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No YouTube, acreditamos que os vídeos on-line são um instrumento 
transformador que ajuda todos os estudantes, inclusive os mais 

carentes, a alcançar o verdadeiro potencial.

    

"Dar voz e mostrar o mundo 
a todas as pessoas."
Essa não é apenas a missão oficial do 

YouTube, é também uma meta da educação.

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

Igualdade vs. Equidade 

Cenário Oportunidade

Ser menos favorecido é uma experiência vivida que não define identidade ou informação 
demográfica.

Essa experiência é definida pela relação com os recursos e está ligada aos aspectos situacionais 
sistêmicos e mais dinâmicos. Portanto é importante lembrar que os estudantes têm uma gama 

de experiências e realidades.

Igualdade é a busca por 
justiça, mas só funciona se 
todas as pessoas começarem 
do mesmo lugar e precisarem 
do mesmo tipo de ajuda.

Equidade é dar a todas as 
pessoas o que precisam para 
ter sucesso, e igualdade é 
tratar todas elas da mesma 
forma.

Temos noção e agradecemos o esforço e a dedicação dos nossos criadores de conteúdo 
a cada vídeo educacional. Criamos este guia para incentivar os criadores a causar ainda 

mais impacto na vida dos estudantes, responsáveis e educadores do mundo. 
Para começar, confira estas duas seções:
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Cenário

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

Uma análise antes da pandemia2 estimou 2 estimou que existe uma proporção significativa de 
crianças em todo o mundo que não consegue dominar as habilidades básicas de nível 

secundário necessárias para prosperar no trabalho e na vida:

“A base da equidade: 
entender quem são suas 

crianças e como atender às 
necessidades delas.”
- Pedro Noguera

50%
DAS CRIANÇAS EM PAÍSES DE 

RENDA MÉDIA

90%
DAS CRIANÇAS EM PAÍSES 

DE BAIXA RENDA

Quase todas as crianças tiveram um atraso no aprendizado, mas as crianças em 
comunidades vulneráveis em todo o mundo foram as que mais perderam.3 

A leitura é uma habilidade fundamental para a aprendizagem, e o fechamento de 
escolas pode aumentar a “pobreza de aprendizagem”, que é a quantidade de 

crianças de 10 anos que não conseguem ler um texto básico.4

1,5 bilhão
MARÇO DE 2020

Alunos fora da escola no pico de 
fechamento das escolas5

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

A falta de equidade educacional é uma questão universal e de longa data. 
Por isso, o YouTube representa um caminho poderoso e acessível para 

ajudar a resolver esse problema.

Desafios globais da educação

30%
DAS CRIANÇAS EM PAÍSES DE 

ALTA RENDA

70%
EM PAÍSES DE BAIXA E MÉDIA RENDA

Pobreza de aprendizagem em 
consequência da pandemia4

A COVID-19 interrompeu sistemas educacionais em 
todo o mundo

1. McKinsey & Company, dezembro de 2020 | 2. The Education Commission, setembro de 2016 | 3. Banco Mundial, dezembro de 2021 | 4. Banco Mundial, julho de 2020 | 
5.  Brookings, setembro de 2020

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
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Oportunidade

Com o conteúdo do YouTube Learning, as 
oportunidades de transformar vidas são 

quase infinitas.

Ajudar os alunos a enxergar uns 
aos outros e a aprenderem novas 
culturas

1

O conteúdo pode servir como um espelho ou 
uma janela.6 É importante que os estudantes 
se vejam em pessoas como eles (espelhos) 
fazendo algo que eles sonham realizar. Expor 
os estudantes a culturas diferentes (janelas) 
pode incentivar a serem cidadãos do mundo, 
que abraçam as diferenças e celebram 
experiências compartilhadas.

Muitas pessoas não dão valor ao acesso a museus ou zoológicos. Contudo, os estudantes mais 
carentes geralmente não têm essas experiências informais de aprendizado que constroem 
conhecimento e compreensão. Os vídeos podem servir como uma excursão virtual, 
despertando a curiosidade e enriquecendo as jornadas de aprendizado das crianças. 

Levar os estudantes a lugares que nunca viram3

Capacitar pais e responsáveis para 
que entendam e se envolvam na 
educação das crianças.

2

O conteúdo pode auxiliar no aprendizado, 
principalmente em situações em que os 
professores não estejam imediatamente 
disponíveis. Da mesma forma, os criadores 
podem criar conteúdo sobre os mais diferentes 
assuntos, incentivando a conversa entre os 
responsáveis e as crianças sobre temas mais 
desafiadores.

O que é ser um cidadão do mundo? | 
Hugh Evans

Como incentivar o aprendizado 
das crianças na escola

Dinossauros em 360º VRConheça o mundo dos maias 12 mercados de alimentos pelo 
mundo

6. PBS Education, novembro de 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Promover a resiliência diante das 
adversidades em momentos críticos.4

Embora todas as pessoas enfrentem dificuldades, 
para os alunos em populações vulneráveis, esses 
desafios podem representar pontos de ruptura com 
a educação que são difíceis de recuperar. Considere 
como os estudantes se sentem enquanto se 
envolvem na aprendizagem (ou seja, confusos, 
pouco capacitados) e como isso pode afetar a 
vontade deles de continuar.7 

Os criadores de conteúdo podem apoiar os 
estudantes nesses momentos, oferecendo 
orientações relevantes e comprovadas, 
esclarecendo enganos, apresentando conteúdo de 
uma forma envolvente e motivadora ou até mesmo 
construindo um senso de comunidade8 na "sala de 
aula virtual". Os curadores podem compartilhar 
histórias de perseverança de figuras inspiradoras 
em diversos campos.

Ajudar no desenvolvimento 
profissional de professores com 
práticas pedagógicas recomendadas.

5

Os professores também são alunos. O conteúdo 
do Learning pode complementar o que é ensinado 
aos estudantes, além de ajudar os educadores a 
desenvolver ainda mais habilidades em áreas 
essenciais, comoa criação de ambientes de 
aprendizado inclusivos,9 a promoção do ensino 
culturalmente relevante10 e a compreensão sobre 
como identificar e diminuir o preconceito.11

“A educação é a arma mais poderosa que 
você pode usar para mudar o mundo.”

- Nelson Mandela

Mulheres astronautas

A ciência por trás do ensino

Sulista, assumido e com 
orgulho

Necessidades especiais: como 
você acha que sou?

Dicas de matemática

Orientações relevantes e esclarecimento de conceitos equivocados

Dever de casa é realmente 
necessário?

O conteúdo que você cria realmente importa e tem um potencial infinito de fazer a diferença.

Para mais dicas, confira o recurso de estratégia e design.

Pedagogia culturalmente 
responsiva

Vozes inspiradoras e personalidades icônicas

“Quando você olha para as outras pessoas e 
pensa que elas precisam de mais coragem, o que 

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

elas precisam é de mais gentileza.”
- Emily Nagoski

Desenvolvimento profissional de professores

8 ARTISTAS NEGROS incríveis 
que desafiam o status quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, outubro de 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, dezembro de 2019 | 11. Brookings julho de 2020 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

