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RESUMO 
 

 
 
 

ARRUDA, Douglas Gasparin. A HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO FRANCESA EM 
SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA COM CURADORIA 
DIGITAL, GOOGLE CLASSROOM E ATIVIDADES GAMIFICADAS. 2019. 
Monografia - Especialização em Inovação e Tecnologias na Educação - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019. 

 
 

O objetivo dessa pesquisa é compreender as potencialidades do uso de recursos da 
Curadoria Digital, da sala de aula invertida e da gamificação no processo de ensino 
e aprendizagem de alunos de Ensino Fundamental e Médio. A monografia a seguir 
está dividida em cinco partes: 1) introdução, 2) contextualização, 3) aspectos teórico-
metodológicos, 4) desenvolvimento, onde serão apresentados os relatos da 
aplicação das atividades propostas, bem como uma análise crítica dessas 
experiências metodológicas, e, por fim, 5) considerações finais. Nessa prática 
didática aqui relatada, deixei que os alunos do 8° ano tivessem todo o processo de 
estudo dos conteúdos sobre a Revolução Francesa através dos materiais 
disponíveis na plataforma Google Classroom. Enquanto objetivo específico, tentei 
auxiliar os alunos do Ensino Médio a desenvolverem uma Curadoria Digital e uma 
atividade gamificada na plataforma Google Classroom, a ser analisada/estudada por 
alunos do 8° ano do Ensino Fundamental.  
 
 
Palavras-chave: Curadoria digital. Sala de aula invertida. Gamificação. 
Revolução Francesa. 
 
 

  



  

 

ABSTRACT 
 

 
 
 

ARRUDA, Douglas Gasparin. A Revolução Francesa em sala de aula: curadoria 
digital, google classroom.  2019. Monografia - Especialização em Inovação e 
Tecnologias na Educação - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 
2019. Federal Technology University - Parana. Curitiba, 2019. 

 
 

 

The objective of this research is to understand the potentialities of the use of digital 

curatorship resources, the flipped classroom and gamification in the teaching and 

learning process of elementary and high school students. The following monograph is 

divided into five parts: 1) introduction, 2) contextualization, 3) theoretical and 

methodological aspects, 4) development, where reports on the application of the 

proposed activities will be presented, as well as a critical analysis of these 

methodological experiences, and 5) final considerations. In this didactic practice 

reported here, I let 8th grade students have the whole process of studying French 

Revolution content through the materials available on the Google Classroom 

platform. As a specific goal, I tried to help high school students develop a Digital 

Curation and gamified activity on the Google Classroom platform, to be analyzed / 

studied by 8th grade students. 

 

Keywords: Digital curatorship. Flipped classroom. Gamification French Revolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tarefa do Historiador dedicado à missão de lecionar aos jovens estudantes 

sobre os traumas, cicatrizes e conflitos do passado não é simples. Envolve, de fato, 

uma sensibilidade muito singular: a de compreender o tempo certo de desenvolver 

determinadas ideias e contextos para cada turma, entendendo-as em suas 

singularidades. Em outras palavras, cada grupo de alunos tem suas características 

específicas e, através das dialéticas compreendidas na relação entre professores e 

alunos, desenvolvem processos muito específicos de amadurecimento. Nenhum 

oitavo ano será igual a outro, mesmo que se observem duas turmas que 

compartilham os mesmos espaços, tempos e contextos sociais.  

Em minha experiência prática em sala de aula, tenho buscado esse caminho 

de compreender o aluno e sua turma enquanto únicos. Para tanto, faz-se necessária 

uma metodologia que aproxime professor e aluno e permita, então, que estes 

possam ser compreendidos em suas singularidades. É através dessa dialética que o 

professor se permite aprender com os alunos, para que (só então) possa ensinar1.  

 É a partir desses pressupostos básicos que compreendo minha função 

enquanto professor de História. Para o desenvolvimento desse trabalho 

monográfico, busquei selecionar turmas e alunos que estivessem em processos de 

amadurecimento que os permitissem desenvolver as atividades propostas com a 

seriedade necessária para uma aplicação eficaz das propostas metodológicas a 

serem analisadas. A seleção do tema também levou em consideração as 

características específicas das turmas.  

 Assim, escolhi para desenvolver meu trabalho as turmas do segundo ano do 

Ensino Médio e dois oitavos do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

particular em Curitiba. Leciono para este segundo ano desde 2015, e o fato de ter 

trabalhado com eles durante cinco anos facilitou, sem dúvidas, todo o processo de 

desenvolvimento das etapas do trabalho. Com os oitavos a convivência não é tão 

                                                           
1
Importante ressaltar nesse ponto a referência ao modelo pedagógico de Paulo Freire, utilizado 

especialmente na alfabetização de adultos (mas também relevante para outras fases do processo 
educacional), que partia do conhecimento dos contextos específicos dos alunos para buscar uma 
linguagem que tornasse possível a comunicação e aprendizado entre educador-educando e 
educando-educador. Esse modelo pedagógico apresenta a importância de se estabelecer uma 
“intimidade” entre “saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm 
como indivíduos.” Segundo Freire, uma educação autêntica “não se faz de A para B ou de A sobre B, 
mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, 
originando visões ou pontos de vista sobre ele.” FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 62. Ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2016. p. 116. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários 
à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011.  
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longa: estou com eles desde o sétimo ano, ou seja, pouco mais de um ano. Esses 

dados, que podem parecer não muito relevantes (especialmente àqueles que não 

vivenciam da experiência professoral), nos ajudam a compreender as diversas 

formas como determinadas turmas assimilam as novidades metodológicas a elas 

apresentadas.  

 O tema curricular escolhido para o trabalho foi a Revolução Francesa. Várias 

questões colaboraram para a escolha. Primeiro, era um tema que seria abordado ao 

mesmo tempo nas turmas do segundo ano do Ensino Médio e nos oitavos do 

Fundamental. Era, também, um tema cujo interesse prévio dos alunos costuma ser 

alto, já que bastante conhecido do público em geral. Por último, mas não menos 

importante, é um tema que sintetiza diversas questões históricas apresentadas aos 

alunos durante o ano, como os conflitos entre as classes sociais na modernidade, a 

ascensão da burguesia e a Revolução como possibilidade de mudança das 

estruturas sócio-políticas.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Revolução Francesa é, de fato, um tema bastante recorrente nas artes, 

literatura e cinema, compondo uma pluralidade de conteúdos relevantes disponíveis 

nos meios digitais. Documentários e filmes de ficção trabalharam com esse contexto, 

e muitas dessas produções encontram-se disponíveis on-line.  

