
DE OLHO NO YOUTUBE
Compartilhamento de vídeos pode ajudar na integração da sala e melhorar a aprendizagem

C
om mais de 11,5 milhões de
usuários por mês somen-
te no Brasil, o YouTube - site
que permite o carregamento e

compartilhamento de vídeos - é a pági-
na de vídeos mais popular da internet,
com 46% de participação desse segmen-
to de mercado. Atualmente, são exibidos
100 milhões de arquivos por dia e os in-
ternautas postam cerca de 65 mil novos
materiais diariamente. Assim como ou-
tras várias ferramentas disponíveis na
internet, as crianças e adolescentes já es-
tão conectadas com o mecanismo. Fica
a pergunta: é possível utilizá-lo em sa-
la de aula?

A resposta é positiva para a pro-
fessora de geografia da Escola Walter
Fortunato, em São José dos Campos
(SP), Juliana Terra. Trabalhando paí-
ses de diversas partes do mundo em sua
disciplina com os alunos da 9a série, ela
percebeu que os estáticos cartazes já não
empolgavam nem chamavam a atenção
dos alunos. Então, ela propôs a utiliza-
ção do YouTube para montagem de víde-
os sobre cada país. "Antes disso, já tinha
solicitado a produção de um vídeo, mas
eles gravavam em CD. Aí, muitas vezes,
o CD não rodava e eu tinha muito mate-
rial para carregar. Já no YouTube, con-
seguimos compartilhar com todos no

blog da escola e acessar de qualquer lu-
gar com internet".

Os alunos, divididos em grupos de
três a quatro pessoas, realizaram uma
pesquisa sobre o país solicitado (a pro-
fessora separou os locais conforme o
índice de Desenvolvimento Humano)
e produziram os vídeos para o site com
o auxílio do professor de informática.
"Como eu também não tinha muita ex-
periência em lidar com o YouTube, além
do professor, os alunos mais acostuma-
dos foram ajudando os outros. Além da
aprendizagem, o trabalho proporcionou
uma integração melhor entre os alunos",
conta Juliana. Outra vantagem foi o nú-
mero de informações que os estudantes
puderam colocar no trabalho. "O car-
taz ficava mais limitado pelo espaço. No
vídeo, além de imagens, eles puderam
buscar diversas informações sobre os lo-
cais e utilizar mecanismos como narra-
ção e música".

A ferramenta, que motivou e am-
pliou as possibilidades de aprendizado
da turma, também necessita de alguns
cuidados. "É importante que os profes-
sores ensinem os alunos a usar a inter-
net para pesquisas, trabalhos e busca de
informação. Muitos ainda veem na rede
apenas a possibilidade de utilizar pro-
gramas de bate-papo e sites de relacio-

namento", ressalta Juliana. No momen-
to em que a turma buscava informações
sobre os países, a professora orien-
tou que eles procurassem sites oficiais
e consultassem várias fontes na inter-
net. "Mostrei que nem tudo é confiável
e que eles não podem reproduzir conte-
údos e imagens sem citar de onde veio.
Infelizmente, tem muito aluno que ape-
nas copia da internet e nem lê. Essa foi
uma preocupação e cuidado que tive".

AULAS GRATUITAS
O professor de história da rede estadual
de ensino de Belo Horizonte (MG), Tiago
Menta, resolveu ir ainda mais além: gra-
va vídeo-aulas em sua casa e disponi-
biliza os conteúdos no YouTube. Quem
acessa o www.youtube.com/tiagomenta
assiste materiais com cerca de 10 minu-
tos de duração que abordam desde cul-
tura medieval até antropologia e reli-
gião. "Os alunos respiram internet hoje
em dia, até mesmo os mais carentes têm
acesso. Além disso, a história apresenta
vantagem como disciplina, já que o con-
teúdo trabalhado é inesgotável".

Segundo Tiago, os professores não
podem mais pensar as pesquisas esco-
lares longe da rede. "É uma ferramen-
ta indispensável tanto ao aluno quan-
to ao professor. Há perigos com o mau



uso da internet, por isso, temos de orien-
tá-los também". Para elaborar uma ví-
deo-aula, o professor gasta em média
uma hora e faz todo o trabalho sozinho.
"Realizo uma espécie de pré-produção e
busco imagens que possam ilustrar o as-
sunto. Para gravar, utilizo a câmera aco-
plada no próprio computador (webcam)
e edito os vídeos do programa Microsoft
Movie Maker que, geralmente, está ins-
talado em qualquer computador. Depois
de salvo, posto o vídeo no site. Após 15
a 30 minutos o material fica disponível
para todos", explica.

Com os vídeos expostos na rede,
muitos alunos sanam dúvidas que não
ficaram tão claras em sala e participam
mais das aulas. "Sempre tive um ótimo
retorno dos alunos. Afinal, eles têm dis-
ponível uma fonte a mais além do livro
didático e da aula presencial. Sei que a
imagem também tem uma força impor-
tante e facilita o aprendizado", diz o pro-
fessor. Porém, Tiago destaca que o traba-
lho é um complemento - sua intenção
nunca foi substituir a sala de aula. "Nada
supre a presença do professor e aluno em
um mesmo espaço. A aprendizagem es-
tá em todo o lugar. Num museu, em um
shopping, em revistas, na internet. Mas
é na sala de aula que o professor e os alu-
nos podem debater e compartilhar expe-
riências".

VOCÊ SABIA?
O YouTube foi fundado em fevereiro
de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e
Jawed Karim, que eram empregados da
Pay-Pal, empresa que faz transferência
de dinheiro entre indivíduos utilizando
e-mail. Em outubro de 2006, o Google
fez uma proposta de 1,65 bilhão de dóla-
res em ações para a compra do YouTube.
A aquisição foi concretizada em novem-
bro, após a apresentação de três acordos
com empresas de comunicação para evi-
tar processos de direitos autorais.

O formato utilizado pelo YouTube
para disponibilizar o conteúdo é o Flash
Player e o usuário pode encontrar e pos-
tar diversos gêneros de vídeos. O material
encontrado no site pode ser compartilha-
do em blogs e páginas pessoais. A parti-
cipação do YouTube nesse segmento de
mercado é de 46% e são exibidos, em mé-
dia, 100 milhões de arquivos por dia. M
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