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Promover a equidade e a capacitação 
com o conteúdo do YouTube Learning

Igualdade vs. equidade 

Contexto Oportunidade

A igualdade tem como 
objetivo promover a justiça, 
mas apenas funciona se todos 
começarem do mesmo ponto 
e precisarem da mesma ajuda.

Equidade é dar a todos o 
necessário para alcançar o 
sucesso, enquanto igualdade é 
tratar todos da mesma forma.

As quatro liberdades essenciais que 
definem os valores do YouTube são a 

liberdade de expressão, a liberdade de 
oportunidade, a liberdade de 

informação e a liberdade de pertença.
Estas liberdades essenciais são também 

vitais na educação.

No YouTube, acreditamos que o vídeo online pode ter um papel 
profundo e de grande impacto na preparação de todos os estudantes, 

inclusive aqueles que não têm tantas oportunidades, 
para alcançarem o seu verdadeiro potencial.

Conhecemos (e agradecemos) o esforço e a dedicação que os nossos 
criadores investem em cada vídeo educativo. Este guia foi concebido para 

ajudar a alcançar um impacto ainda maior na vida dos estudantes, educadores 
e cuidadores de todo o mundo. Vamos fazê-lo em duas secções.

Vamos fazê-lo em duas secções:
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Contexto

Os esforços para conter a propagação do coronavírus levaram a uma 
perturbação sem precedentes na educação.  

Uma análise pré-pandemia revelou que, apesar de as inscrições 
globais no ensino superior terem duplicado de 19% para 38% entre 

2000 e 2018, as populações mais pobres continuam a ficar atrás, com 
10% a ter acesso ao ensino superior, em comparação com os 77% do 

setor com rendimentos superiores.2

É por isso que o conteúdo do YouTube Learning é 
mais importante do que nunca. 

Apesar da falta de equidade educativa ser antiga e abrangente, o YouTube é 
uma poderosa ferramenta que permite às crianças aceder a soluções para 

resolver este problema.

Perturbações globais na educação devido à COVID-19 

220 M
EM TODO O MUNDO

Lacunas no acesso ao ensino superior

91%
DE ESTUDANTES INSCRITOS

<188
 PAÍSES

<

Apesar da falta de equidade educativa ser um problema 
antigo, a pandemia da COVID-19 amplificou e aumentou 

as disparidades socioeconómicas e raciais.1

Encerramento de escolas a nível mundial3  Estudantes do pós-secundário afetados4  

Desigualdades abrangentes no ensino superior 
Os países com rendimentos médios e elevados sofreram impactos limitados nas inscrições.5 

O nível de rendimento afeta o acesso a recursos, o que influencia a capacidade de lidar com 
perturbações associadas à COVID-19 e dificulta o acesso à educação.

1. Inside Higher Ed, junho de 2020 | 2. Unesco, dezembro de 2020 | 3. OCDE, novembro de 2020 | 4. Unesco, julho de 2021 | 5. Unesco, 2021

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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Oportunidade

CRIE MAIS PONTES

Ajude os estudantes a verem o ensino 
superior como uma possibilidade 
entusiasmante e acessível.

1

Vee Kativhu sobre as 
declarações pessoais

No YouTube Learning, as oportunidades de criar conteúdo para apoiar 
experiências de aprendizagem mais capacitantes e escolhas mais bem 

informadas de percursos de carreiras são quase infindáveis.
Seguem-se alguns exemplos para construir mais pontes 

para o ensino superior:

● O conteúdo pode servir como um 
espelho ou uma janela.6 

É importante para os estudantes verem pessoas com 
que se identificam (espelhos) a concretizarem 
objetivos a que podem aspirar. Apresente vários 
modelos a seguir com histórias autênticas para 
mostrar aos potenciais estudantes como é a vida na 
universidade (janelas), bem como táticas de 
preparação sobre como fazer a transição.

Temos visto universidades terem 
sucesso com estes formatos:

Reações de surpresa à aceitação/bolsas de estudo •
guia de candidatura • visitas guiadas ao campus • 

vlogues de um dia na vida • visitas guiadas aos 
dormitórios • simulação de entrevistas • testemunhos 

de estudantes • discursos de início de ano

How to Pay for College | 
Crash Course

Equipe os pais e os cuidadores com as 
ferramentas para compreenderem e participarem 
na transição dos jovens para o ensino superior.

2

● Tenha em conta os estudantes universitários de primeira 
geração. Os criadores podem oferecer conteúdo para 
preencher lacunas de conhecimento e aliviar a incerteza 
que alguns cuidadores podem sentir ao apoiarem a 
transição dos estudantes para o ensino pós-secundário. 
As sugestões sobre como preencherem candidaturas, 
escreverem declarações pessoais e preencherem 
formulários de ajuda financeira podem apoiar os 
estudantes e as famílias necessitadas que, de outra forma, 
poderiam desistir por falta de informação ou assistência.

7. “College Readiness,” Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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6. PBS Education, novembro de 2020

Ajude a desenvolver uma maior 
preparação para a universidade.3

● Ajude os estudantes a dominar as provas padrão e as 
competências de pensamento crítico. Estas 
capacidades são importantes para o acesso e a 
retenção. Desenvolver competências de pensamento 
crítico e de leitura, escrita e matemática, é importante 
para a aprendizagem universitária. Considere as formas 
através das quais o seu conteúdo pode fomentar a 
"aprendizagem pela prática"7 em atividades que já 
demonstraram aumentar a interação e melhorar a 
compreensão concetual através de exemplos do 
mundo real e instrução interativa.