Porém, como todo tópico de estudo de ampla divulgação e com tantas 

interpretações distintas elaboradas (algumas, inclusive, pouco confiáveis), os alunos 

acabam incidindo no risco de se perderem diante desse mar de informação e 

desinformação. Colocar os alunos do Ensino Médio na condição de curadores desse 

extenso conteúdo, com objetivos de selecionar vídeos, imagens e textos relevantes 

ao ensino de estudantes do Ensino Fundamental, possibilita à eles uma participação 

ativa no processo de ensino e de aprendizagem, cabendo ao professor o papel de 

orientação dos alunos. 

A partir dos estudos sobre a Revolução Francesa os alunos podem 

compreender com mais clareza as mudanças sócio-políticas que marcam o fim da 

Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, bem como as relações entre o fim 

do processo revolucionário e a fuga da família real portuguesa para o Brasil.  
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3 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS  

Divido aqui a metodologia em duas áreas distintas: a metodologia de trabalho 

realizado na escola e a da pesquisa. A metodologia de trabalho com os alunos do 2° 

ano foi dividida em três etapas complementares: a) construção de uma Curadoria 

Digital sobre a Revolução Francesa utilizando a plataforma Google Classroom; b) 

produção de vídeos sobre o conteúdo e publicação na plataforma; c) 

desenvolvimento de uma atividade gamificada através do recurso digital Quizizz, que 

permite interação com o Google Classroom. O objetivo fundamental dos alunos do 

2° ano seria, através dessas etapas, construir uma plataforma que possibilitasse aos 

alunos do 8° ano do Ensino Fundamental a compreensão desse tópico de estudo. 

Dessa forma, é possível dividir a experiência em duas etapas: a primeira sendo a de 

elaboração da sala de aula e da atividade gamificada com os alunos do 2° ano e a 

segunda sendo o compartilhamento dessa sala e da atividade com os alunos do 8° 

ano. É importante pontuar que os alunos do 2° ano já tinham conhecimento desse 

tópico de estudo pelo que estudaram no 8° ano, e não foi feita nenhuma aula prévia 

sobre a Revolução Francesa antes dessas atividades; já o 8° ano não teve nenhuma 

aula específica sobre esse contexto.  

 Busquei, como objetivo geral dessa pesquisa, compreender as 

potencialidades do uso de recursos da Curadoria Digital, da sala de aula invertida e 

da gamificação no processo de ensino e de aprendizagem de alunos de Ensino 

Fundamental e Médio. Por isso, deixei que os alunos do 8° ano tivessem todo o 

processo de estudo desse conteúdo através dos materiais disponíveis na plataforma 

Google Classroom. Enquanto objetivo específico, tentei auxiliar os alunos do Ensino 

Médio a desenvolverem uma Curadoria Digital e uma atividade gamificada na 

plataforma Google Classroom, a ser analisada/estudada por alunos do 8° ano do 

Ensino Fundamental. 

A metodologia de pesquisa utilizada será a Qualitativa, buscando 

compreender os impactos dos recursos didáticos escolhidos para a pesquisa no 

processo de aprendizado de jovens estudantes. O ambiente onde será aplicada a 

pesquisa será a sala de aula. O público alvo analisado serão os alunos de 8° ano de 

Ensino Fundamental II e 2° ano de Ensino Médio. Quanto aos procedimentos 

metodológicos adotados, buscarei, em um primeiro momento, apresentar aos alunos 

do 2° ano os recursos tecnológicos que fundamentam a pesquisa (Curadoria Digital, 

Google Classroom e gamificação através do Quizizz). Em seguida, os alunos partem 
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para o desenvolvimento de uma Curadoria digital composta por um texto disponível 

na internet sobre o contexto a ser estudado, um vídeo disponível no youtube e um 

vídeo gravado pelo aluno resumindo as principais ideias do conteúdo. Todos esses 

materiais serão postados no Google Classroom e, em seguida, compartilhados com 

os alunos do 8° ano. Após o estudo dos materiais da curadoria, os alunos do 8° ano 

deverão participar de um quiz interativo. Por fim, ambas as turmas deverão elaborar 

uma atividade de síntese dos conteúdos compreendido. 

 Para evitar alguns problemas recorrentes da metodologia Qualitativa, como o 

risco de cair num trabalho superficial focado em relatos pessoais e de difícil 

avaliação pelos pares, tentarei anexar ao texto final uma quantidade razoável de 

materiais que possam ser analisados por outros pesquisadores. Uma das etapas 

finais da pesquisa será a avaliação individual dos alunos através da produção de um 

mapa mental e texto sobre o conteúdo estudado, tanto por alunos do 2° ano quanto 

do 8°. Os textos produzidos pelos alunos ao final das atividades, bem como a 

plataforma do Google Classroom, estarão disponíveis a todos os interessados em 

conferir a produção dos estudantes envolvidos na pesquisa.    
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3.1 Revisão Bibliográfica dos conceitos utilizados na pesquisa 

 Utilizei, ao longo dessa pesquisa, três conceitos que foram apresentados ao 

longo do curso de Especialização em Inovação e Tecnologia na Educação: 

gamificação, sala de aula invertida e curadoria digital. Apresento, a seguir, uma 

breve revisão bibliográfica para sintetizar os elementos que fundamentam os 

conceitos dessa pesquisa.  

 Começando pela conceituação da gamificação e de como ela pode ser 

trabalhada no contexto educacional. Segundo Sérgio Dantas, a gamificação é 

“Gamificação é uma estratégia de ação em que se emprega elementos do design de 

jogos em atividades diferentes das relativas a construção de jogos. Em geral, essa 

estratégia é usada com o objetivo de influenciar pessoas ou grupo de pessoas”2. De 

modo geral, o termo gamificação refere-se ao uso de mecânicas e estratégias 

existentes nos jogos para atividades diversas, tais como o aprendizado de novas 

tarefas e trabalhos, treinamentos empresariais e na educação. De acordo com 

Buncchball (2012), há ainda a possibilidade de utilização da gamificação na saúde, 

auxiliando na contenção de custos e nas políticas públicas e governo, incentivando 

melhorias na educação e no exercício da cidadania3. Essa estratégia, ao se utilizar 

dos recursos disponíveis em jogos (como, por exemplo, as premiações por 

resultados alcançados e os rankings) potencializam o engajamento dentro daquele 

ambiente específico.  

