Universidade
Estadual de
Londrina
RENAN SABINO DE OLIVEIRA

O USO DA TV MULTIMIDIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA

LONDRINA
2012

RENAN SABINO DE OLIVEIRA

O USO DA TV MULTIMIDIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA

Monografia apresentada ao Curso de
Especialização em Ensino de Geografia da
Universidade Estadual de Londrina, como
requisito parcial à obtenção do Título de
Especialista em Ensino de Geografia.
Orientadora:
Profª. Ms. Rosely Maria de Lima

LONDRINA
2012

Catalogação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos da Biblioteca Central da
Universidade Estadual de Londrina

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
O48u Oliveira, Renan Sabino de.
O uso da TV multimídia no ensino de geografia / Renan Sabino de Oliveira.
– Londrina, 2012.
93 f. : il.
Orientador: Rosely Maria de Lima.
Monografia (Especialização em Ensino de Geografia) – Universidade Estadual
de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Curso de Pós-Graduação em Ensino de
Geografia, 2012.
Inclui bibliografia.
1. Geografia – Estudo e ensino – Monografias. 2. Televisão na educação –
Monografias. 3. Tecnologia educacional – Monografias. 4. Multimídia interativa
– Monografias. I. Lima, Rosely Maria de. II. Universidade Estadual de Londrina.
Centro de Ciências Exatas. Curso de Pós-Graduação em Ensino de Geografia.
III. Título.
CDU 911:37.02

4

RENAN SABINO DE OLIVEIRA

O USO DA TV MULTIMIDIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA

Monografia apresentada ao Curso de
Especialização em Ensino de Geografia da
Universidade Estadual de Londrina, como
requisito parcial à obtenção do Título de
Especialista em Ensino de Geografia.

BANCA EXAMINADORA

_________________________________
Prof. Ms Rosely Maria de Lima
Orientadora

_________________________________
Prof. Dr Osvaldo Coelho Pereira Neto

_________________________________
Prof. Dr Eloísa Cristiane Torres

Londrina, 19 de junho de 2012

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus que me ajudou nessa luta para conseguir
terminar a monografia

A professora Rosely Lima por me aguentar e me orientar ao longo
desses quase um ano e meio de monografia.

Aos meus pais Maria Dalbete Lima de Oliveira e Geraldo Sabino de
Oliveira que não me deixaram desanimar e cobraram de mim esse estudo.

A minha namorada Geisa Demele Valério que me ajudou e muito ao
longo desse período, indo comigo diversas vezes na orientação, cobrando melhorias
no trabalho e estando sempre ao meu lado.

“O que é ensinado em escolas e universidades não
representa educação, mas são meios para obtêla”.
Ralph Emerson

OLIVEIRA, Renan Sabino. O Uso da TV Multimídia no Ensino de Geografia. 2012.
96 folhas. Monografia (Especialização em Ensino de Geografia) – Universidade
Estadual de Londrina, Londrina.

RESUMO
As novas tecnologias da comunicação têm conduzido o ser humano as mais
inusitadas maneiras de criar, recriar, ler, comunicar, conceber e perceber o mundo
que o cerca. Na escola não é diferente, as novas tecnologias, tendo como base os
computadores, são usadas com mais frequência. A TV multimídia é um desses
novos aparelhos, sendo objeto central desta Monografia, a qual busca analisar como
tem sido a sua utilização no ensino de geografia, com dicas de uso e aula exemplo.
Para isso, buscou-se levantar como os docentes e discentes vêem tal recurso,
através de um questionário aplicado a 35 docentes e 120 discentes em 5 colégios da
rede Estadual de Ensino e Arapongas Paraná, levantou-se que os professores de
Geografia e Biologia/Ciências a utilizam com mais freqüência, além de uma
constatação de que os docentes precisam de capacitações mais eficazes e se
dedicar mais para aprender mais sobre os novos recursos didáticos, e houve por
parte dos discentes uma constatação que as aulas melhoram radicalmente com o
aparelho.
Palavras-chave: TV Multimídia – Ensino em Geografia – Novas Tecnologias
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ABSTRACT

The new communication technologies have driven the human being the most
unusual ways to create, recreate, reading, communicating, conceiving and perceiving
the world around you. The school is no different, new technologies, based on
computers, are used more often. The TV media is one of these new devices, and
central object of this monograph, which seeks to analyze how its use has been in the
teaching of geography, with tips and classroom example. For this, we sought to raise
as teachers and students see such an appeal, through a questionnaire given to 35
teachers and 120 students in five colleges of the State Education Network
Arapongas and Paraná arose that teachers of Geography and Biology / Sciences use
it more often, and a realization that teachers need training more effective and spend
more to learn about new teaching resources, and by the students was a finding that
the school improve dramatically with the device.
Keywords: TV Multimedia - Education Geography - New Technologies
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1 INTRODUÇÃO
É notório que o mundo vem passando por uma intensa transformação,
onde todos os dias têm-se notícia de algo novo, revolucionário. E a interação entre a
sociedade e a tecnologia torna-se primordial, pois, para entrar no difícil mercado de
trabalho e ter vantagens que o mundo tecnológico proporciona, é necessário buscar
quase que diariamente novas informações para se atualizar nessa constante oferta
de novas invenções.
As mudanças na sociedade são claras, pessoas com “tablets”, celulares
que contém GPS, internet móvel, sabem de tudo o que acontece no mundo em
qualquer lugar que ela esteja e, com a grande interação entre pessoas nas
chamadas redes sociais, facilmente conseguem comentar e gerar discussões sobre
diversos assuntos. Empresas promovem grandes campanhas, feiras onde os
investimentos são pesados, pois a sociedade está atenta a esses novos produtos,
incluindo os alunos. Assim, se as instituições de ensino não acompanharem essas
transformações vão acabar perdendo espaço no mercado.
Com essas transformações no meio que Milton Santos chama técnico
cientifico-informacional, quem não sabe utilizar essas novas tecnologias acaba
sendo visto como desinformado ou desatualizado, quem possui mais seguidores no
Twitter ou amigos no Facebook são vistos como mais populares. .
Contudo, por mais intenso que esse processo seja, milhares de brasileiros
não tem acesso ao computador ou outros tipos de tecnologias. Possivelmente,
esses cidadãos algum dia serão contemplados com o que esse novo mundo pode
proporcionar, pois os meios de comunicação através de novelas, jornais e
programas em geral têm seduzido a maioria da população, que muitas vezes deixa
de comprar até mesmo comida ou roupa para ter um computador ou um celular. Nas
cidades menores onde é difícil o acesso a essas informações ou há falta de
conexões a velha conversa ainda é a forma mais utilizada para se comunicar.
Esse “fácil” acesso às informações e tecnologias tem promovido debates
em redes sociais, em fóruns na internet, sobre assuntos que até então eram tratados
como tabus, como religiões, pode-se citar os preconceitos - seja racial ou sexual,
debates políticos, crimes hediondos; isto permite com que a sociedade tenha um
pouco mais de interação e por que não conhecimento.
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Tornou-se imperativo, na mente de todos, que a escola não pode ficar
aquém destas transformações tendo em vista que o aluno, aquele que a frequenta e
dela necessita para o seu aprendizado, está altamente envolvido por todas estas
mudanças. Assim, é uma necessidade vital esta contextualização do meio educativo.
Nesse contexto de mudanças significativas na sociedade a tecnologia
começou a ser inserida no ambiente escolar. CORTEZ 2008 reitera que é válido
lembrar que desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o
professor passou a receber sugestões metodológicas envolvendo recursos
tecnológicos. Cortez ainda cita Zancheta Junior (2008, p. 141):
[...] os Parâmetros Curriculares Nacionais [...], além da participação
da própria mídia (por meio de articulistas, programas e canais
específicos, entre outros), sinalizam nessa direção. Os meios de
comunicação ofereceriam uma janela para o mundo ou serviriam
como veículo privilegiado para um projeto de cidadania ajustado à
chamada “era da informação”. Essa proposta consolida-se no cenário
educacional contemporâneo, mesmo com as dificuldades materiais e
a incipiente cultura escolar em termos de formação midiática.