Os resultados
Os estudantes constroem uma base sólida 

para o sucesso no pós-secundário, que 
pode ser demonstrada nos exames de 

admissão à universidade e na conclusão 
dos trabalhos universitários. 

Ilustre de que forma o ensino superior está associado 
aos percursos profissionais.

4

● Ajude os estudantes a desconstruirem as suas carreiras. Licenciatura dupla ou ainda não 
decidiu? Certificado, curso de dois anos, quatro anos ou mais? Pense em como o seu 
conteúdo pode partilhar informações sobre escolhas de licenciaturas e permita que os 
estudantes vejam os percursos para as carreiras que lhes interessam. Para os adultos que 
regressam à universidade, o conteúdo pode ajudá-los a determinar os percursos corretos 
com base na experiência atual, e como querem melhorar as suas competências.

Ainda não sei que 
licenciatura escolher!

10 AWESOME Highest 
Paying Associate 

Degree Jobs

College as an Adult | 
How I feel About Being a 

Student at 30

How to College: Playlist

Fast Guides: 
To Electives and Major

5 tips to improve your critical 
thinking 

CRIE MAIS PONTES

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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8. TILT Higher Ed 9. Unit4, junho de 2016 

Ofereça estratégias 
de ajustamento.92

Estudante universitária de 
primeira geração da 

Universidade da Califórnia

● A transição para a universidade pode ser uma 
experiência isoladora por várias razões. Os 
estudantes podem ser os primeiros na família 
a irem para a universidade.  Os estudantes 
internacionais e sub-representados podem ter 
problemas ao interagir com colegas ou 
professores, devido a diferenças culturais ou 
barreiras linguísticas. 

Ajude a promover a resiliência perante 
as adversidades em momentos críticos.

1

● Embora todos enfrentemos dificuldades, alguns desafios podem ser 
pontos de quebra educativos dos quais é muito difícil recuperar. 
Considere como se sentem os estudantes ao começarem a sua 
aprendizagem (ou seja, confusos, mal preparados) e como isto pode ter 
impacto na respetiva capacidade de persistir.8 Os criadores podem apoiar 
os estudantes com conselhos comprovados, ao apresentar conteúdo de 
forma cativante e motivadora, identificar formas eficazes de procurar 
apoio (por exemplo, explicações, conselheiros académicos) ou até mesmo 
desenvolver uma sensação de comunidade na "sala de aula virtual".

Ajude os estudantes a verem as suas 
vidas além da universidade e 
determinarem os percursos 
pós-graduação corretos.

3

● Trabalho? Universidade? Saber o que vem a 
seguir pode ajudar a fomentar a 
perseverança face aos desafios, que são 
uma parte normal no percurso para o ensino 
superior. Os estágios e os programas de 
cooperação podem ser uma experiência 
muito valiosa para ajudar a tomar decisões 
sobre planos de pós-graduação. Por isso, os 
criadores podem considerar desenvolver 
conteúdo para partilhar sugestões sobre 
como identificar programas e garantir vagas.

How to get Engineering Internships 
(From No Experience to $63/hour)

O conteúdo do YouTube Learning também pode ajudar 
a gerar mais retenção no ensino superior. 

Seguem-se algumas sugestões:

"Quando olha para outras pessoas e acha 
que precisam de mais garra, o que 

precisam é de mais ajuda.  E quando acha 
que precisam de mais disciplina, o que 

precisam é de mais gentileza."
- Emily Nagoski

Real College Advice by 
Nicolas Chae

PROMOVA A RETENÇÃO

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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Interseccionalidade: 
os marcadores de identidade, como raça, religião, 

nacionalidade, classe e género não existem 
independentemente. Cada um complementa os 
outros e muitas vezes criam uma convergência 

complexa de opressão.

O conteúdo que cria é 
verdadeiramente importante e tem um potencial 

infinito para marcar a diferença.

Para obter sugestões adicionais, consulte o Recurso de 
estratégia e design.

Oportunidade

- Nelson Mandela

● A forma como os estudante vivenciam o mundo pode 
moldar o modo como vivenciam os seus cursos.  O aumento da 
consciencialização sobre as práticas culturais e religiosas pode 
melhorar o ensino e ajudar a faculdade com medidas logísticas, 
como o agendamento de prazos de cursos e eventos para datas que 
não coincidam com as de práticas ou feriados religiosos.

Ajude a faculdade a compreender melhor 
quem são os seus alunos.

5

Apoie o desenvolvimento profissional dos professores 
com práticas recomendadas pedagógicas.4

● Os professores também são estudantes. Além de poder 
complementar o que eles ensinam aos alunos, o conteúdo do 
Learning pode ajudar os educadores a desenvolver capacidades mais 
fortes em áreas críticas, como criar ambientes de aprendizagem 
inclusivos, fomentar o ensino culturalmente dinâmico e compreender 
como identificar e mitigar a parcialidade. TEDx sobre parcialidade 

implícita no ensino superior

"Se não formos 
interseccionais, alguns de 
nós, os mais vulneráveis, 
vão acabar por desistir."

- Kimberlé Crenshaw

PROMOVA A RETENÇÃO

"O poder da educação vai além do desenvolvimento das 
competências de que precisamos para o sucesso 
económico. Pode contribuir para a construção e 

reconciliação da nação."

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

