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Promover a equidade e a capacitação
com o conteúdo do YouTube Learning
Igualdade vs. Equidade
A igualdade busca promover a
justiça, mas só pode funcionar
se todos começarem do
mesmo lugar e precisarem do
mesmo tipo de ajuda.

Equidade signiﬁca dar a todos
o que precisam para ter
sucesso, enquanto a igualdade
signiﬁca tratar todos da
mesma forma.

As quatro liberdades essenciais que definem
os valores do YouTube são: liberdade de
expressão, de oportunidade, de informação
e de associação.
Essas liberdades essenciais também são vitais
na educação.

No YouTube, acreditamos que vídeos on-line podem desempenhar um papel
profundo e impactante na capacitação de todos os alunos, incluindo
aqueles que não recebem oportunidades iguais, para atingir
o verdadeiro potencial que eles têm.
Conhecemos (e agradecemos) o esforço e a dedicação que os criadores e as
instituições colocam em cada vídeo educacional. Este guia foi desenvolvido
para ajudar a ter um impacto ainda maior nas vidas dos alunos, educadores
e responsáveis do mundo. Faremos isso explorando duas seções.
Faremos isso explorando duas seções:

Cenário

Oportunidade

Cenário
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Embora a falta de equidade educacional seja um problema
duradouro, a pandemia da COVID-19 aumentou e ampliou
as disparidades socioeconômicas e raciais.1

Brechas no acesso ao ensino superior
Uma análise pré-pandêmica mostrou que, embora as taxas de
matrícula globais no ensino superior dobraram de 19% para 38% entre
2000 e 2018, as populações mais pobres continuaram atrás, com
apenas 10% tendo acesso ao ensino superior em comparação a 77%
nas classes mais altas.2

Perturbação global na educação devido à COVID-19
Os esforços para conter a disseminação do coronavírus levou a uma perturbação sem
precedentes na educação.
Fechamento de escolas em todo o mundo3

<

188
PAÍSES

91%
DOS ALUNOS MATRICULADOS

Alunos pós-secundários afetados4

<

220 MILHÕES
NO MUNDO TODO

Aumento da falta de equidade no ensino superior
Países com renda alta e média tiveram impactos limitados nas matrículas.5 O nível
da renda afeta o acesso a recursos, que inﬂuencia a capacidade de lidar com
perturbações associadas à COVID-19 e de manter o acesso à aprendizagem.

É por isso que o conteúdo do YouTube Learning é
mais vital do que nunca.
Embora a falta de equidade educacional seja duradoura e universal, o
YouTube representa um caminho poderoso, gratuito e acessível para
ajudar a resolver o problema.

1. Inside Higher Ed, junho de 2020 | 2. Unesco, dezembro de 2020 | 3. OECD, novembro de 2020 | 4. Unesco, julho de 2021 | 5. Unesco, 2021
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CONSTRUA MAIS PONTES

As oportunidades no conteúdo do YouTube Learning para incentivar
experiências de aprendizagem mais empoderadas e jornadas bem
informadas de navegação nas carreiras são quase inﬁnitas.
Veja alguns exemplos de maneiras de construir mais pontes
para o ensino superior:

1

Ajude os alunos a ver o ensino superior como
uma possibilidade incrível e alcançável.

● O conteúdo pode servir como um
espelho ou uma janela.6
É importante que os alunos vejam pessoas como
eles (espelhos) realizando atividades que eles
querem realizar. Mostre diversos modelos com
histórias autênticas para mostrar aos futuros alunos
como é a vida universitária (janelas), além de táticas
de preparação para fazer essa transição.

2

Vee Kativhu on
Personal Statements

How to Pay for College |
Crash Course

Vimos muitas universidades tendo
sucesso com esses formatos:
Reações de surpresa pela aprovação/bolsas de
estudo • orientação na candidatura • tours pelo
campus • vlogs sobre o dia a dia • tours pelos
dormitórios • entrevistas simuladas • relatos de
alunos • discursos de formatura

Capacite pais e responsáveis para que
entendam e se envolvam na transição das
crianças para o ensino superior.

● Considere a primeira geração de estudantes universitários.
Os criadores podem produzir conteúdo para preencher
lacunas de aprendizagem e resolver intercertezas que alguns
responsáveis podem ter sobre como apoiar a transição dos
alunos para a educação pós-secundária.
Dicas sobre como realizar candidaturas, escrever
declarações pessoais e preencher formulários de apoio
ﬁnanceiro podem ajudar os alunos e famílias que, sem isso,
poderiam desistir por falta de reconhecimento ou auxílio.

7. “College Readiness,” Apex Learning
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3

Ajude a cultivar maior prontidão
para a universidade.

● Ajude os alunos na preparação para exames
padronizados e em habilidades de pensamento
crítico. Essas habilidades inﬂuenciam o acesso e a
retenção dos alunos à universidade. Desenvolver
habilidades de pensamento crítico associadas a
leitura, escrita e matemática é necessário para a
aprendizagem no ensino superior. Considere formas
que seu conteúdo pode fomentar o aprendizado na
prática”7 atividades que comprovadamente
aumentam o engajamento e melhoram a
compreensão conceitual por meio de exemplos do
mundo real e da instrução interativa.