  O jogo escolhido para a atividade gamificada é o Quizziz4, onde os alunos do 

2° ano do Ensino Médio desenvolveram um conjunto de questões de múltipla 

escolha para que os alunos do 8° ano resolvessem em uma aula. O ponto positivo 

desse jogo é que ele possibilita uma interação divertida entre os alunos, já que o 

ranking da turma vai sendo atualizado em tempo real e todos podem ver sua posição 

em relação aos colegas.  

 Já o conceito de sala de aula invertida (flipped classroom) está relacionado ao 

de blended learning (ensino híbrido), que mistura elementos do ensino tradicional 

das salas de aula e o ensino à distância através do uso de recursos tecnológicos. Os 

                                                           
2
 DANTAS, Sérgio. Gamificação na educação. Texto disponível na plataforma moodle do curso de 

Especialização em Inovação e Tecnologias na Educação. Acesso em Setembro de 2019.  
3
BUNCHBALL INC. Gamification 101: an introduction to the use of game dynamics to influence 

behavior. 2010. Disponível em: 
<http://www.bunchball.com/sites/default/files/downloads/gamification101.pdf>. Acesso em: 10 out. 
2018. 
4
 Jogo disponível no site https://quizizz.com/. Acesso em Setembro de 2019 
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pesquisadores Staker e Horn5 definem o ensino híbrido como um “programa de 

educação formal que mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos e 

instruções usando recursos on-line, e outros em que o ensino ocorre em uma sala de 

aula, podendo interagir com outros alunos e com o professor”6.   

Dentro desse modelo de ensino, a sala de aula invertida se apresenta 

enquanto recurso que, ao colocar o aluno para aprender os conteúdos em casa, 

inverte o modelo tradicional de ensino e possibilita maior autonomia aos estudantes. 

Os conteúdos são estudados on-line antes das aulas em sala, que passam a ser o 

local onde os alunos debatem os temas e resolvem atividades, problemas e 

pesquisas. A função do professor deixa de ser a de transmitir conhecimento aos 

alunos, passando para a de intermediador de debates e orientador das pesquisas e 

problemas a serem resolvidos. Um dos pontos fortes dessa metodologia é a de 

individualizar mais o processo educacional, já que os alunos têm a possibilidade de 

aprender em seus ritmos específicos. Contudo, há um ponto delicado: esse método 

exige maturidade dos alunos. Caso não façam sua parte em casa, os alunos podem 

impossibilitar a aplicação dessa metodologia. Por isso, grande parte das 

experiências de aplicações da sala de aula invertida disponíveis em artigos 

acadêmicos é realizada no Ensino Superior.  

 Sobre as regras básicas para aplicação da sala de aula invertida, busquei 

seguir os pressupostos apresentados no Flipped Classroom Field Guide7 no artigo 

de José Armando Valente: 

1) as atividades em sala de aula envolvem uma quantidade 
significativa de questionamento, resolução de problemas e de 
outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando o aluno a 
recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido on-line; 2) Os 
alunos recebem feedback imediatamente após a realização das 
atividades presenciais; 3) Os alunos são incentivados a 
participar das atividades on-line e das presenciais, sendo que 
elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, 
valem nota; 4) tanto o material a ser utilizado on-line quanto os 
ambientes de aprendizagem em sala de aula são altamente 
estruturados e bem planejados.

8
 

                                                           
5
 STAKER, H.; HORN, M. B. Classifying K–12 blended learning. Mountain View, CA: Innosight 

Institute, Inc. 2012. Disponível em: <http://www.christenseninstitute.org/ wp-
content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
6
 VALENTE, José Armando., Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala 

de aula invertida. Educar em Revista. 2014. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155037796006>. Acesso em Setembro de 2019. 
7
 FLIPPED CLASSROOM FIELD GUIDE. Portal Flipped Classroom Field Guide. Disponível em: 

<http://www.cvm.umn.edu/facstaff/prod/groups/cvm/@pub/ @cvm/ @facstaff/ 
documents/content/cvm_content_454476.pdf>. 
8
VALENTE, José Armando. Op. Cit. p. 86  
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 Sobre a curadoria digital, utilizei o conceito formulado por Antonio, Martin e 

Stagg e trabalhado no texto da professora Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo 

para a disciplina de Curadoria Digital e Recursos Educacionais Abertos para a 

Especialização em Inovação e Tecnologias na Educação. Segundo os autores, a 

curadoria digital é  

um processo ativo pelo qual artefatos/conteúdos são 
propositadamente selecionados para serem preservados para 
acesso futuro. No ambiente digital, elementos adicionais podem 
ser alavancados, tais como: a inclusão das mídias sociais para 
disseminarem conteúdos coletados; a habilidade dos usuários 
sugerirem conteúdos ou deixar comentários e avaliação crítica; 
seleção de conteúdos agregados. Esta última parte é 
especialmente importante na definição deste como um 
processo ativo

9
  

Segundo Iolanda Cortelazzo, ao orientar os alunos  

(...) no letramento digital, utilizando a web participatória e as 
ferramentas digitais lá disponíveis, nos momentos fora de sala 
de aula, os estudantes estarão aumentando sua autonomia, 
desenvolvendo-se social e profissionalmente na construção de 
um mundo mais humano e solidário, tendo as tecnologias como 
meios para alcançarem seus objetivos.

10
 

 Abordo, portando, o conceito de curadoria a partir de suas potencialidades enquanto 

recurso didático. Com a dimensão quase ilimitada da informação disponível on-line, 

a curadoria apresenta-se como importante para que os alunos aprendam a 

selecionar vídeos, imagens e textos que tenham relevância em seus processos de 

aprendizado. 

