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RESUMO: O presente trabalho trata de um relato de experiência sobre a utilização de vídeo aulas ao vivo, através 

da plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube (https://www.youtube.com), por meio da tecnologia 

streaming em um curso de extensão ofertado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo Núcleo de 

Tecnologia Digital Aplicada à Educação (NUTED). O número de vídeos disponibilizados nas redes sociais sobre 

diferentes áreas e temáticas aumenta a cada ano, além disso, é cada vez maior a inclusão de aulas em tempo real 

no planejamento em cursos ofertados na modalidade a distância. A live streaming através do YouTube possibilita 

experiência de interação já que se pode incluir imagens, vídeos, música, captura da tela do computador e entre 

outros recursos durante a transmissão aprimorando a experiência de interação entre espectador e apresentador, no 

intuito de estabelecer discussões sobre a temática abordada. Assim, no primeiro semestre de 2019 foi ofertado um 

curso a distância com o objetivo de fomentar discussões sobre planejamento de arquiteturas pedagógicas para a 

construção de competências digitais em Educação a Distância. O curso contou com aproximadamente 350 

inscrições, sendo disponibilizadas apenas 30 vagas. Dessa forma, as vídeo aulas disponibilizadas na plataforma 

YouTube foram uma alternativa para que, os alunos que não puderam realizar o curso tivessem a possibilidade de 

ter contato com os temas de interesse. O curso teve com o apoio da rede multivídeos da UFRGS, que disponibilizou 

um estúdio para a transmissão das aulas com apoio de uma equipe técnica, utilizando a ferramenta Open 

Broadcaster Software (OBS Studio) para a realização do streaming. No decorrer do curso foram realizadas cinco 

aulas, através do canal no YouTube NUTED UFRGS (https://www.youtube.com/NUTEDUFRGS), uma vez por 

semana com as seguintes temáticas: Competências Digitais, Arquiteturas Pedagógicas, Perfil do Aluno da EaD, 

Ferramentas Tecnológicas para EaD, Estratégias Pedagógicas na Ead e Avaliação na EaD. Ao total, atuaram como 

professoras e mediadoras das aulas, onze estudantes de pós-graduação e colaboradoras (Pós-Doutorado) da 

UFRGS, com formação em Educação e uso das tecnologias digitais no contexto da EaD. A divulgação das aulas 

ocorreu por meio das redes sociais do núcleo, e com apoio da Secretaria de Educação a Distância (SEAD) da 

mesma instituição. Como resultados observaram-se o aumento de usuários nas redes sociais do grupo de pesquisa 

e, através das análises de métricas disponíveis pela plataforma YouTube verificou-se que os vídeos foram 

assistidos principalmente no Brasil e Estados Unidos, com mais de 1500 visualizações até o momento, sendo destas 

10% ao vivo com interações através do chat. O público composto por pessoas com idade entre 35 e 64 anos, na 

maioria do sexo feminino, utilizou como principal recursos para assistir aos vídeos o dispositivo móvel seguido 

do computador. Além disso, também foi possível verificar o compartilhamento dos vídeos principalmente pelo 

WhatsApp e Facebook. As vídeo aulas seguem disponíveis e abertas para consulta do público em geral, como 

opção de material para outros professores interessados no assunto. Além dos resultados apresentados pela 

plataforma, os alunos do curso afirmaram que as aulas foram essenciais para a interação e, contribuíram para sanar 

suas dúvidas através de um feedback em tempo real, o que qualifica os processos de ensino e aprendizagem. Em 

2019/2, será ofertado um novo curso de extensão com a realização de novas vídeo aulas live streaming, buscando 

ampliar a discussão acerca do assunto e a utilização da plataforma YouTube, compreendendo-a como uma 

importante ferramenta de apoio para o processo de ensino e aprendizagem, principalmente em cursos da 

modalidade a distância. Palavras-chave: Competências Digitais, YouTube, Aulas ao vivo. 

 