Seguindo o pensamento de Cortez (2008), as novas tecnologias da
comunicação têm conduzido o ser humano a inusitadas maneiras de criar, recriar,
ler, comunicar, conceber e perceber o mundo que o cerca. Comentando, ainda, que
tudo ocorre de uma forma sem precedentes, a utilização maciça de tecnologia com o
uso de sons, imagens, vídeos e demais meios recentemente utilizados, mensura que
toda essa intensa utilização da tecnologia tornou-se um fator determinante para que
a escola participe desta realidade e mais do que isto, que ela venha desfrutar
efetivamente deste momento mundial de uma maneira correta e benéfica.
Se por um lado essa tecnologia proporcionou um avanço significativo nas
formas de se transmitir conhecimentos, provocou também uma onda de alunos
indisciplinados, com sérias dificuldades de concentração ou até mesmo em simples
momentos onde a criatividade destes é testada. As mudanças estão sendo tão
rápidas que os alunos de hoje não conseguem absorver tanta informação e opções
que estão disponíveis, estando, na escola de manhã já pensam o que vão fazer a
tarde, inglês, natação, futebol, internet, jogar vídeo-game e deixam a escola a mercê
dessas outras possibilidades.
Amparado em várias constatações como esta, o governo do Estado do
Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, tem desenvolvido projetos
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de integração de mídias com a finalidade de proporcionar inclusão e acesso de
professores e alunos da rede pública estadual a essas tecnologias. Assim, vários
projetos têm sido implantados nas escolas, entre eles a TV multimídia, conhecida
como TV Pendrive. Essa iniciativa tem proporcionado mudanças na forma de
organização e produção da informação nas escolas, fazendo surgir novas formas de
ensino-aprendizagem, subsidiadas pela inserção de novas tecnologias nessas
instituições.
Disciplinas como Geografia e outras serão visivelmente beneficiadas com
a adoção desta nova tecnologia, ainda que existam alguns obstáculos, tais como a
real disponibilidade de tais equipamentos nas escolas e o treinamento que leva ao
conhecimento técnico para manejá-los.
Foi neste sentido que este trabalho foi direcionado, tendo como objetivo
central o de verificar o uso desta tecnologia, TV Pendrive, pelos professores de
Geografia, comparando em determinados momentos com docentes de outras
disciplinas,da Rede Estadual do Paraná em Arapongas-PR.
O trabalho conterá três capítulos, sendo o primeiro destinado a uma
pesquisa bibliográfica, direcionada as novas tecnologias como recursos didáticos no
ensino, entre eles o recurso TV Multimídia.
O segundo capítulo discute-se este recurso didático quanto a sua origem,
suas atribuições e suas especificidades, acrescido de informações de como funciona
a TV multimídia.
O terceiro apresenta para a pesquisa de campo que através de
questionário direcionado aos alunos e aos professores, forneceu informações sobre
o uso do recurso em sala de aula, principalmente na área de Geografia, além de
comparar o uso entre os professores de algumas outras disciplinas. Assim, buscou
conhecer a visão do professor e do aluno sobre o uso desse recurso didático.
No Apêndice 1 são apresentadas informações de como utilizar o recurso
didático, com uma aula exemplo para melhor visualização. No Apêndice 2
apresentamos o modelos dos questionários aplicados aos professores e aos alunos.
No Apêndice 3 está a Lei de Direitos Autorais - Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSOS DIDÁTICOS
[...] mas o ideal é que escola me prepare para a vida discutindo e me
ensinando os problemas atuais, e não me dando as mesmas aulas
que eles deram para os meus pais, com matérias das quais eles nem
lembram mais. Gabriel, O Pensador.

A utilização dos recursos didáticos, para uma melhor eficiência no ensino
da geografia, contribui para uma maior compreensão da sociedade como o processo
de ocupação dos espaços naturais, baseado nas relações do homem com o
ambiente, em seus entrelaces políticos, sociais, culturais e econômicos. Nesse
sentido, Foucher, (1994, p.25) diz que o ensino da Geografia deve levar o aluno a
sentir-se tentado a intervir significativamente na realidade em construção, com a
disposição de se constituir num agente transformador da sociedade.
Parafraseando SILVA (2004), os recursos didáticos trazem aos docentes
a possibilidade de desenvolver os conteúdos articulados a uma técnica que levará à
melhor compreensão do aluno. Portanto, é indispensável que o professor ou
profissional da educação tenha formação para o uso desses recursos, como ocorre
em todos os setores da sociedade de hoje. Silva ainda complementa que “a ciência
geográfica disponibiliza através de seu objeto de estudo, o espaço, à articulação
com métodos didáticos que insira o aluno nesse processo de ensino–
aprendizagem”. (SILVA, 2004. p. 32).
Com relação a aprendizagem e apreensão do espaço geográfico, buscouse analisar as novas tecnologias objetivando orientar a formação do aluno. Segundo
Schäffer (2003, p. 68):
 Construção da identidade (pessoal e social), isto é, da capacidade de
reconhecer-se em um lugar e de reconhecer as particularidades do
mesmo, expressando com propriedade;
 Formação para a cidadania, entendendo-se por cidadão aquele que é
capaz de emitir opinião sobre temas públicos no sentido de direcionar
decisões políticas e como aquele que tem conhecimento e acesso aos
seus direitos e que admite e assume seus deveres;
 Desenvolvimento da autonomia intelectual, da criticidade e da
criatividade;
 Promoção de atitudes de respeito, interesse, participação e cooperação.