 

 

  

                                                           
9
ANTONIO, A.; MARTIN, N. ; STAGG,A.  Engaging higher education students via digital curation. In 

BROWN, M. HARTNETT, M. & STEWART, T (Eds). Future challenges, sustainable futures. In 
Proceedings ascilite, Wellington 2012 (p. 55-59). Disponível em <https://eprints.usq.edu.au/22515/>. 
Acesso Setembro de 2019. 
10

 CORTELAZZO, Iolanda. Livro 3, semana 3: Curadoria de Conteúdo Individual e Coletiva. . Texto 
disponível na plataforma moodle do curso de Especialização em Inovação e Tecnologias na 
Educação. Acesso em Setembro de 2019.  
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4 
DESENVOLVIMENTO 

Separei o conteúdo do desenvolvimento a partir das datas em que apliquei as 

atividades com os alunos, especialmente para tornar o texto mais dinâmico e facilitar 

para os professores a visualização da experiência pessoal aula a aula.  

 

14 de maio 

O primeiro dia em que conversei com os alunos do 2º ano do ensino médio 

sobre o meu projeto de monografia e o que seria desenvolvido em sala de aula para 

essa pesquisa foi o dia 14 de maio de 2019, uma terça-feira. Nesse dia tentei fazer 

uma breve introdução do que eu pretendia fazer em minha pesquisa de monografia e 

como eles participariam disso. Tentei deixar tudo muito claro sobre as questões 

acadêmicas envolvidas para que os alunos levassem a sério esse projeto, já que 

essas questões referentes a metodologia na educação auxiliam professores na 

elaboração de suas aulas.  

Em seguida, expliquei à eles cada uma das etapas do que seria feito na 

pesquisa. Iniciei explicando os conceitos envolvidos no trabalho: gamificação, 

curadoria digital e Google Classroom. Apresentei uma síntese desses conceitos, já 

que o tempo de aulas é curto, mas sempre buscando o diálogo e a resolução dos 

pontos onde os alunos apresentaram dúvidas e questionamentos.  

Depois de definidos os conceitos, mostrei aos alunos o que seria feito em 

cada uma das etapas da atividade. Em um primeiro momento, desenvolveriam na 

plataforma do Google Classroom o conteúdo da Revolução Francesa para ser 

utilizado na turma do 8° ano a partir de uma curadoria digital, a produção de vídeos 

explicando o conteúdo e, por fim, desenvolveriam uma atividade gamificada através 

do aplicativo Quizizz. Em seguida os alunos do segundo ano efetivaram suas 

inscrições na plataforma do Google Classroom.  

 

17 de maio 

No dia 17 de maio a aula na turma do 2º ano iniciou com um contratempo: os 

alunos estavam debatendo questões referentes a formatura, o que ocasionou uma 

dispersão com relação à concentração necessária para a realização das atividades 

do dia. Deixei um tempo para que os alunos terminassem aquela conversa para que 

em seguida pudéssemos encaminhar o andamento das atividades. Quando estavam 

perto de concluir, a coordenadora entrou em sala para conversar com os alunos a 
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respeito da formatura. Perdemos cerca de 15 minutos de aula. Tive tempo de 

apresentar aos alunos dois vídeos11 tutoriais do YouTube que explicavam de uma 

maneira bastante resumida as ideias principais por trás do Google Classroom e do 

funcionamento do aplicativo Quizizz. Ao final da aula, de maneira espontânea, os 

alunos decidiram criar um grupo no WhatsApp para compartilhar ideias e tentar 

buscar soluções para a o bom andamento da atividade. Apesar do tempo curto 

disponível para essa aula, conseguimos encerrar com uma boa compreensão dos 

tutoriais que explicaram aquilo que estava um pouco mais difícil dos alunos 

compreenderem a respeito do Google Classroom e do Quizizz.  

 

20 de maio 

No dia 20 de maio iniciamos a aula com objetivo de fazer o download dos 

aplicativos Google Classroom e Quizizz em todos os celulares dos alunos. O tempo 

para que todos os aplicativos fossem baixados corretamente e que os testes 

começassem a ser realizados foi de cerca de 30 minutos, muito mais longo do que 

calculei inicialmente.  

Após o término dos downloads, iniciamos os testes com os aplicativos. Os 

alunos rapidamente conseguiram criar perguntas no aplicativo Quizizz e aprenderam 

a compartilhar o quiz na plataforma do Google Classroom. Os alunos aprenderam 

como inserir informações, vídeos, textos e documentos no mural do Google 

Classroom. No grupo do WhatsApp os alunos compartilharam dezenas de memes 

que seriam utilizados no Quizizz. Em seguida tiramos fotografias das páginas do livro 

do oitavo ano referente ao conteúdo da Revolução Francesa e compartilhamos 

essas fotos no WhatsApp. Depois disso fizemos uma divisão dos conteúdos básicos 

entre os alunos, onde cada um ficou responsável por uma parte do conteúdo da 

Revolução Francesa. Deixamos claro também que cada aluno ficaria com a 

responsabilidade de uma curadoria de um vídeo básico de conteúdo no YouTube 

referente a Revolução Francesa, a seleção de um texto na internet que tratasse 

desse tema e também a criação de um vídeo curto que seria disponibilizado na 

plataforma do Google Classroom.  

 

                                                           
11

Vídeos disponíveis em <https://www.youtube.com/watch?v=TWSjuCBkPus> e < 
https://www.youtube.com/watch?v=2vBf5YnFCWw>. Acesso em Setembro de 2019. 
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21 de maio 

No dia 21 de maio fizemos testes de download na plataforma do Google 

Classroom e inserimos os vídeos que os alunos estavam gravando. Os testes de 

vídeo e download funcionaram. Testamos também como inserir e comentar textos e 

hiperlinks na plataforma do Google Classroom. Os alunos buscaram textos vídeos 

para a plataforma e formularam algumas questões para o Quizizz. Decidimos, em 

conjunto, que cada aluno seria responsável por criar (ou selecionar) três questões 

sobre sua parte do tema da Revolução Francesa: uma fácil, uma de nível médio e 

uma difícil.  

Todas as pesquisas dos alunos foram a partir de seus celulares. Ao final da 

aula apenas dois ainda não haviam realizado o cadastro na plataforma porque 

estavam com a memória do celular cheia. Sugeri que entrassem pelo site sem baixar 

os aplicativos. Deu tudo certo e eles não precisaram baixar o aplicativo no celular. 

