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RESUMO: Paleobotvideos é um canal no youtube criado na internet para divulgar a 
Paleobotânica e a Palinologia através de videoaulas com uma linguagem simples para alunos 
da educação básica, da graduação, curiosos e leigos. Tais videoaulas foram criadas devido à 
carência na divulgação e em projetos de extensão voltados para a disseminação e 
democratização do ensino da Paleobotânica e da Palinologia no Brasil e até mesmo no mundo. 
Atualmente com o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação, a internet se tornou um 
veículo eficaz na divulgação científica, se tornando uma ferramenta poderosa para levar às 
pessoas dos mais diversificados lugares do mundo conhecimentos científicos. Sendo assim, 
utilizar a internet divulgando videoaulas sobre a Paleobotânica e a Palinologia e suas 
aplicações é uma boa estratégia para levar conhecimentos sobre estas áreas do saber aos 
mais diversificados grupos de pessoas. Este tipo de projeto justifica-se pelo desconhecimento 
de grande parte das pessoas, inclusive de alunos da graduação sobre a existência destas 
áreas do saber apesar da importante aplicação das mesmas em diversas áreas, como por 
exemplo na indústria do petróleo, na ecologia etc. e também pelo fato de raros alunos da 
graduação seguirem os estudos na Paleobotânica e na Palinologia sendo então importante a 
formação de novos profissionais nestas áreas. A metodologia para a criação do canal foi a 
seguinte: foram escolhidos temas sobre Paleobotânica e Palinologia seguindo uma ordem 
lógica e didática, posteriormente referências bibliográficas como livros, artigos científicos e 
sites foram pesquisados e figuras didáticas foram obtidas destas fontes e uma sequência de 
videoaulas de cerca de 40 minutos foram gravadas com uma linguagem simples seguindo uma 
lógica facilitadora do processo de ensino-aprendizagem e postadas no youtube. Sete 
videoaulas já foram postadas até o momento abordando temas como processos de fossilização 
das plantas, tafonomia palinológica, âmbar e fitólitos. Mais de 800 visualizações destas 
videoaulas ocorreram em cerca de um mês de postagem e isto foi um resultado acima do 
esperado para temas tão especializados. A videoaula mais visualizada foi a Introdução à 
Paleobotânica e à Palinologia. Todas as videoaulas receberam curtidas e bons comentários de 
diferentes profissionais de diversas partes do Brasil e do mundo como Estados Unidos, 
Moçambique, Egito, Índia e Rússia. Conclui-se que o projeto Paleobotvideos está cumprindo o 
seu papel de divulgar conhecimentos sobre Paleobotânica e Palinologia no Brasil e em 
diversas partes do mundo. 
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