis 
tende mais a categorização. 
A Web pode ser considerada como sendo a interface gráfica da Internet, mas seu significado é 
muito maior, pois ao permitir aos usuários, o acesso às páginas localizadas de modo distante pelo 
mundo inteiro, também possibilita a obtenção de informação a baixo custo, e dessa forma, 
possibilita também que se faça o Comércio Eletrônico e o Ensino à Distância, entre outras coisas. 
WebQuest é um conjunto de páginas de Web.  
O uso de tecnologias da informação e comunicação, representado pela Web e seus recursos, 
permitiu o uso de WebQuests do ensino.  
O planejamento do trabalho com emprego de WebQuest, dos números binários, aplicada aos 
alunos do primeiro módulo do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores, 
possibilitou a obtenção de resultados para a situação anterior à aplicação e posterior à mesma. 
Com relação ao conhecimento sobre números binários, antes e após o estudo obteve-se, 
respectivamente, as médias e amplitudes de: 1,15 e 1,0, e posteriormente: 3.05 e 2,0. Embora o 
estudo seja dependente dos respondentes, aparentemente, houve um aumento no conhecimento 
dos números binários. Fica difícil precisar se a WebQuest é uma ferramenta suficiente, pois não 
realizamos o estudo do ensino dos números binários sem o uso dessa ferramenta, o que poderia 
revelar um pouco sobre a efetividade do aprendizado, utilizando-se a ferramenta. Como esse 
estudo não foi realizado, acredita-se que a questão de número 5 traga um pouco de luz nessa 
questão.  
A questão 5 perguntava: “você considera que a WebQuest foi útil e motivadora no aprendizado de 
números binários?” Para esse quesito, houve uma média de 4,7 e amplitude de 1, ou seja, pouca 
variação e um resultado relativamente bom.  
Outro quesito estava relacionado à questão: “o conhecimento de binários é importante para sua 
profissão?”. No levantamento inicial, obteve-se a média de 1,1 e amplitude de 1. Já a mesma 
questão, após o uso da WebQuest, obteve-se o seguinte resultado:  4,25 de média e amplitude 1. 
Os resultados apresentados também parecem ser auspiciosos. Um fato que motivou a segurança 
de precisão das aplicações foi a experiência anterior adquirida pelos autores do presente estudo, 
os quais aplicaram anteriormente a WebQuest em outra turma de Tecnologia de Informação. Como 
os professores também lecionaram esse mesmo conteúdo, mas sem o uso de WebQuest, pareceu 
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aos mesmos que houve uma motivação por parte dos alunos. Essa motivação, no entanto, pode 
ser gerada pela novidade do uso da ferramenta junto aos alunos e não se têm detalhes sobre o 
comportamento dessa ferramenta para outros assuntos, e se a mesma tornar-se-ia “banalizada”. 
O estudo, revelou a aparente melhora do conhecimento e da motivação para o aprendizado pelo 
uso da ferramenta WebQuest dos números binários. 
Sugere-se que se façam estudos posteriores sobre a necessidade ou não da volta do ensino de 
bases numéricas no ensino básico para formar melhor, alunos que futuramente ingressarão no 
ensino superior. 
Sugere-se também que se criem outras WebQuets para octais e hexadecimais, de modo 
semelhante à base binária estudada no presente trabalho. 
Outra sugestão é no sentido de que se realizem estudos semelhantes para alunos do ensino 
básico do nível médio e outros anos e, dessa forma, se procure entender melhor os processos 
ensino-aprendizagem, a evolução do aprendizado e a melhoria geral do ensino de Ciência, 
Matemática e Tecnologia. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
 
É natural que os alunos egressos do ensino básico, do antigo nível médio, ao ingressarem nas 
Faculdades, vão levar consigo as dificuldades de aprendizado mencionadas em relação às 
Ciências e Matemática.  
 
Tendo em vista que os alunos ingressantes no ensino superior tecnológico já trazem essas 
carências de conhecimento, algumas das quais identificadas no presente estudo, tornou-se 
necessário buscar soluções mais imediatas para os mesmos e, posteriormente, fazer sugestões 
para melhoria do ensino de ciências, matemática e tecnologia no ensino básico, que é a etapa 
anterior ao nível considerado. 
 
Na presente pesquisa estudou-se o emprego da tecnologia da informação e comunicação no apoio 
ao ensino de bases numéricas e, de modo mais específico, verificou-se a efetividade da WebQuest 
dos Números Binários no processo ensino-aprendizagem em alunos ingressantes num curso 
tecnológico da área de tecnologia da informação. 
 
Construiu-se a ferramenta WebQuest voltada para apoio do ensino de bases numéricas binárias, 
de modo que a mesma apresentasse uma navegabilidade fácil, combinação de cores de modo a 
não cansar o usuário, menos material escrito, de modo a diminuir a poluição visual da tela, uso de 
elementos de padronização das telas, sem sacrificar a elegância e houve melhorias em relação a 
estudo realizado em turma anterior, objeto de outro estudo semelhante.  
 
O planejamento do trabalho com emprego de WebQuest dos números binários, aplicada aos 
alunos do primeiro módulo do curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores, 
possibilitou a obtenção de resultados para a situação anterior à aplicação e posterior à mesma. 
 
O estudo revelou a aparente melhora do conhecimento e da motivação para o aprendizado pelo 
uso da ferramenta WebQuest dos números binários. 
 
Sugeriu-se que façam estudos posteriores sobre a necessidade ou não da volta do ensino de 
bases numéricas no ensino básico para formar melhor, alunos que futuramente ingressarão no 
ensino superior.  
 
Sugeriu-se também que realizem estudos semelhantes para alunos do ensino básico do nível 
médio e outros anos. 
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