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Resumo: Voltado para o uso acadêmico, o projeto 

desenvolvido corresponde a um sistema web que 

permite unir vídeos de diferentes sites da Internet em 

uma única plataforma online, gerenciar e compartilhar 

os vídeos postados e analisar dados que são colhidos 

com base nas pesquisas realizadas pelos usuários e na 

reprodução dos vídeos. Os vídeos podem ser 

adicionados no sistema de duas formas: pelo upload de 

arquivos no formato .MP4 ou .FLV ou pela adição de 

links para vídeos de sites como TED ou YouTube e, 

podem ser acompanhados por meio de diversos 

dispositivos (desktops, notebooks, tablets e 

smartphones). 

 

1. Introdução 
Segundo Lyons et al. [1]: "Plataformas online são 

frequentemente usadas como um ambiente alternativo 

para que os indivíduos se encontrem e se envolvam em 

uma variedade de atividades". Sendo assim, utilizar tais 

plataformas, fazer uso de novos recursos e tecnologias 

que estão surgindo ou se aprimorando é fundamental. 

Dentro deste contexto, a educação a distância com a 

utilização de vídeos como complemento às aulas 

presenciais, surge como uma importante prática 

educacional. 

A utilização de vídeos com o objetivo de obter 

conhecimento tornou-se muito importante. De acordo 

com uma pesquisa realizada por Kay [2] os três 

principais motivos pelos quais estudantes fazem uso de 

vídeos com foco acadêmico são: (i) melhorar o 

aprendizado; (ii) controlar o ensino, no sentido que 

podem assistir os vídeos onde, como e quando quiser; 

(iii) compensar as aulas perdidas. A pesquisa ainda 

demonstra que a maior parte dos estudantes utiliza os 

vídeos para realizar revisão de testes ou provas, testar os 

conhecimentos adquiridos, obter uma visão global dos 

capítulos de livros lidos e recuperar o atraso em aulas 

que não puderam comparecer. 

 

2. Metodologia 
O sistema web foi desenvolvido com o uso da 

linguagem de programação Java e segue o padrão 

descrito no modelo MVC (Model–View–Controller). 

As páginas foram criadas fazendo-se uso da 

tecnologia JSP (JavaServer Pages) com base na  

linguagem de marcação HTML5. A tecnologia JSP 

permite a inserção de código Java na página, estes 

códigos são processados pelo servidor de aplicação e 

tornam possível a geração de dados de forma dinâmica. 

O servidor de mídia Red5 é responsável por 

armazenar e realizar o streaming dos vídeos postados. 

Dentro da página em que se deseja reproduzir um 

determinado vídeo é inserido o código do player de 

vídeo JW Player, responsável por receber o streaming 

enviado pelo servidor de mídia e reproduzir o vídeo 

para o usuário de acordo com o tipo de dispositivo 

usado, atuando, então, como um mediador entre o 

servidor de mídia e a aplicação cliente. 

Entre os principais dados que a aplicação é capaz de 

coletar está o número de visualização de cada vídeo, o 

nome de usuário daqueles que visualizaram um 

determinado vídeo, a data em que a visualização 

ocorreu e o número de eventos que ocorreram durante a 

reprodução (pausas, avanços e retrocessos), como ilustra 

a figura 1. Além disso, o sistema é capaz de detectar se 

durante a reprodução de um vídeo o usuário pulou 

trechos ou tirou a janela de foco, isso para que no final 

possa ser confirmado se o vídeo realmente foi visto por 

completo. 

 

 
Figura 1 - Topo da página de estatísticas da visualização 

 

3. Conclusões 
O sistema poderá ser usado como uma forma de 

educação a distância por meio de vídeos. Como os 

vídeos estarão armazenados em um servidor de mídia, 

questões locais e temporais tornam-se independentes, 

isso porque eles poderão ser assistidos no local desejado 

e a qualquer momento. 

Os dados coletados durante a reprodução permitirão 

que o docente identifique como o estudante está 

utilizando os vídeos disponibilizados e estimule o uso 

de materiais para atividades externas à sala de aula. 
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