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Resumo: 

A nova geração de alunos, já inserida no meio digital, necessita de meios educacionais 

tecnológicos para obter bons resultados e se motivar no âmbito escolar, dada a sua prévia 

intimidade com abordagens tecnológicas. Em especial em conteúdos técnicos e 

tecnológicos, o uso de laboratórios e experimentos no ambiente educacional é essencial 

para o aprendizado. Como o acesso a determinados laboratórios pode não ser trivial, existe 

a abordagem de experimentação remota, que disponibiliza laboratórios reais para acesso via 

internet. Porém, dada a intimidade dos novos alunos com ambientes digitais emergentes e 

em face à convergência digital das telecomunicações, esta dissertação propõe a união dos 

experimentos remotos via internet com a interatividade provida pela TV digital. Desta 

forma, este trabalho desenvolveu um modelo para o uso da TV digital como interface para 

o uso de laboratórios remotos. O trabalho envolveu uma pesquisa teórica, abrangendo uma 

revisão bibliográfica acerca dos conteúdos relacionados com o projeto, bem como uma 

pesquisa exploratória sobre o estado da arte das tecnologias envolvidas com o tema. Tendo 

estas etapas como base, foi elaborado um modelo, utilizando as premissas dos estilos de 

aprendizagem à serem atingidos pelo modelo, culminando na implementação de um 

protótipo que foi aplicado no meio educacional visando avaliar a eficácia da proposta. Após 

a etapa de testes e avaliação, os resultados foram computados e analisados, apontando 



 

 
 

positivamente para o uso do modelo proposto em alunos com diversos estilos de 

aprendizagem, em especial aos alunos com aptidões práticas e experimentais. Sendo assim, 

o modelo proposto nesta dissertação demonstrou-se coerente frente às necessidades 

expostas, contribuindo para o uso da experimentação remota em uma nova mídia, adequada 

aos diversos perfis dos novos alunos.   
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