Profissionais da educação, principalmente os docentes nunca devem ficar
estagnados, vendo a sociedade se modificar, a instituição se modificar e ele
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continuar o mesmo. Por exemplo, os alunos hoje não querem apenas saber de
coordenadas geográficas, mas saber delas para entender como funciona o GPS.
Assim, os docentes precisam procurar alguns recursos, sejam mapas ilustrados,
vídeos, imagens de satélites, que por sinal estão mais acessíveis e de boa qualidade
que há alguns anos só se conseguiam comprando-as.
Segundo Silva, (2004, p.52) é importante a metodologia de ensino a ser
utilizada:
Ao propor uma metodologia em que o aluno se sinta inserido, o nível
de aprendizagem será bem melhor. A promoção de debates, com
temas de interesse da comunidade escolar, como geografia e
educação ambiental, diversidade cultural e alfabetização cartográfica
entre outros, oferecerá subsídios para a formação e melhor
desempenho do aluno.

Por mais que um docente ensine de uma maneira clara, em certos
momentos um vídeo, um texto específico, vale mais do que cinquenta minutos
lecionando. Um exemplo clássico é o de como funcionam as hidrelétricas, a
explanação que é dada nos vídeos institucionais das grandes usinas traduzem bem
mais o funcionamento da obra do que desenhos e explicações no quadro negro.
O próprio livro didático se torna mais explorado. De acordo com Foucher
(1994, p.13), acrescenta-se que “os alunos, futuros cidadãos, encontram-se
desprovidos de instrumentos de raciocínio sobre o espaço, isto é, sobre os lugares
de vida: os seus, os nossos, os dos outros”.
As representações cartográficas bem utilizadas facilitam a vida dos
alunos, atualmente podem-se usar os softwares avançados gratuitos e disponíveis
na internet, como o Google Earth. Os discentes não querem mais saber de mapas
em livros didáticos, querem logo imagens de satélites, tendo então o docente que se
adequar a esse novo momento da educação cartográfica, contudo não se deve
deixar para traz os tradicionais e sempre presentes mapas, desde que sejam atuais,
ou até mesmo a criação de maquetes para estimular a interação com os alunos e
sua criatividade. Assim, diz:
As diferentes situações de ensino – aprendizagem organizados pelo
professor devem integrar, portanto, o maior número possível de
aspectos pertinentes ao objeto geográfico de estudo, de forma a
promover uma visão contextualizada do mesmo. A organização de
tarefas em grupos, valorizando as experiências vividas, permitem
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desenvolver a pluralidade de percepções sobre o tema e aprofundar
a argumentação (SCHÄFFER, 2003, p.169).

A ciência geográfica é uma das mais beneficiadas com a utilização desses
novos recursos didáticos. No ensino atual de geografia não existe mais aquela
máxima que basta decorar, apesar de que os docentes de outras disciplinas ainda
brincam dizendo que é só saber os estados e capitais para obter média. A geografia
possibilita, entre outros temas, o entendimento dos fluxos da sociedade, desastres
climáticos e ambientais que precisam ser compreendidos e não decorados, para isso
os novos recursos didáticos facilitam aos docentes e discentes essa compreensão.
Como enfatizado,
O geógrafo deve utilizar o seu potencial teórico, o domínio das
técnicas modernas e o seu comprometimento com os altos objetivos
nacionais para dar uma contribuição positiva à solução dos
problemas do país. Ciência é também política, e o cientista deve
saber por que é utilizada em favor dos interesses de quem ela é
utilizada. (ANDRADE. 2003, p.13).

Isto

reforça

a

necessidade

da

responsabilidade

social

e

do

comprometimento do professor diante de uma sala de aula onde os alunos estão,
em alguns casos, diante da única visão de mundo, com sociedades desiguais e sem
as mesmas oportunidades, ficando o professor com uma maior responsabilidade em
abordar determinados temas.
O desinteresse dos alunos em sala de aula, nos dias de hoje, é evidente.
Segundo Castrogiovanni et al. (2000, p.13):
A escola não se manifesta atraente frente ao mundo contemporâneo,
pois não da conta de explicar e textualizar as novas leituras da vida.
A vida fora da escola é cheia de mistérios, emoções, desejos e
fantasias, como tendem a ser as ciências. A escola parece ser
homogênea, transparente e sem brilho no que se refere a essas
características. È urgente teorizar a vida, para que o aluno possa
compreendê-la e representá-la melhor e, portanto, viver em busca de
seus interesses.

Isso torna complicada a tarefa de lecionar, pois essa defasagem entre a
escola e o cotidiano dos alunos desmotiva-os cada vez mais. Cabe ao docente a
incumbência de envolver a realidade do aluno aos conteúdos ministrados em sala de
aula.

15

A evolução tecnológica, que Milton Santos chama de Meio Técnico
Científico Informacional, está mudando o dia-a-dia dos alunos e dos docentes,
portanto, estes precisam se atualizar em relação à questão. Moura e Asari (2004,
p.1) dizem:
A preocupação em relação à maneira de ensinar os conteúdos
geográficos em sala de aula, concomitantemente à falta de interesse
dos alunos e o pouco desenvolvimento que eles vêm demonstrado
em relação aos objetivos propostos para a disciplina, levou a busca
de uma nova alternativa de trabalho baseado no uso dos
computadores.

Atualmente, tornou-se comum dizer que a tecnologia está em todos os
lugares, mas esse avanço atinge mais claramente os centros urbanos maiores, já as
cidades mais interioranas e pequenas ainda não desfrutam dessas tecnologias,
certamente essa restrição acabará em breve, pois há investimentos pesados para
que essa tecnologia chegue a lugares remotos. No Brasil os investimentos em infraestrutura e tecnologia devem chegar a lugares que ainda estão fora de sintonia com
o mundo globalizado.
Luft (2006) fala que os computadores, tratamento, armazenamento e
processamento dos dados estão relacionados com a idéia de informática. O termo
informática vem da aglutinação dos vocábulos informação + automática. Buscando
um sentido léxico, pode-se dizer que Informática é:
[...] conjunto de conhecimentos e técnicas ligadas ao tratamento
racional e automático de informação (armazenamento, análise,
organização e transmissão), o qual se encontra associado à
utilização de computadores e respectivos programas. (LUFT, 2006,
p.365).

