
O uso do YouTube como estratégia de divulgação e compartilhamento de
material didático no ensino de química

Ecton E. F. de ALMEIDA*1 (PG), Roberto A. de S. LUZ2 (PQ). ectonquimicando@gmail.com
1UFPI, Programa de Pós-Graduação em Química, Teresina-PI; 2UFPI, Programa de Pós-Graduação em Química, Teresina-PI

Palavras-Chave: internet, divulgação científica, formação continuada.

Introdução
As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) têm alterado a forma de acesso e compartilhamento de
diversos conteúdos e informações. O YouTube é um exemplo de mídia social que possui uma variedade de perfis
com focos direcionados à temas educativos, disponibilizando materiais de apoio para os usuários, como vídeos e
links de acesso  (SILVA;  PEREIRA;  ARROIO,  2017).  Por  meio  da facilidade  que o YouTube oferece,  é  possível
planejar diferentes modelos de abordagens de conteúdo. Além disso, trabalhos buscam discutir o papel do YouTube
para o ensino de ciências por conta da grande procura que os brasileiros têm por essa plataforma com o intuito de a
usá-la como ferramenta de estudo (ALMEIDA; AYALA; QUADROS, 2018; SCHNEIDER; CAETANO; RIBEIRO, 2012;
SILVA ; PEREIRA; ARROIO, 2017).  É neste sentido, que o trabalho aqui exposto discute como o uso do YouTube
pode servir de aliado na divulgação de conteúdo educacional.

Metodologia
Foi elaborado um material didático de química para professores do 1º ano do ensino médio, baseado no Modelo da
Mudança Conceitual,  no  Brainstorming,  na Teoria  Sociocultural  de Vygotski,  na Aprendizagem Cooperativa e no
STEAM.  O material foi disponibilizado em formato PDF. Foram produzidos e postados vídeos que exemplificam o
material  proposto,  com  link de acesso  https://www.youtube.com/channel/UCOwpa6rawRXsYGMM7mblJXg.  Alguns
parâmetros foram analisados.

Resultados e Discussão
O YouTube possui uma interface de fácil uso e agrega internautas de todas as idades, se constituindo como uma das
fontes de informação mais importantes da internet (RODRIGUES, 2015). Isso pode ser verificado através do número
de acesso aos vídeos (Figura 1), um número expressivo, levando-se em conta que a proposta tem como público
apenas professores de química e licenciandos da área . Os dados do YouTube revelaram que os vídeos não foram
apenas assistidos dentro do território nacional (Figura 2). Isso mostra como a divulgação de projetos de pesquisa por
meio do YouTube pode ir além do âmbito nacional. Bastos, Rezende Filho e Pastor Junior (2015, p. 41) destacam que
“como suposta ‘linguagem universal’,   […]  [a  produção audiovisual  apresenta]  grande potencial  para ensinar  de
maneira mais eficiente, comunicando de forma multimodal, multissensorial, independentemente das especificidades
de faixa etária ou de cultura”. Quando levado em consideração os tipos de dispositivos e os sistemas operacionais
(Figuras 3 e 4) em que houve o acesso dos vídeos, há uma grande diversidade. Isso é uma vantagem quando se
trata de uma plataforma digital, já que para o caso do YouTube é necessário apenas a conexão à internet, não sendo
necessário um software adequado para que seja possível a exibição dos vídeos e, assim, o acesso do material em
PDF. Souza (2016) destaca que, ao assistir um vídeo, há uma interação com o saber de maneira natural e prazerosa
enquanto aprende, de modo que elementos são fornecidos orientando o pensamento e, assim, a imaginação.

Figura 1. Total de visualizações. Figura 2. Visualizações dentro e
fora do território brasileiro.

Figura 3. Visualizações por tipo de
dispositivo.

Figura 4. Visualizações por
sistema operacional.

Considerações Finais
Ao utilizar a  web na divulgação e disponibilização de materiais produzidos oriundos de pesquisas acadêmicas, os
estudos realizados dessa natureza são compartilhados e, assim, há um favorecimento da divulgação científica.
_________________
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