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O que é

Com o aumento da velocidade das conexões domésticas e empresariais à Internet (a banda larga, 
expressada atualmente em velocidades de transmissão entre 512 e 8.000 kilobits por segundo 
(kbps), tornou-se possível aplicar áudio e vídeo digital na educação a distância, ou seja, o uso 
concatenado e sincronizado de imagens, slides, clipes ou narrações de áudio e vídeo do professor, 
em tempo real ou sob demanda.

A classe virtual é uma solução inteiramente baseada na Web que permite à instituição educacional 
transmitir diretamente e individualmente para o computador do aluno, ou para grupos de alunos 
(classe),  emulando a situação de uma classe real,  mas com a diferença que os alunos estão 
distribuídos  geograficamente  e  interligados  apenas  pela  Internet  bidirecional.  Desta  forma, 
palestras, aulas expositivas, demonstrações, vídeos educacionais e até programas de rádio e TV 
(os chamados IP TV e IP Rádio, onde IP significa Internet Protocol, a linguagem de comunicação 
entre computadores ligados à rede) podem ser implementados com um custo relativamente baixo, 
dependendo do número simultâneo de usuários que se deseja atingir.

Um exemplo

O Instituto Edumed desenvolveu, testou, e utiliza intensamente seu modelo de classe virtual, que 
cria um ambiente auto-contido de ensino e aprendizado dirigido ao desktop (computador 
individual), mas que também pode ser adaptado para uma situação de ensino em classe.

No modelo ilustrado abaixo, a tela é dividida em duas partes: à esquerda é exibido o vídeo do 
professor,  instrutor  ou  palestrante.  Á  direita  podem ser  exibidos  vários  recursos,  dependo da 
escolha feita pelo aluno, ao clicar em um dos botões situados nas barras superior e inferior à tela 
de vídeo:

• Entrada na classe (neste momento pode ser exigida uma senha)
• Iniciar a aula (quando for sob demanda)
• Índice de cursos, módulos e aulas
• Texto de ajuda
• Sair da classe
• Roteiro da aula (com bibliografia, sites, etc.)
• Slides
• Interface de batepapo (chat de texto ou áudio)
• Envio de pergunta por email
• Questionário de avaliação

Á medida em que assiste à aula, o aluno pode interagir com o professor e com outros alunos, em 
tempo real ou não, através do chat ou do email, dependendo do modelo pedagógico adotado. O 
professor pode responder em tempo real, ou posteriormente.



Como implementar

Para  implementar  a  classe  virtual,  a  instituição  pode  instalar  (ou  operar  na  modalidade  de 
hospedagem) um servidor especializado que combina o fluxo contínuo (“streaming”) de áudio e 
vídeo aos demais serviços listados acima (webserver). A banda de saída desse servidor tem que 
ser dimensionada adequadamente para atender o número planejado de usuários simultâneos (que 
equivale ao número máximo de “assentos” na classe virtual.

Como a Internet  pública permite apenas uma classe de streaming chamada de “unicasting”, a 
banda de saída deve ser o múltiplo do número máximo de usuários pela velocidade de transmissão 
do vídeo mais áudio (que em geral oscila entre 128 kbps e 256 kbps, dependendo da qualidade 
que se quer atingir) acrescida de 10% (“overhead”), para tarefas de sinalização, etc. Por exemplo, 
100 usuários simultâneos recebendo vídeo e áudio à velocidade de 128 kbps irá exigir um servidor 
com velocidade mínima de saída de cerca de 1,4 mbps (megabits por segundo).

Em determinados tipos de redes dedicadas, é possível também implementar uma outra classe de 
streaming, chamada de “multicasting”. Nesse caso, a banda de saída do servidor precisa ser a 
equivalente a apenas um único usuário, o que diminui muito os custos.
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