As transformações chegaram a tal ponto que a educação já não pode
continuar funcionando sem a interação com o mundo fora da sala de aula, como já
comentado o acesso as informações por parte dos alunos é impressionante.
Portanto, se os docentes souberem aproveitar a curiosidade dos alunos poderão
desenvolver um trabalho bem mais dinâmico e inovador em sala de aula. O peso
sobre a educação cada vez mais aumenta, pois ela é a chave do desenvolvimento
econômico e social.
Dowbor

et

al..

(2001)

comenta

que “as

transformações

atuais

evidentemente vão muito além de uma simples mudança de tecnologias de
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comunicação e informação”. Afirmam, ainda, que essas tecnologias estão
modificando as raízes da educação e é um processo que se modifica diariamente, e
tende a ser duradouro..
O uso de computadores em sala de aula, ou melhor, para preparar as
mesmas, pode ser considerado um grande avanço para os docentes, pois permite
trazer para a sala de aula um dos ambientes mais utilizados pelos alunos, que são
os computadores.
De acordo com Tajra (2000), no inicio da utilização desses recursos e de
como eles eram facilmente adaptáveis e modificáveis, houve até uma tendência a
imaginar que esses avanços tecnológicos acabariam com os problemas da
educação, chegando ao ponto de imaginar que substituiriam o professor em sala de
aula, porém é evidente que os docentes precisam rever seus conceitos e o seu
verdadeiro papel na educação de hoje.
Luckesi (1986, p.96) define a Tecnologia Educacional como sendo:
[...] a forma sistemática de planejar, implementar e avaliar o processo
total da aprendizagem e da instrução em termos de objetivos
específicos, baseados nas pesquisas de aprendizagem humana e
comunicação e materiais, de maneira a tornar a instrução mais
efetiva.

Já Almeida (2000, p.79) ao analisar o computador, afirma que é:
[...] uma máquina que possibilita testar idéias ou hipóteses, que
levam à criação de um mundo abstrato e simbólico, ao mesmo tempo
em que permite introduzir diferentes formas de atuação e interação
entre as pessoas.

Prosseguindo, Almeida afirma que o computador é um equipamento que
assume cada vez mais diversas funções. E contribui para achar diversas soluções
para problemas que até então eram insolúveis, trazendo infinitas possibilidades.
Não se deve confundir o uso do computador no ambiente escolar com
aulas de computação, justamente pelas infinitas possibilidades que ele oferta tornase um atrativo irresistível aos discentes, cabendo ao professor gerir esse uso, e de
como poderá ser utilizado naquele momento. Contudo, diversos docentes não
possuem conhecimento suficiente para utilizar de forma adequada tal recurso,
cabendo a ele procurar se atualizar e se qualificar para melhor aproveitamento do
recurso.
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Assim, diversas escolas têm introduzido em seu currículo escolar, o
ensino da informática com o pretexto da modernidade. Cada vez mais escolas,
principalmente as particulares, têm investido em salas de informática, onde
geralmente os alunos freqüentam uma vez por semana, acompanhados de um
monitor ou na melhor hipótese, de um estagiário de um curso superior ligado à área,
proficiente no ensino tecnicista de computação.
Por apresentar condições financeiras melhores, a instituição de ensino
particular vem investindo pesado nessas questões, montando enormes laboratórios
de informática, colocando diversos aparelhos em sala de aula, tais como o datashow, aparelho usado para projetar a imagem do computador, a fim de se obter uma
maior e melhor qualidade de imagem.
Na rede pública de ensino existe um programa amplo e difundido no
Estado do Paraná, o Paraná Digital, programa criado pela Secretaria de Educação
do Estado em 2008, que visa fazer uma “inclusão digital” nas mais de 2100 escolas
presentes no Estado. Está fundamentado na disponibilidade de meios educacionais
através de computadores e da Internet, com o objetivo de melhorar a qualidade do
ensino.
Esse projeto foi um grande salto na educação paranaense, e não consiste
apenas em implantar laboratórios de informática nas escolas, foi desenvolvido um
amplo sistema interligado entre as escolas e a SEED. O Paraná Digital consiste das
seguintes ferramentas1:
 PORTAL DIA-A-DIA EDUCAÇÃO: É uma ferramenta on-line que
disponibiliza conteúdos específicos para educadores, alunos, escolas e
comunidade. Tem por finalidade atingir toda a comunidade educacional
do Paraná ao oferecer, por intermédio da tecnologia rápida e direta da
Internet, conteúdos, informações e serviços em ambientes exclusivos e
com informações dispostas de acordo com públicos-alvos específicos.
 TV

PAULO

FREIRE: É

canal

de

televisão com programação

direcionada para a comunidade escolar do Estado do Paraná, com o
objetivo de auxiliar o processo de formação de professores, de

1

Dados e informações sobre o Programa Paraná Digital foram obtidos no site da Secretária de
Educação do Estado do Paraná, disponível em http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br, acesso em 14
de março de 2011.
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aumentar as fontes de pesquisa e os recursos utilizados na relação
ensino-aprendizagem.
 TV MULTIMÍDIA: Projeto que instalou televisores de 29 polegadas com entradas para VHS, DVD, cartão de memória e pen drive e saídas
para caixas de som e projetor multimídia - em todas as 22 mil salas de
aula da rede estadual de educação, e ainda disponibilizou um
dispositivo pendrive para cada professor. Assim, o professor pode
trazer recursos externos - arquivos do Portal Dia-a-dia Educação e
vídeos da TV Paulo Freire, entre outras coisas - para complementar o
processo de ensino em sala de aula.
 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA: Foram instalados laboratórios de
informática nas 2.100 escolas públicas do Paraná, visando possibilitar
aos professores e alunos dessas escolas o uso de ferramentas de
Internet, editoração, planilhas e diversos programas de software livre
úteis para a educação. Além disso, o projeto se preocupa com o uso
continuado dos laboratórios e para tanto conta com as seguintes
ferramentas: Sistema de Diagnóstico Instantâneo, PRD Estatística e
Multiterminal.
Mesmo que na prática o programa tenha sido uma questão de marketing,
ainda assim houve um avanço para as escolas paranaenses, pois, bem equipadas
ou não, existem computadores em todas as instituições de ensino do Estado,
geralmente em condições de uso.
Para tentar suprir a imensa demanda de profissionais na área de
informática, surgem no Brasil diversos cursos profissionalizantes, ou à distância,
porém os profissionais egressos desses cursos em sua maioria não possuem
formação pedagógica, dificultando assim o convívio com os alunos, ficando uma
aula sem dinamismo e troca de saberes.
Valente (2003, p.06) diz “isto tem contribuído para tornar esta modalidade
de utilização do computador extremamente nebulosa, facilitando sua utilização como
chamarisco mercadológico”.
Borges (1999, p.136) apresenta a seguinte característica de Informática
Educativa:
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A Informática Educativa se caracteriza pelo uso da informática como
suporte ao professor, como um instrumento a mais em sua sala de
aula, no qual o professor possa utilizar esses recursos colocados a
sua disposição. Nesse nível, o computador é explorado pelo
professor especialista em sua potencialidade e capacidade, tornando
possível simular, praticar ou vivenciar situações, podendo até sugerir
conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de um
conhecimento ou modelo de conhecimento que se está construindo.