How to College: Playlist

4

Os resultados
Os alunos criam uma base forte para
o sucesso pós-secundário que pode
ser demonstrada nos exames
vestibulares e na conclusão
bem-sucedida dos cursos
universitários.

5 tips to improve your critical
thinking

Ilustre como o ensino superior se conecta aos
caminhos profissionais.

● Ajude os alunos a realizar engenharia reversa em suas carreiras. Graduação dupla ou está em
dúvida? Especialização, graduação de dois anos, quatro anos ou mais? Pense em como seu conteúdo
pode compartilhar insights sobre como escolher cursos e faça com que os alunos vejam caminhos
para as carreiras que têm interesse. Para adultos que estão considerando entrar na universidade
novamente, seu conteúdo pode ajudá-los a determinar os melhores caminhos, com base em sua
experiência atual e em como querem se aprimorar.

Still Don't Know What
Major To Choose!

10 AWESOME Highest
Paying Associate
Degree Jobs

College as an Adult |
How I feel About Being a
Student at 30

Fast Guides:
To Electives and Major

6. PBS Education, novembro de 2020
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PROMOVA A RETENÇÃO

O conteúdo do YouTube Learning também pode ajudar a promover
maior retenção no ensino superior.
Veja algumas sugestões:

1

Ajude a promover a resiliência diante
das adversidades em momentos críticos.

“Quando você olha para os outros
e pensa que eles precisam de mais coragem, o
que eles precisam é de mais ajuda. E quando
você acha que eles precisam de mais disciplina,
o que eles precisam é de mais gentileza.”
- Emily Nagoski

● Embora todas as pessoas enfrentem diﬁculdades, alguns desaﬁos
podem representar pontos de ruptura com a educação que são difíceis
de recuperar. Considere como os alunos se sentem enquanto se
envolvem na aprendizagem (ou seja, confusos, pouco capacitados) e
como isso pode afetar a capacidade deles de persistir.8 Os criadores de
conteúdo podem apoiar os alunos, seja oferecendo conselhos
relevantes e testados, apresentando conteúdo de uma forma envolvente
e motivadora, identiﬁcando formas eﬁcazes de buscar apoio (como
tutoria ou orientadores acadêmicos) ou até mesmo construindo um
senso de comunidade na "sala de aula virtual".

2

Ofereça estratégias
de ajuste.9

● A transição para a universidade pode ser
uma experiência de isolamento por
inúmeros motivos. Os alunos podem ser os
primeiros da família a entrar na
universidade. Alunos internacionais e
minorias podem ter diﬁculdade de se
conectarem com os colegas de classe ou
professores devido às diferenças culturais e
barreiras linguísticas.

3

Real College Advice by
Nicolas Chae

Ajude os alunos a ver a vida para
além da universidade e a
determinar os melhores caminhos
depois da graduação.

● Emprego? Pós-graduação? Ver os próximos
passos pode ajudar a promover perseverança
diante dos desaﬁos que são parte normal da
busca do ensino superior. Estágios ou
programas de educação cooperativa podem
promover uma experiência inestimável para
ajudar nos planos de pós-graduação. Por isso,
os criadores de conteúdo podem considerar
desenvolver conteúdo para compartilhar dicas
sobre como identiﬁcar programas e garantir
posições.

University of California First
Generation College Student
How to get Engineering Internships
(From No Experience to $63/hour)

8. TILT Higher Ed 9. Unit4, junho de 2016
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PROMOVA A RETENÇÃO

4

Ajude no desenvolvimento profissional de professores
com práticas pedagógicas recomendadas.

● Os professores também são alunos. O conteúdo do Learning
pode complementar o que eles ensinam aos alunos, além de
ajudar os educadores a desenvolverem ainda mais habilidades em
áreas essenciais como a criação de ambientes de aprendizado
inclusivos, a promoção do ensino culturalmente relevante e a
compreensão sobre como identiﬁcar e mitigar a parcialidade.

5

Ajude as instituições a entender quem são seus alunos.

● O modo como os alunos vivem o mundo pode deﬁnir como
eles vivem seus cursos. A conscientização sobre práticas
culturais e religiosas pode melhorar o ensino e ajudar a
instituição com medidas logísticas, como a programação de
prazos do curso e eventos que não entrem em conﬂito com
práticas ou feriados religiosos.

TEDx Implicit bias in higher
education

“Se não formos
interseccionais, alguns de
nós, os mais vulneráveis,
vão cair através das
rachaduras.”
- Kimberlé Crenshaw

Interseccionalidade:

Marcadores de identidade, como raça, religião,
nacionalidade, classe e gênero não existem de
maneira independente um do outro, cada um
complementa os outros, frequentemente criando
uma convergência complexa de opressão.

O conteúdo que você cria é
extremamente importante e carrega um potencial
inﬁnito de fazer a diferença.
Para mais dicas, conﬁra o Recurso de estratégia e design.

“O poder da educação vai além do desenvolvimento das
habilidades que precisamos para alcançar sucesso
econômico. Ela pode contribuir para a construção de uma
nação e para a reconciliação.”
- Nelson Mandela

