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Vídeos educativos vão
além do e-learning
Os programas de ensino a distância avançaram e hoje representam muito mais do que a simples gravação
de um vídeo acompanhado de um power point e a sua transmissão. Agora, é preciso levar para o usuário a
experiência mais próxima possível do ambiente de aula e isso requer gerenciamento avançado

vídeo está seguindo a
mesma trajetória dos
dados e já
compreende uma
geração imensa de
informações. São

imagens de todos os tipos, desde as
captadas e transmitidas por
profissionais e depois disponibilizadas
na internet, até as geradas por
amadores e - igualmente -
disponibilizadas na internet. Na última
ponta da convergência na tríplice
dados, voz e imagem, o grande
volume de vídeos existente hoje em
dia está demandando ferramentas e
infraestruturas especiais de
gerenciamento. Quando se parte para
o universo educativo no qual a
demanda pelo ensino a distância tem
crescido tanto no mundo acadêmico

quanto no corporativo, o
gerenciamento é inevitável,

E não é para menos. A edição de
2008 do Anuário Brasileiro Estatístico de
Educação Aberta e a Distância (AbraEAD)
apontou que em cada 73 brasileiros um
estuda a distância. O volume total de
matriculados em 2007 (último período
contabilizado pela instituição até o
fechamento desta reportagem) era de 2,5
milhões. E a tendência é que esse
número cresça a cada ano.

A Universidade Norte do Paraná
(Unopar) conhece e torce para a
continuidade dessa crescente.
Atualmente., a instituição conta com 125
mil alunos, espalhados por 357 salas de
aula em várias cidades brasileiras. Para
educá-los, são realizadas sete gravações
simultâneas diariamente, feitas na sede
da universidade, na cidade de Londrina

(PR), onde a reportagem da TI Inside foi
conferir. Cada vídeo desse precisa ser
transmitido a 2Mbps, volume que gera
um grande tráfego, capaz somente de
ser conduzido por um transponder
inteiro de 36 Megahertz do satélite
Galax-28, da Intelsat. "Anteriormente,
tínhamos apenas meio transponder, pois
dividíamos o espaço com uma empresa
parceira. Com o maior volume de
vídeos, precisamos ampliar para o canal
inteiro e ampliaremos novamente no
futuro, pois a quantidade de vídeos
gerados não para de aumentar,
enquanto a qualidade não pode ser
comprometida, pois a transmissão é em
tempo real, com um atraso máximo de
2,5 segundos", diz João de Lima
Navarro, diretor de tecnologia e
desenvolvimento da Unopar.

Nesta universidade, todas as aulas
são gravadas e armazenadas no centro
de dados, composto por um
armazenamento de 9 Terabytes de
capacidade e expansível para 12TB.
"Assim, quando um aluno perde aula ou
quando precisa consultar alguma
informação que não ficou clara, ele pode
pedir a reprise do vídeo pela internet",
complementa. Para que isso aconteça,
conta Navarro, enquanto o vídeo passa
pelo codificador para ser transmitido via
satélite até os pólos de aula, ele já é
gravado e armazenado no data center,
depois de passar por uma compressão
em MPEG-4. "Obviamente, na internet, •
ele é transmitido em um tamanho muito
menor do que os 2MB para as salas de
aula", complementa.
Assim, o aluno acessa a imagem corno
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num vídeo do YouTube, ou outros do
gênero, após carregar login e senha.
"Essa interface é uma ferramenta
desenvolvida pela própria equipe de
tecnologia da Unopar e também dá
acesso à nossa biblioteca digital, pela
qual o aluno baixa livros e apostilas", diz
Navarro. Tara complementar, firmamos
acordo com a Editora Pearson, que
disponibiliza os seus livros digitais para a
nossa biblioteca e permite a impressão
de até 30% das páginas dos seus
títulos", complementa.

Para os alunos pontuais e mais
responsáveis - sempre presentes nas
salas de aula - a imagem é projetada em
um telão, controlado pelo tutor, que
também é capacitado para tirar algumas
dúvidas referentes ao curso. "Em cada
sala de ensino tem um computador de,
no mínimo, 1GB de memória e com
duas placas de saída de vídeo, sendo
uma para o projetor e outra para o
sistema de chat", diz Marco Aurélio
Jeronymo, da coordenação de
tecnologia e desenvolvimento da Unopar.
Ele explica que - paralelamente à aula -
os tutores, que ficam nos pólos de
ensino, enviam as duvidas dos alunos
para outros tutores, posicionados em um
centra de operações, para que eles as
filtrem e encaminhem para os
professores. "Esses profissionais que
recebem as perguntas são todos pós-
graduados na disciplina para a qual
trabalham e já filtram os
questionamentos antes de passá-los aos
professores, que estão ao vivo, falando
do estúdio", complementa Jô Sato,
também da coordenação de tecnologia
e desenvolvimento. "Quando possível, os
professores respondem as questões
remanescentes durante a aula. Mas
quando não é, responde via chat".