Os alunos então começaram a compartilhar suas curadorias no WhatsApp. 

Decidimos que, depois de selecionados os textos e vídeos, seria organizada a 

publicação na ordem correta dos acontecimentos da Revolução Francesa, para que 

os alunos do oitavo ano tivessem acesso a plataforma e pudessem compreender o 

desenvolvimento dos fatos cronologicamente a partir da rolagem da página no 

Google Classroom. De acordo com a divisão cronológica dos acontecimentos da 

Revolução, cada um ficou com uma etapa do processo revolucionário. Definimos 

também em qual ordem cada aluno deveria publicar a sua parte, já que os assuntos 

publicados primeiro ficariam na parte inferior da página. Definimos então a ordem 

das publicações. Combinamos que os alunos publicariam esses conteúdos em casa, 

no final de semana.  

Os alunos relataram alguns pequenos problemas no final de semana no grupo 

do WhatsApp. Uma das alunas teve problema com a memória do celular, outro teve 

dificuldades para publicar os vídeos gravados. No domingo houve alguns pequenos 

problemas no upload dos vídeos na plataforma. Uma das alunas sugeriu conversões 

de formatos, já que alguns arquivos gravados eram mais pesados que outros. O 

maior problema dessa parte da atividade ocorreu por conta de uma das alunas que 

deveria publicar seu conteúdo por primeiro e acabou publicando apenas as 22 horas 

de domingo, completamente fora do prazo combinado com seus colegas. Diante 

disso os alunos acabaram tendo um pequeno atraso para publicar os seus 

conteúdos.  
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27 de maio 

No dia 27 de maio conversei com os alunos dos dois oitavos anos em que a 

atividade seria aplicada. Expliquei a eles sobre todas as etapas e como seria dirigida 

a nossa atividade. Tirei dúvidas dos alunos e deixei como lição de casa que eles 

criassem uma conta no Google e fizessem a inscrição na plataforma do Google 

Classroom na sala de Revolução Francesa criada pelos alunos do segundo ano. 

Na aula com o 2º ano eles estavam um pouco fora do ritmo, já que estavam 

fazendo rifas para sua formatura de 3º ano. Levou um certo tempo até que eles 

concluíssem as conversas a respeito dessas rifas. Uma parte dos alunos seguiu 

organizando essas rifas, e os que não tinham feito o upload de seus vídeos 

utilizaram o tempo de aula para isso. Deixei como tarefa a ser realizada em casa a 

elaboração e envio das três questões do Quizizz.  

 

 

 

28 de maio 

No dia 28 de maio, na turma do segundo ano, conversei a respeito das 

atividades que ficaram para casa, ou seja, as questões do Quizizz. Apenas dois 

alunos cumpriram com o combinado e postaram em casa suas questões. Uma das 

alunas, bastante atrasada, ainda não tinha sequer feito o upload na plataforma do 

Classroom de sua curadoria e seu vídeo. Utilizamos então o tempo da aula para 

selecionar as questões e enviá-las para o grupo do WhatsApp. Ao final da aula 

fizemos uma seleção das questões mais relevantes para depois utilizá-las no quiz. 

 

29 de maio 

Nesse dia comecei a aplicação da atividade com a plataforma Classroom com 

os alunos do oitavo ano B. Dos 17 alunos da sala apenas cinco fizeram o cadastro 

que havia sido pedido como atividades para casa no dia 27. Alguns alunos dessa 

turma relataram que não conseguiram realizar o cadastro pois não souberam fazer 

uma conta no Google e relataram que não sabiam como entrar na plataforma do 

Classroom. É importante ressaltar aqui que essa turma apresenta, desde o começo 

do ano, grande dificuldade em relação as lições de casa. É uma turma que em geral 

não costuma levar tão a sério essas lições para se fazer em casa de modo que o 
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fato de apenas cinco alunos terem realizado o cadastro não é algo muito fora daquilo 

que a turma vinha apresentando como resultado de lições de casa.  

Essa aula me fez refletir sobre o termo “nativos digitais”, utilizado para se 

referir à essa geração que cresceu com um celular entre os dedos. Os alunos 

apresentaram ao longo da aula grandes dificuldades em processos simples, como 

fazer um cadastro no Google, mesmo com orientações específicas e ajuda de outros 

colegas que já haviam feito essa etapa da atividade. Conforme os alunos foram 

terminando suas inscrições, orientei que começassem a ler os textos e assistir aos 

vídeos da curadoria realizada pelos alunos do segundo ano. Incentivei que eles 

buscassem a interação a partir dos comentários no Classroom, colocando ali 

dúvidas, elogios e comentários gerais. 

As reações dos alunos foram variadas ao longo da aula. Alguns acabaram 

ficando distraídos escolhendo fotos para o perfil, tentando buscar uma imagem mais 

interessante e acabaram perdendo bastante tempo nessas questões superficiais. 

Outros já estavam interagindo com o conteúdo, assistindo aos vídeos feitos pelos 

alunos do segundo ano. Essa metodologia de atividade apresenta uma qualidade 

por conta dessa capacidade de personalizar mais o aprendizado dos alunos. 

Aqueles que têm mais concentração conseguiram rapidamente chegar nos 

conteúdos mais avançados. Já os alunos que apresentam mais dificuldade podem 

receber uma atenção especial do professor, que pode atuar de maneira mais 

individualizada para cada aluno.  

Ao final da aula alguns alunos já estavam avançados no estudo da 

plataforma, enquanto outros sequer tinham concluído seus cadastros. Nesse 

sentido, considero que os termos genéricos para se referir a uma geração, como por 

exemplo “nativos digitais”, são insuficientes para compreendê-la. Vejo que a 

linguagem digital é mais uma das linguagens que os alunos devem aprender em sala 

de aula, assim como o Português, Inglês, as Artes. Percebo que alguns alunos 

apresentam mais facilidade que outros, e rapidamente são capazes de compreender 

a lógica por trás da linguagem digital. Considero importante que se leve em 

consideração essas dificuldades para que se possa criar ferramentas que auxiliem 

os alunos a se tornarem aptos nessa linguagem digital.  