Os discentes, em sua maioria, estão ambientados com o computador,
assim pode ser utilizado como fonte de possibilidades pedagógicas.

Para isso

precisa ser utilizado corretamente, pois as infinitas alternativas que os computadores
oferecem poderão ser mais um problema de indisciplina, dispersão e afins, isso os
docentes já estão bem acostumados.
Porém não é apenas com equipamentos e profissionais que o Estado
conseguirá programar uma revolução nas escolas, para isso tem que haver por parte
do Estado, escola e comunidade uma intensa cobrança para que se utilizem esses
recursos de maneira adequada, para que não haja desperdício de tempo e de
dinheiro público. Mas, também é obrigação do Estado a formação continuada do
professor para que este possa estar atualizado com as novas metodologias e
tecnologias.
Borges Neto (1999) ao analisar a tônica do Estado em relação ao uso de
computadores em sala de aula, mostra que as instituições de ensino não provêm de
espaços amplos para isso, geralmente adaptam a grade curricular e improvisam uma
ou duas salas, instalam os computadores, contratam profissionais por meio de
indicações, que em sua maioria são mal preparados para o ambiente escolar. Com
as salas instaladas, convidam a comunidade através dos próprios alunos, promovem
a inauguração, mas deixam os professores fora desse contexto, impossibilitando que
a maioria dos docentes mude a realidade triste em que vivem.
Segundo Valente (1993, p.01):
[...] para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na
educação são necessários quatro ingredientes básicos: o
computador, o software educativo, o professor capacitado para usar
o computador como meio educacional e o aluno, sendo que nenhum
se sobressai ao outro.

Seguindo o pensamento de Valente, as escolas estão longe de atender
esses requisitos, geralmente o que se encontra na rede de ensino são
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computadores até em condições de uso2, porém poucos profissionais para auxiliar
os professores e os alunos na utilização dos aparelhos.
O mesmo autor ainda diz que
A mudança da função do computador como meio educacional
acontece juntamente com um questionamento da função da escola e
do papel do professor. A verdadeira função do aparato educacional
não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de
aprendizagem. Isso significa que o professor precisa deixar de ser o
repassador de conhecimento – o computador pode fazer isso e o faz
tão eficiente quanto professor – e passar a ser o criador de
ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo de
desenvolvimento intelectual do aluno. (VALENTE, 1993, p.06).

Sempre focando na Idéia de que o bom uso das tecnologias trará diversas
possibilidades e agilidade em sala de aula. Pode-se facilmente passar de texto para
vídeos, e vice versa, proporcionando um dinamismo que dificilmente é encontrado
em uma aula tradicional.
Talvez uma das grandes perguntas que os docentes se fazem é de como
despertar a atenção dos alunos, seja em geografia ou em outra disciplina. Uma
metodologia que tem um papel importante e tem uma grande vantagem em sala de
aula é o uso do vídeo, pois a curiosidade e atenção dos alunos aumentam
consideravelmente, principalmente em geografia que necessita de uma abstração
melhor por parte dos discentes.
Barbosa (2003, p.113) enfatiza:
[...] o papel do filme na sala de aula é o de provocar uma situação de
aprendizagem para alunos e professores. A imagem cinematográfica
precisa estar a serviço da investigação e da crítica a respeito da
sociedade em que vivemos. Trata-se, portanto, de um movimento de
apropriação cognitiva da relação espaço-imagem e principalmente,
da criação de sujeitos produtores de conhecimento e reconhecimento
de si mesmos e do mundo. (BARBOSA, 2003, p.113).

A TV multimídia entra nesse contexto, afinal ela consegue reproduzir
vídeos que podem ser obtidos pela internet, que é rica nesse quesito, possibilitando
ao professor e até mesmo ao aluno assistir, pesquisar, modificar desde que não fira
as leis de direitos autorais milhares de vídeos de fácil acesso.

2

Levantamento feito em duas escolas da rede pública de ensino, no município de Arapongas/ PR,
apontou que cerca de 70% dos computadores estão em condições de uso, porém só existem
profissionais para o período matutino e vespertino, deixando o período noturno sem os técnicos,
cabendo aos professores a missão de usar o laboratório sem o acompanhamento devido.
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A internet nesse caso assume um papel primordial, as possibilidades de
vídeos, figuras, áudios entre outras são incalculáveis, todos os dias milhões de
vídeos são postados, e com a ajuda dos computadores podemos trazer essas
infinitas possibilidades para a sala de aula. Entretanto, cabe ao docente selecionar,
filtrar os vídeos que serão apresentados de acordo com o nível cognitivo de cada
série e turma, afinal do que adianta tantas possibilidades se não for garantida a
qualidade.
A escola tem o papel de democratizar o acesso ao computador,
promovendo a social inclusão digital de seus alunos. É preciso também que os
dirigentes discutam e compreendam as possibilidades pedagógicas deste valioso
recurso. Contudo, é preciso estar conscientes de que não é somente a introdução da
tecnologia, em sala de aula, que trará mudanças na aprendizagem dos alunos, o
computador não é uma “panacéia” para todos os problemas educacionais.
As ferramentas computacionais, especialmente a Internet, podem ser um
recurso rico em possibilidades que contribuam com a melhoria do nível de
aprendizagem, que se criem novos modelos metodológicos, que se repense qual o
significado da aprendizagem. Ou seja, uma aprendizagem que abra espaço para
que se promova a construção do conhecimento. Conhecimento, não como algo que
se recebe, mas concebido como relação, ou produto da relação entre o sujeito e seu
conhecimento. Assim esse sujeito descobrirá, construirá e modificará, de forma
criativa, seu próprio conhecimento.
É perceptível que o papel do professor vem mudando, não basta apenas
transmitir conhecimento, ele precisa ser trabalhado de forma interativa, pois os
discentes, em segundos, estão conseguindo informações, gerando dúvidas e
curiosidade. O professor precisará ser o gerenciador dessas dúvidas

para que

desperte no aluno diversas habilidades e competências.
[...] o estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas o uso de
novos equipamentos para a produção e apreensão de
conhecimentos, mas também, novos comportamentos de
aprendizagem, novas racionalidades, novos estímulos perceptivos
[...]. Seu rápido alastramento e multiplicação, em produtos e em
novas áreas, obriga-nos a não mais ignorar sua presença e
importância. (KENSKI, 1998, p.61).

