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Promover a equidade e a capacitação
com o conteúdo do YouTube Learning
Igualdade vs. equidade
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.

"Dar uma voz a todos e
mostrar-lhes o mundo."
Não é só a missão oﬁcial do YouTube, é
também um objetivo da educação.
No YouTube, acreditamos que o vídeo online pode ter um papel
profundo e de grande impacto na preparação de todos os
estudantes,incluindo aqueles que não têm tantas oportunidades, para
alcançarem o seu verdadeiro potencial.
A falta de oportunidades é uma experiência vivida, não é uma identidade nem um dado
demográfico.
A experiência da falta de oportunidades é definida pela relação com os recursos e junta os
aspetos sistémicos e os situacionais mais dinâmicos. Por isso, é importante lembrar que os
estudantes enfrentam uma ampla variedade de experiências e realidades.
Conhecemos (e agradecemos) o esforço e a dedicação que os nossos criadores
investem em cada vídeo educativo. Este guia foi concebido para ajudar os criadores a
alcançar um impacto ainda maior nas vidas dos estudantes, educadores e cuidadores
de todo o mundo.
Comece por explorar duas secções:

Contexto

Oportunidade
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Contexto
“O ponto principal da
equidade: compreender quem
são as suas crianças e como dar
resposta às respetivas
necessidades.”

Apesar da falta de equidade educativa ser
um problema antigo, a pandemia da
COVID-19 ampliﬁcou e aumentou as
disparidades socioeconómicas e raciais.1

- Pedro Noguera

Desafios globais na educação
Uma análise pré-pandémica2 estimou que existe uma proporção signiﬁcativa de crianças em
todo o mundo que não consegue dominar as capacidades básicas de nível secundário
necessárias para prosperar no trabalho e na vida:

90%

50%

30%

DAS CRIANÇAS EM PAÍSES
DE RENDIMENTO BAIXO

DAS CRIANÇAS EM PAÍSES DE
RENDIMENTO MÉDIO

DAS CRIANÇAS EM PAÍSES DE
RENDIMENTO ELEVADO

A COVID-19 causou distúrbios nos sistemas educativos a
nível global
Quase todas as crianças ﬁcaram para trás, mas as crianças das comunidades
vulneráveis de todo o mundo foram as que perderam mais terreno.3
Ler é uma competência fundamental na aprendizagem, e o encerramento das
escolas relacionado com a pandemia pode aumentar a "pobreza na
aprendizagem", a quota de crianças de 10 anos que não são capazes de ler
texto básico.4

Alunos sem aulas no pico do
encerramento das escolas5

1,5 mil milhões
MARÇO de 2020

Pobreza na aprendizagem
impulsionada pela pandemia4

70%

EM PAÍSES DE RENDIMENTO BAIXO OU MÉDIO

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
representa um caminho acessível, gratuito e poderoso para ajudar a
abordar este problema.

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

Oportunidade
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No YouTube Learning, as oportunidades de
criar conteúdo capaz de mudar vidas são
quase inﬁndáveis.
1

Ajude os estudantes a
identificarem-se com outros e
conhecerem novas culturas.

O conteúdo pode servir como um espelho ou
uma janela.6
É importante para os estudantes verem
pessoas iguais a si próprios (espelhos) a
concretizarem as suas ambições. Expor os
estudantes a culturas potencialmente
diferentes das suas (janelas) pode encorajá-los
a tornarem-se cidadãos globais que respeitam
as diferenças e celebram as experiências
partilhadas.

What does it mean to be a citizen of
the world? | Hugh Evans

3

2

Equipe os pais e os cuidadores
com as ferramentas para
compreenderem e participarem na
educação das crianças.

O conteúdo pode prestar apoio à aprendizagem,
particularmente nas situações em que os
professores podem não estar prontamente
disponíveis. Com a mesma profundidade, os
criadores podem oferecer conteúdo para mitigar
qualquer vergonha que os cuidadores possam
sentir relativamente aos desaﬁos que enfrentam
na tentativa de ajudar as crianças.

Supporting your child's success

Leve os estudantes a locais que nunca viram.

Embora muitos de nós vejamos como garantido o acesso a museus ou zoos, a falta de
oportunidades impede muitas vezes que os estudantes acedam a estas experiências de
aprendizagem informais, que desenvolvem o conhecimento e a compreensão. Os vídeos podem
servir como uma viagem de estudo virtual para despertar a curiosidade e enriquecer os
percursos de aprendizagem das crianças.

Exploring the Maya World

Dinosaur in 360VR

12 Food Markets Around
the World

6. PBS Education, novembro de 2020
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4

Promova a resiliência perante as
adversidades em momentos críticos.

Embora todos enfrentemos diﬁculdades, no caso
dos estudantes de populações vulneráveis, tais
desaﬁos podem tornar-se pontos de quebra
educativos dos quais é muito difícil recuperar.
Considere como se sentem os estudantes ao
interagirem na aprendizagem (ou seja, confusos,
mal preparados) e como isto pode ter impacto na
respetiva capacidade de persistir.7
Os criadores podem apoiar os estudantes neste
momento que vivemos, seja ao disponibilizar
conselhos comprovados e relevantes, desconstruir
preconceitos, apresentar conteúdo de forma
envolvente e motivadora, ou até mesmo
desenvolver uma sensação de comunidade8 na
"sala de aula virtual". Os organizadores podem
partilhar histórias de perseverança de ﬁguras
inspiradoras e relevantes em vários campos.

5

Apoie o desenvolvimento profissional
dos professores com práticas
recomendadas pedagógicas.

Os professores também são estudantes. Além de
poder complementar o que 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,9 fomentar o ensino culturalmente
dinâmico10 e compreender como identiﬁcar e
mitigar a parcialidade11.

“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
Conselhos relevantes e desconstrução de preconceitos

Learning Math Tips

Is Homework Necessary

Vozes inspiradoras e figuras icónicas

Women Astronauts

8 amazing BLACK ARTISTS
that challenge the Status Quo

Out, Proud, & Southern

Disability: How You See Me

Desenvolvimento profissional de professores

Science of Teaching

Culturally Responsive Pedagogy

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.

"A educação é a arma mais poderosa que
podemos usar para mudar o mundo."
- Nelson Mandela

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