No 8° ano A os alunos foram um pouco mais rápidos no acesso ao conteúdo 

da plataforma. Conseguiram fazer os seus cadastros com um pouco mais de 

agilidade, mas alguns apresentaram as mesmas dificuldades da outra turma, 
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especialmente em fazer o cadastro. Além disso, alguns meninos da turma perderam 

o foco rapidamente, buscando jogos online e outras distrações. É importante que, 

nessas atividades, o professor se mantenha sempre atendo com o que os alunos 

estão fazendo, já que apenas uma parcela deles consegue seguir com as indicações 

estabelecidas pelo professor.  

 

31 de maio 

No dia 31 de maio realizei uma atividade metacognitiva com os alunos do 

segundo ano. Nessa atividade buscamos observar quais foram os pontos positivos e 

os pontos negativos dentro dessa metodologia utilizada na curadoria de conteúdos e 

na construção da plataforma digital. Pedi para que eles tivessem o máximo possível 

de sinceridade, já que o debate seria utilizado para um trabalho acadêmico. 

Comentei com eles que aquilo não era uma crítica pessoal à minha aula, mas sobre 

um método que poderia ajudar outros professores a elaborar suas aulas.  

A fim de preservar a identidade dos alunos e considerando que isso, de fato, 

não altera o resultado da pesquisa, apresentarei aqui os alunos numerados a partir 

da ordem de apresentação das opiniões pessoais. 

A aluna que comentou por primeiro disse ter gostado de fazer a curadoria e o 

vídeo. Considerou muito útil para os alunos do 8º ano terem acesso a esses 

conteúdos e achou importante para os alunos do segundo ano estudar aquele tema 

a partir dessa metodologia. Ela relatou a percepção de que a produção fez com que 

eles se aprofundassem nos conteúdos; o fato deles produzirem os vídeos onde 

explicavam aqueles conteúdos ajudou bastante no processo de aprendizagem e 

memorização. Essa etapa de elaboração do vídeo foi considerada pela aluna como 

muito importante para que ela compreendesse melhor o conteúdo estudado.  

O segundo aluno a comentar afirmou que considerou a atividade fácil de ser 

realizada. Ele percebeu que precisou estudar bastante o conteúdo para efetuar cada 

uma das etapas e, por isso, considerou que a atividade foi útil para o aprendizado 

dos conteúdos estudados. Esses dois alunos também comentaram que a gravação 

do vídeo repetidas vezes (já que eles erravam as falas e tinham que refazer a 

gravação) ajudou na compreensão do conteúdo. A turma, de modo geral, concordou 

com essa afirmação. 

A terceira aluna a comentar enfatizou as potencialidades da metodologia. 

Afirmou também que o vídeo exige bastante dedicação para gravação e edição, 
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sendo um processo bastante trabalhoso, mas que ela considerou muito útil e melhor 

do que os outros métodos utilizados em sala porque houve uma preocupação com o 

processo de ensinar outros alunos. 

A quarta aluna afirmou ter aprendido bastante com essa metodologia. Ela 

relatou dificuldades com a elaboração do vídeo, já que é uma etapa realmente 

trabalhosa, mas que apesar de todo o empenho, foi eficaz e fez com que 

compreendesse melhor os assuntos estudados. 

O quinto aluno a comentar afirmou que o vídeo foi a parte mais “chata”, mas 

também a que ele mais aprendeu. A turma balançou a cabeça afirmativamente, 

concordando que a etapa do vídeo é de fato a mais delicada. Alguns inclusive 

comentaram que tiveram dificuldade em falar para câmera. 

 A primeira aluna que comentou pediu a palavra novamente para comentar 

que percebeu as questões de linguagem envolvidas naquela atividade. Ela 

comentou que a linguagem deles facilitava a compreensão dos alunos do 8° ano, já 

que todos eles compartilham uma linguagem aproximada.   

Considerei essa questão importante, já que o modo como nós professores 

falamos nem sempre é compreendido pelos alunos, especialmente por aqueles que 

têm um pouco mais dificuldade e o fato de você ter pessoas mais novas, jovens de 

15 anos, explicando aquele conteúdo numa linguagem bastante próxima a de alunos 

um pouco mais novos facilita a compreensão do conteúdo. 

Apenas dois alunos não comentaram. Ao final da aula marquei com eles uma 

atividade avaliativa de produção de um mapa mental seguido de um texto sobre a 

Revolução Francesa. 

 

3 de junho 

No dia 3 de junho, na aula com os oitavos, pedi para que eles continuassem 

assistindo os vídeos e lendo os textos, cada um no seu ritmo. Os alunos que tiveram 

um pouco mais de dificuldade foram auxiliados também pelos seus colegas, e pude 

atuar de maneira mais individualizada nos alunos com maiores problemas na 

compreensão do conteúdo. 

 

5 de junho 

No dia 5 de junho levei os alunos do 8° ano para o laboratório de informática 

para a atividade gamificada no Quizizz. A aplicação foi rápida e sem maiores 
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dificuldades. Os alunos conseguiram fazer as 29 questões no Quizizz em cerca de 

25 minutos os primeiros e 30 minutos os últimos. Foi perceptível, ao longo do jogo, 

que alguns alunos não estudaram a fundo os conteúdos disponíveis na plataforma 

do Classroom. Perguntei para a turma quantos estudaram de fato todo o conteúdo 

disponível na plataforma. Apenas uma das alunas do 8° B alegou ter visto todo o 

conteúdo, justamente a aluna mais participativa e que obtém as melhores notas da 

turma em todas as disciplinas. 

 A aplicação do jogo facilitou a compreensão do quanto esses alunos 

estavam, de fato, usando a plataforma para estudar o conteúdo. O fato deles não 

terem estudado a plataforma em casa atrapalhou bastante o desempenho no jogo. A 

quantidade de acertos foi de cerca de 50% nas duas turmas, o que representa um 

rendimento abaixo do esperado para aquelas turmas. Consegui, graças a essa 

constatação, reafirmar com eles a importância dos estudos em casa, caso contrário 

o rendimento nas atividades avaliativas seria abaixo da média. Apesar do baixo 

desempenho no jogo, os alunos gostaram da atividade gamificada, e pediram que 

outras aulas fossem feitas a partir desses jogos. 