Quando se utiliza as novas tecnologias em ambiente escolar, os
paradigmas vão caindo por terra, pois tais tecnologias exercem influência,
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curiosidade e fascínio nos alunos. Assim, se as novas tecnologias forem bem
utilizadas trarão benefícios até então inimagináveis, pois as possibilidades são
enormes e até desconhecidas. (VALENTE, 1993, p. 01).

2.2 COMO FUNCIONA A TV MULTIMÍDIA
Em todos os setores da sociedade se observam mudanças em função
das novas tecnologias. A educação também vem experimentando mudanças na sua
forma de organização e produção, fazendo surgir novas formas de ensinoaprendizagem, subsidiadas pela inserção de novas tecnologias nas escolas. Estas
novas tecnologias “permitem a construção de jogos, textos, áudios, vídeos, gráficos,
imagens, etc. como subsídios para o processo de aprendizagem. Os Objetos podem
ser usados e reusados em diferentes contextos educacionais” (MENDES et al..
(2004) apud BARBOSA, 2011, p.15). Os autores ainda apresentam características
importantes sobre os objetos:
 Reusabilidade:
reutilizável
em
diversos ambientes de
aprendizagem.
 Adaptabilidade: pode ser adaptado para qualquer ambiente de
ensino.
 Granularidade: blocos de informações que podem ser reagrupados
formando um novo bloco.
 Acessibilidade: de fácil acesso via internet, o que permite a
usabilidade em diferentes locais.
 Interoperabilidade: habilidade de operar distintos hardwares,
sistemas operacionais e navegadores, além do intercâmbio entre
vários sistemas. (MENDES et al., 2004 apud BARBOSA, 2011,
p.15).

Buscando a inserir as novas tecnologias nas escolas, o Estado do
Paraná, através da Secretaria de Educação tem desenvolvido projetos que visam a
integração de mídias com a finalidade de proporcionar a inclusão e o acesso de
alunos e professores da rede pública estadual a essas tecnologias.
O principal programa que foi desenvolvido é o Paraná Digital, programa
criado pela Secretaria de Educação do Estado em 2008, que visa promover a
“inclusão digital” nas mais de 2100 escolas presentes no Estado. Está fundamentado
na disponibilidade de meios educacionais através de computadores e da Internet,
com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino.
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Por fim temos a TV multimídia, que é o objeto deste trabalho, que foi um
equipamento que propiciou um grande salto para a educação paranaense. Para o
uso

da

TV

Multimídia,

popularmente

conhecida

como

TV

pendrive,

há

especificações e peculiaridades próprias, algumas serão citadas aqui.
Esta TV está presente em mais de 22000 mil salas de aulas da rede de
ensino estadual pública do Paraná, o modelo de é a TV-29UCSEED, que faz
referência ao tamanho do aparelho, que é de 29 polegadas. Este aparelho foi
desenvolvido pela empresa CCE, exclusivamente para o órgão estadual, tendo a cor
laranja para diferenciar dos demais aparelhos, pois se por ventura venha a ser
furtada, a população em geral a distinguirá facilmente. (dados obtidos diretamente
na SEED-PR)
Com a TV Multimídia pode-se levar à sala de aula objetos de
aprendizagem produzidos por outras mídias como: computador, filmadoras,
máquinas fotográficas, computadores em diversas plataformas. Considerando as
mais variadas tecnologias presentes na escola, essa será especialmente relevante,
pois o ambiente de apoio à aprendizagem se expande para além dos
microcomputadores, DVD-players, projetores multimídias, retroprojetores, etc.
A desatualização e obsolescência de um objeto de aprendizagem não
geram um descarte, uma vez que este pode ser facilmente substituído ou reusado
em outro contexto. A conexão USB presente na TV possibilita a integração entre o
computador e a televisão de forma rápida e prática.
A TV Pendrive em cores, possui entrada para dispositivos USB (Universal
Serial Bus) que fora criado com um consórcio de várias empresas de tecnologia,
afim de padronizar e qualificar as estradas de disposítivos e leitor para cartão de
memória, os mesmos usados nos celulares e nas máquinas fotográficas digitais. Os
formatos de arquivo multimídia suportados pelo televisor são:
 Arquivos de vídeo: MPEG 1 e 2, DIVX e XVID.
 Arquivos de áudio: MP3 e WMA.
 Arquivos de imagem: JPEG
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Estes arquivos geram algumas dúvidas, pois eles são de características
diferentes. Com base nos manuais cedidos pela SEED3, as diferenças são as
seguintes:
MPEG 1 – Na década de 1980 ficou aparente que a imagem estava
tendendo para a tecnologia digital. Também era claro que se não fosse desenvolvido
padrão internacional para a imagem digital, haveria diversos padrões que porventura
se proliferariam. Assim, em 1998, a ISSO esquematizou o MPEG (Moving Picture
Experts Group) para desenvolver padrões para o vídeo digital. Foram definidos dois
itens a serem desenvolvidos.
 Vídeo e áudio associados a uma taxa de 1,5 MBPS (mais tarde
chamado de MPEG-1)
 Imagens em movimento e áudio associados a uma taxa de 10 MBPS
(mais tarde chamado de MPEG 2)
O MPEG 2, arquivo de vídeo com essa extensão, é o formato de
compressão utilizado pelos DVDs. O formato DVD-vídeo requer que a informação
vídeo seja comprimida no formato MPEG 2. Esse formato de compressão é usado
para reduzir o total de informação armazenado dos elementos vídeo para um nível
manejável.
Essa compressão pode ser comparada ao JPEG da foto, ou ao MP3 do
áudio, ou seja, apesar de o arquivo original receber a compressão bastante elevada,
a perda de qualidade pode passar despercebida aos olhos de um leigo, se fosse
utilizar o formato original do vídeo, um disco de DVD, poderia guardar apenas 3,7
minutos de vídeo sem compressão.
O outro formato aceito pela TV é o DIVX4, ele foi produzido para ser
usado em compactação de vídeo digital, deixando os vídeos com qualidade, apesar
da alta compactação, utilizada para ocupar menos espaço no disco rígido.
O método de compactação do DIVX funciona como um MP35 para o
vídeo. Mas, diferente do MP3, que apaga os sons sobrepostos que nosso cérebro
não conseguiria reconhecer, o DIVX torna repetitivas as imagens que não se
modificam no decorrer dos frames (quadros) que formam o vídeo. Simplificando:
3