Lá dos estúdios os professores estão
lidando com lousas interativas. Sim,
como aquelas utilizadas pelo telejornal de
domingo. Aliás, esses educadores muito
lembram os apresentadores de TV,
inclusive, nos trejeitos e na forma de
falar. As suas imagens são gravadas por
câmeras em qualidade DVCAM e
editadas por ilhas de edição não linear,
da Pinnacle. "As perguntas pré-
selecionadas aparecem em uma espécie
de teleprompter e são respondidas ao
vivo pelos professores, que também
contam com recursos de microscópio e
da própria lousa interativa para mostrar
imagens ou simular situações",
complementa Jeronymo.

"Recursos de interação, como o

chat, precisam de gerenciamento mais
avançado, além da própria seleção
natural feita pelo tutor", diz Jeronymo. Ele
conta que o sistema pré-seleciona as
mensagens enviadas de acordo com a
ordem e o local de envio, mesclando,
ainda, as perguntas de acordo com a
sua origem, para que não haja uma
espécie de monopólio, no qual somente
os alunos de determinado pólo
participam da aula,

Assim como a informação que trafega
via internet é gerenciada, na transmissão
ao vivo, via satélites, não é diferente.
"Desenvolvemos uma ferramenta que nos
permite fazer acesso condicional", diz
Navarro. "Trata-se do envio de
determinados vídeos somente para
alguns pólos, previamente identificados e
estabelecidos", salienta. "Naverdade,
estamos identificando que lidar com
imagens exige um gerenciamento
completo, não só do vídeo, mas da
informação como um todo", salienta.

Gerenciamento avançado
A visão de Navarro é compartilhada

por Alceu Costa Júnior, diretor de
desenvolvimento de novos negócios da
Take 5. "Um curso inteiro ministrado
somente com o vídeo e um ppt gera um
nível de aprovação de alunos de 60%,
sendo que 80% deles tem que fazer a
prova mais de urna vez", diz ele baseado
em resultados adquiridos em cursos
corporativos. "Quando partimos para
urna solução de vídeo suportado por
outros programas, como biblioteca
virtual, chat, lousa interativa, etc. - como
a Unopar está fazendo - o índice de
aprovação passa dos 80%, sendo que
só 10% das pessoas precisam fazer a
prova duas vezes", complementa.

Para Eduardo Kfouri, vice-presidente
da Vignette para a América Latina, o
gerenciamento de conteúdo é muito
abrangente e o vídeo é somente uma
das diversas informações a serem
gerenciadas. "A diferença é que ele
precisa de um tratamento especial,
primeiro pela forma como é captado e
depois como é disponibilizado, para que
as pessoas que o acessem tirem o
melhor proveito educativo possível", diz.
"O caso da Unopar é um bom exemplo
de gerenciamento de um determinado
tipo de vídeo. Agora, pensemos em um
YouTube, no qual o volume de imagens
é gigantesco e os assuntos dos vídeos
variados. Como fazer para identificar,
por exemplo, qual é de seu interesse?
Isso já é gerenciamento avançado de
vídeo", diz.

Segundo Kfouri, até pouco tempo
atrás a única tecnologia de busca de
vídeo na internet era amarrada ao nome
do arquivo. "Hoje já desenvolvemos
ferramentas nas quais buscamos a
palavra no próprio vídeo", diz. Ele explica
que esse sistema tem um indexador,
que funciona de modo semelhante aos
sistemas por dados, já pré-selecionando
as palavras antes da busca.

Na Unopar, o acesso às aulas
gravadas não é por busca. Os alunos
entram nas áreas referentes aos cursos,
selecionam a data da aula procurada e
acessam-na. Para Navarro, porém, nada
impede que as soluções atuais passem
por um upgrade. "Afinal, iremos investir
cerca de RS 4 milhões de reais em
novas estruturas e tecnologias neste
ano", diz. Neste valor está incluso a
inauguração de um estúdio de gravação
na Espanha, com transmissão de aula
para outros países latinoamericanos.
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