As atividades avaliativas de elaboração de mapa mental e texto foram 

marcadas para o dia 10 de junho no segundo ano e dia 12 de junho nos oitavos 

anos. 

 

10 de junho e 12 de junho – Atividades avaliativas 

O 8º B teve que fazer sua prova no primeiro horário e acabou perdendo cerca 

de 15 minutos da atividade para uma formação religiosa do colégio. Ao final, 

acabaram não conseguindo escrever tudo que queriam. Conversei com eles 

afirmando que isso seria levado em conta na hora da correção. 

Antes do horário da prova com o 8° A ocorreu um problema. Fui chamado 

pela coordenadora à sua sala e ela fez um relato daquilo que os alunos conversaram 

com ela. Em síntese, os alunos do 8º A reclamaram com a professora de Biologia a 

respeito da minha atividade avaliativa. A professora de Biologia, sem saber o que 

fazer, chamou a coordenadora. Segundo o relato da coordenadora, os alunos não 

aceitaram os novos métodos aplicados na minha aula e afirmaram que dei a prova 

sem passar o conteúdo. Alguns disseram que não dei aula. Um dos alunos protestou 

contra a turma e afirmou ser capaz de fazer a prova e que tinha seguido todas as 

instruções e havia gostado do método. A coordenadora então perguntou aos alunos 
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se eles fizeram aquilo que eu havia pedido, se seguiram todas as etapas daquilo que 

eu passei a eles. Os alunos que estavam reclamando falaram que não seguiram 

todas as etapas. A coordenadora, por fim, defendeu a metodologia e disse que os 

alunos precisavam desenvolver sua autonomia a sua independência e realizar 

sozinhos as etapas de ensino, sendo que os professores não deveriam ser aqueles 

que transmitem todo conhecimento.  

Pedi para que a orientadora fosse a outra turma do 8º ano para analisar se 

eles também não gostaram do método e se eles estavam insatisfeitos. Lembrando 

que, nesse momento, o 8° B já tinha feito a prova, e com tempo reduzido, enquanto 

o 8° A faria a prova no último horário do dia. A coordenadora entrou na sala do 8º B 

e perguntou aos alunos sobre as atividades da minha aula. Curiosamente, os alunos 

do 8° B tiveram uma reação completamente oposta à do 8º A, e afirmaram que 

gostaram muito do método, elogiaram bastante as etapas e queriam inclusive que 

outros professores também fizessem aulas desta forma. Os alunos que tinham 

dificuldades em compreender as aulas mais tradicionais e que vinham apresentando 

notas baixas disseram que aprenderam muito melhor com esse método. Afirmaram 

que os vídeos gravados pelos alunos do segundo ano do ensino médio foram muito 

importantes porque eles falam a mesma linguagem, sendo assim mais fácil de 

compreender o conteúdo. Em seguida conversei com a coordenadora e mantive a 

atividade avaliativa para última aula. 

Fazendo uma análise do ocorrido, acredito que as dificuldades no processo 

de transição metodológica afetaram negativamente alguns alunos. Essa turma do 8º 

A apresenta alunos com pais com tendências mais conservadoras e que não 

conseguem se adaptar a certos métodos inovadores. Os problemas com o colégio 

são antigos, já que a metodologia incentivada pela escola é inovadora. Diante 

desses impasses, é delicada a situação onde se encontram os professores que se 

propõe a desenvolver novas metodologias em sala de aula. Nos ambientes de 

algumas escolas particulares isso se torna um grande empecilho à inovação, haja 

visto que nesses ambientes o risco de demissão é sempre constante, então os 

professores acabam buscando métodos de aulas mais conservadoras, tradicionais, 

para assim preservarem seus empregos. 

Considero, dessa forma, que é muito importante que os professores que 

podem (e estão dispostos a) correr esses riscos nesse momento assumam esses 

riscos. É preciso ir além dessas metodologias tradicionais (já extensamente 
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questionadas em sua eficácia) para tentar superar as adversidades e desenvolver 

uma educação que vise humanizar o aluno e que oportunize o protagonismo deles, 

levando em conta as limitações e potencialidades de cada estudante. Nesse sentido, 

as tecnologias digitais apresentam um universo amplo de possibilidades para os 

professores; vivemos um momento de possibilidades incríveis para o 

desenvolvimento de métodos disruptivos, mas não podemos perder de vista os 

riscos que precisamos assumir para o desenvolvimento da educação.  

 

18 de junho 

No dia 18 de junho houve a interação entre os alunos do 8º B e os alunos do 

segundo ano. Não convidei para a interação os alunos do 8º A, já que eles tiveram 

uma visão não muito positiva desse método e poderiam gerar um acirramento que 

não seria produtivo para os alunos, além de arriscar a minha posição no colégio.  

Na conversa entre as turmas, os alunos do segundo ano tomaram iniciativa de 

fala, comentando a respeito dos aspectos positivos do método e do quanto os alunos 

do segundo ano aprenderam ao longo do processo de elaboração da plataforma 

Classroom. Outros alunos do segundo ano falaram que o trabalho foi difícil de fazer, 

mas bastante eficiente e que eles estudaram pela plataforma do Classroom.  

Os alunos do 8° B acabaram ficando muito silenciosos, a timidez os venceu. 

Não é fácil para eles se posicionarem frente aos alunos mais velhos do colégio. Os 

poucos comentários, de uma maneira bastante tímida, foram positivos, afirmando 

que gostaram do método. 

Uma das alunas do segundo ano perguntou se eles gostariam de ter outros 

conteúdos nesse modelo de aula, e os alunos do 8° ano afirmaram que sim. A partir 

dos debates entre os alunos das duas turmas, ficou acertada a criação de uma sala 

de aula no Classroom entre eles para seguir a mesma dinâmica, ou seja: que os 

alunos do segundo ano explicassem, com suas palavras, conteúdos das várias 

disciplinas aos alunos do oitavo. Essa sala de aula acabou tendo na verdade um 

efeito bastante curioso, já que mesmo tendo pedido pela criação dessa plataforma, 

os alunos nunca a utilizaram de fato, e apenas 9 entraram na sala.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 O trabalho com ideias inovadoras na educação vem ganhando destaque nos 

debates sobre os possíveis rumos das escolas do século XXI. Em minha experiência 

com essas metodologias e com o uso de recursos tecnológicos, percebi que, antes 

de tudo, essas inovações não são o milagre que vai “salvar” a educação brasileira. 