Os dados obtidos pela SEED constam da revista Áudio Vídeo Digital, ano II, Número 11, páginas 12
a 22.
4
DIVX (digital vídeo Express) é um codec de vídeo criado pela DIVX, Inc.
5
MP3 arquivo compactado de um áudio comum, que pouca perda da qualidade.
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tomando-se uma cena onde a câmera é estática, mas o fundo não se modifica, o
codec DIVX grava um único frame dessa imagem e repete-o até a imagem sofrer
alguma alteração. Na mesma cena, caso haja uma pessoa andando, somente os
pixels (é o menor elemento num dispositivo de exibição (como por exemplo
um monitor), ao qual é possivel atribuir-se uma cor. De uma forma mais simples, um
pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de
milhares de pixels formam a imagem inteira. em que sua imagem se sobrepõe são
modificados).
O resto da cena pode ser considerado, grosseiramente, como uma foto
estática ao fundo do vídeo. Desta forma, são guardados muito menos dados pelo
vídeo compactado, resultando um arquivo de tamanho reduzido com a perda de
qualidade pequena.
O formato de áudio aceito pelo aparelho é o MP3, cujo processo de
formatação já fora citado anteriormente, porém existem outros formatos de áudio
disponíveis. Para utilizá-los é necessária uma conversão de arquivos. Os mais
populares são o AU, AIFF, RIFF, WAV, AVI, e MIDI.
Por fim o tipo de imagem suportado pela TV é o JPEG6, que é também o
mais popular. Ele funciona por compactação, ou seja, quanto maior a compactação
aplicada ao arquivo original, menos será a qualidade do vídeo. Outros tipos de
arquivos de imagens mais conhecidos são o TIFF, GIF, BMP, SVG e o PNG. Todos
podendo ser convertidos ao JPEG através de conversores disponíveis na Internet.
Como citado a priori, para que um arquivo possa ser utilizado na TV
pendrive ele tem que estar em determinados formatos, como o MPEG, JPEG e MP3.
Na maioria das vezes não encontramos arquivos nesses formatos, havendo então a
necessidade de convertê-los aos formatos aceitos pelo aparelho.
Citado então os principais tipos de arquivos e como eles funcionam seguise os comentários de como montar uma aula para que seja aproveitada na TV
multimídia.

6

JPEG – Joint Photographic Experts Group.
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2.2.1 Preparando Aulas
O termo TV Pendrive vem do fato de o aparelho possuir uma entrada
USB, que é a mesma dos Pendrives, além desta entrada ela também possui uma
para cartão de memória, os mesmos utilizados em celulares e câmeras fotográficas.
Com esses instrumentos de armazenamento, textos e apresentação de
slides, desenvolvidos em software específicos e transformados em imagens no
formato JPG, podem ser levados à sala de aula.
Primeiramente, além de procurar por conteúdos que atendam a
necessidade do professor, é necessário conhecer a Lei dos Direitos Autorais7 que
segue apêndice 3. Essa lei regula os direitos do autor de obras publicadas ou
expostas ao público.
Dentre as obras protegidas, salientamos os textos de obras literárias,
artísticas ou científicas; as composições musicais contendo letra ou não; obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; as obras
fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; obras
de desenho, pintura, gravura, escultura; as ilustrações, cartas geográficas e outras
obras da mesma natureza. (Art. 7º).
Não é recomendado reproduzir obras que sejam protegidas por direitos
autorais sem a permissão do autor (conforme Art. 33), a pretexto de anotá-las,
comentá-las ou melhorá-las. Os comentários ou anotações poderão ser publicados
separadamente. O professor não infringirá a lei dos Direitos Autorais se em livros,
jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, utilizar a citação de
passagens de qualquer obra, para fins de estudos, críticas ou polêmica, indicandose o nome do autor e a origem da obra.
O Art. 46 garante a reprodução de notícia ou artigo informativo com a
menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos.
Também garante o uso, em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em
reuniões públicas. A reprodução de retratos ou imagens sob encomenda, não
constitui ofensa aos direitos autorais.

7

(Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998)
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Nos estabelecimentos de ensino, a representação teatral e a execução
musical para fins exclusivamente didáticos, assim como o apanhado de lições pelos
alunos (vedada sua publicação integral ou parcial) são livres e não ferem a Lei.
São livres paráfrases e paródias que não forem reproduções da obra
originária nem lhe implicarem descrédito. Obras situadas permanentemente em
logradouros públicos podem ser representadas por meio de pinturas, desenhos,
fotografias e procedimentos audiovisuais. É livre a reprodução, em um só exemplar
de pequenos trechos, de obras literárias, artísticas ou científicas, para o uso provado
do copista, desde que feita por ele. (Art. 47 e 48).
É importante lembrar que, conforme o Art. 108, quem, na utilização de
obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar o nome, pseudônimo ou sinal
convencional do autor e do intérprete, responderá por danos morais e multa (Art.
109), respeitando os direitos assegurados por lei o professor alcançara o objetivo de
sua pesquisa e contribuirá para a disseminação dos saberes.
A Internet é rica em materiais para ministrar uma aula, com imagens,
vídeos, charges, etc. Alguns sites merecem um pouco mais de atenção8, pois
apresentam conteúdos didáticos interessantes, além é claro do próprio site da
Secretaria de Educação do Paraná9.
Como relatado anteriormente, a TV multimídia possibilita diversas
funções, além de apresentar sincronismo com o computador. Um dos recursos
disponíveis e mais utilizados pelos docentes para ministrar aulas são os “slides”, que
no caso na TV são arquivos do tipo JPEG, estes são criados no computador através
de programas específicos.
Existem dois programas comuns para a criação de slides que depois são
utilizados no aparelho, o mais utilizado é o Microsoft PowerPoint, que iremos discutir
logo adiante, e o BrOficce Impress, que está disponível nos computadores do
programa Paraná Digital, ou seja, está presente na maioria das instituições de
ensino da rede pública estadual.
O processo de criação e finalização de slides nos dois programas é bem
parecido, pois o Impress foi desenvolvido com base no PowerPoint.
8

9

Sites com conteúdo ligado a geografia.