Elas são muito importantes e servem como ferramentas que possibilitam aos 

professores o desenvolvimento de aulas que impactam os alunos de maneira 

positiva, sem dúvidas, e despertam um interesse especial entre os estudantes. Mas, 

para o desenvolvimento de aulas realmente boas, é necessária uma formação de 

qualidade para os professores, além de um tempo razoável para o planejamento 

dessas aulas.  

Com a remuneração cada vez menor e com escalas de trabalho altíssimas, o 

professor se vê numa situação delicada. Por um lado, falta dinheiro para o 

investimento formativo. Por outro, falta tempo para o desenvolvimento de aulas mais 

inovadoras. Para que estes modelos didáticos sejam aplicados de maneira ampla, é 

urgente que se reflita a respeito da remuneração de professores e do tempo de 

trabalho da categoria. É preciso corrigir essa estrutura que afasta os bons 

profissionais das licenciaturas para que se possa sonhar com uma escola realmente 

inovadora e inserida no século XXI.  

 Do ponto de vista da aplicação dessas metodologias inovadoras em sala de 

aula, percebi que, em geral, os alunos gostaram da experiência e pediram para que 

mais aulas fossem preparadas nesse modelo. Nas atividades avaliativas e provas, 

todos os alunos se saíram bem e, perceptivelmente, compreenderam os conteúdos 

relacionados à Revolução Francesa. Até mesmo alunos que estavam com 

dificuldades na matéria tiveram um rendimento melhor com essas metodologias. 

Além disso, o trabalho, para o professor, é muito mais dinâmico e menos 

estressante.  

 Percebi, ao longo das atividades, que certos consensos generalizantes não se 

observam na prática (ou, ao menos, assim interpretei), sendo o mais evidente deles 

o de que esta geração Z seria formada por “nativos digitais”. Nessa experiência de 

trabalho, percebi que esses jovens que nasceram com a tecnologia ao seu redor não 

necessariamente são fluentes nas linguagens digitais. De fato, para além do básico 

(assistir vídeos, clicar num jogo, tirar fotografias), eles apresentam, em geral, 
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dificuldades em lidar com o universo on-line. Nas atividades, os alunos demoraram 

um tempo surpreendente para conseguir fazer uma simples conta no Google sala de 

aula. Alguns alunos do oitavo ano terminaram a aula sem conseguir fazer a conta, 

mesmo sendo ajudados por seus colegas. Não vejo grande diferença entre essa 

geração para as outras. Meus avós também conseguem realizar o básico em seus 

celulares, e mantém dificuldades semelhantes aos alunos para ir além do Youtube, 

Netflix e Google Play. Essa visão se complementa com outras experiências que tive 

em sala de aula. Cito uma delas aqui: pedi aos alunos do primeiro e segundo ano do 

Ensino Médio para que assistissem dois filmes. O primeiro ano deveria assistir Matrix 

(1999) e o segundo ano Mãe! (2017). Como são filmes que não estão no Netflix, pedi 

para que procurassem na internet. Mesmo com indicações precisas de como e onde 

encontrar filmes, todos os alunos tiveram dificuldades enormes. Apenas um aluno do 

primeiro ano conseguiu assistir ao filme. No segundo ano, depois de muito esforço, 

um aluno encontrou o filme on-line e passou o link para os demais, mas ainda assim 

não foram todos que conseguiram assistir.  

 A expressão “nativo” não pode pressupor uma fluência que, a meu ver, não se 

sustenta na prática. É delicado lidar com esses tipo de termo justamente porque ele 

generaliza a juventude e apaga um problema que a educação precisa lidar: os 

alunos necessitam, com urgência, de aulas sobre a linguagem digital e tecnológica 

que vá além das redes sociais e dos jogos (que, convenhamos, todas as gerações já 

sabem utilizar). Eles não são, em sua totalidade, fluentes, e essa linguagem é tão 

importante para eles quanto o Português e Inglês. Nesse sentido, os exercícios com 

curadoria digital e sala de aula invertida através da plataforma do Google Classroom 

ajudam a amadurecer esses alunos no mundo digital, possibilitando à eles um uso 

mais produtivo das tecnologias que os cercam.  
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Anexos 
 

Seguem como anexos as atividades avaliativas realizadas pelos alunos do 

segundo ano do Ensino Médio. Decidi colocar todas os mapas mentais e textos 

produzidos em sala, sem qualquer seleção, para que o leitor que tiver interesse em 

analisar essas atividades possa compreender pontos que escapam à minha 

interpretação. Como os nomes dos alunos estão preservados, anexei os arquivos na 

ordem mapa – texto, para que se possa observar o que foi feito por cada estudante. 
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ANEXO A -   Direitos autorais - Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 
Disposições preliminares 

 
 
 

 

Presidência da 
República 

Casa 
Civil 

Subchefia para Assuntos 
Jurídicos 

 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 

Mensagem de veto                                             
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Título I Disposições 

Preliminares 
Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de 

autor e os que lhes são conexos. 
Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos 

acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em 

país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção 
aos direitos autorais ou equivalentes. 

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. 
Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 
autorais. Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do 

público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por 
qualquer forma ou processo; 

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas 
radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro 
processo eletromagnético; 

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra; 
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras 

literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante 
a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse; 

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, 
por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares; 

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica 
ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente 
ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser 
desenvolvido; 

VII - contrafação - a reprodução não 
autorizada; VIII - obra: 
a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores; 
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido; 
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto; 
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação; 
e) póstuma - a que se publique após a morte do 
autor; f) originária - a criação primígena; 
g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de 

obra originária; 



  

 

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou 
jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de 
diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma; 

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade 
de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos 
processos de 
sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados 
para sua veiculação; 

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, 
ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual; 

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da 
obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição; 

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade 
econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza 
do suporte utilizado; 

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons 
ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, 
quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou 
com seu consentimento; 

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou 
outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem 
em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore. 

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
as obras por eles simplesmente subvencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