O domínio http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br contém alguns conteúdos preparados
especialmente para o uso na TV multimídia, onde o docente pode usufruir de todo material lá
encontrado, os vídeos, imagens estão todos já transformados para os arquivos aceitos pela TV.
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O software BrOffice10 remete ao StarOffice, suíte de escritório produzida
pela Star Division que surgiu na década de 1990. Após adquirir a Star Division, em
1999, a Sun Microsystens anunciou em 2000, a intenção de criar uma comunidade
para o desenvolvimento do StarOffice. A partir daquele momento, como principal
patrocinadora e colaboradora do projeto, produziu o OpenOffice.org, que ganhou
apoio de grandes empresas entre elas a gigante americana Intel.
No Brasil formou-se uma comunidade de voluntários com o intuito de
traduzir o OpenOffice.org, o grupo, além da tradução, destinou-se a criar
funcionalidades específicas para a versão brasileira do projeto. Em março de 2002,
foi

lançada a décima

versão

do OpenOffice.org, com cinco aplicativos,

posteriormente, devido a alguns entraves de registro, o OpenOffice passou a se
chamar BrOffice.org.
Em 2010 foi criada uma bifurcação do projeto OpenOffice.org, devido a
venda da Sun MicroSystens para a Oracle, com isso alguns colaboradores
discordando das atividades da nova empresa criaram o LibreOffice, que passou a
acompanhar o projeto

brasileiro BrOffice, desvinculando a marca da empresa

americana.
Em janeiro desse ano, fora lançada a primeira versão do LibreOffice, que
está disponível em várias línguas, incluindo o lançamento da versão brasileira
utilizando o nome BrOffice. Em março, em reunião no Rio de Janeiro, decidiu-se
pela extinção do nome BrOffice.org, tendo como nome a partir de 30 de abril desse
ano LibreOffice.
Hoje o LibreOffice conta com seis programas específicos, baseados nos
programas desenvolvidos pela americana Microsoft, são eles:
 Base – é um gerenciador de banco de dados, semelhante ao Microsoft
Acess, disponível no Office da Microsoft, e destina-se a criação e
gerenciamento de banco de dados, tendo suporte para a criação e
modificação de tabelas, consultas relatórios e formulários.
 Calc – programa de planilha eletrônica e assemelha-se ao Excel. O Calc
destina-se a criação de planilhas e tabelas, permitindo ao usuário a
inserção de equações matemáticas e auxiliando na elaboração de
gráficos com os dados presentes na planilha.
10

Disponível em http://www.libreoficce.com.br, acesso em 05 de abril de 2011.
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 Draw – programa de construção de desenhos vetoriais, semelhante ao
CorelDraw, da Corel.
 Math – programa que auxilia na formatação de fórmulas científicas e
matemáticas.
 Writer – é o mais utilizado programa da suíte, consiste em processador
de texto, semelhante ao Microsoft Word, pode ser utilizado para
escrever textos curtos, como cartas e memorandos e textos longos
com imagens gráficos e até livros.
 Impress – programa utilizado para a criação e apresentação de slides
similar ao PowerPoint da Microsoft, com ele podemos criar slides
sendo possível inserir plano de fundo, títulos, marcadores, imagens,
vídeos, entre outras opções.
Tal programa possibilita a elaboração de slides que posteriormente serão
exibidos na TV Multimidia. Como o sistema LibreOffice está presente nas escolas
estaduais, o professor pode criar suas aulas na hora atividade, já que o computador
com acesso a internet na maioria das escolas fica disponível ao docente a qualquer
momento.
Criando a aula ao seu modo, o professor tem várias formas de dinamizar
a mesma. Terminando de preparar a aula o docente deve ir até a opção arquivo,
salvar como, e na opção formato de arquivo, altere para JPEG, que é o formato
aceito pela TV, salve em seu pendrive, confira se a aula foi salva de maneira correta
e faça o teste na TV.
Como dito anteriormente, outro programa usado para a criação de slides
é o PowerPoint da suíte da Microsoft. Tal programa é muito mais utilizado do que o
LibreOffice, encontrado na maioria dos microcomputadores pessoais e de empresas.
O PowerPoint faz parte da suíte Microsoft Office, desenvolvido pela
empresa estadunidense para escritório ou para casa, contém programas de
processador de texto, planilha de calculo, banco de dados, apresentação gráfica e
gerenciador de tarefas, emails e contatos. Tal suíte da Microsoft11 contém nove
programas, sendo o Word, Excel e o PowerPoint, esse permite o design de
apresentações para empresas, apresentações escolares, sejam textos ou gráficos.

11

Dados disponíveis em www.microsoft.com.br/histórico acesso em 04 de Abril de 2011.
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Tem um vasto conjunto de ferramentas, nomeadamente a inserção de som, imagens
automáticas e formatação de vários elementos.
O processo, apesar de se tratar de programas de diferentes criadores, é
praticamente o mesmo, já que o até então BrOffice Impress baseou-se no layout do
PowerPoint. Assim, o professor pode criar sua apresentação e ao finalizar precisa
salvar o arquivo em formato JPG, que é o formato de imagens aceito pela TV.
Além de possibilitar a exibição de imagens, outro recurso muito utilizado
no aparelho é a exibição de vídeos e filmes, porém essa opção requer um pouco
mais de cuidado, é quando os docentes mais encontram dificuldades na hora de
manusear o aparelho. Existem diversos formatos de vídeo e áudio, porém a TV
multimídia aceita apenas um formato de áudio e dois de vídeo.
Existem milhões de vídeos na Internet e, a cada dia, outros são colocados
na rede mundial de computadores. Porém, como citado anteriormente, é preciso
atenção para identificar o formato de vídeo escolhido e se preciso transformá-lo em
um tipo de arquivo compatível com a TV.
Para transformar um arquivo de áudio ou vídeo é muito simples, há
diversas formas de se fazê-lo, como programas específicos ou até mesmo domínios
na internet que possibilitam a transformação do arquivo sem instalar qualquer
software no computador.
No Zamzar.com12, por exemplo, podem-se converter os arquivos online
(disponíveis em uma pagina na internet) ou os próprios arquivos do seu computador.
Além de vídeos, é possível converter arquivos em formatos de imagem, PDF e
áudio. É possível encontrar essa alternativa em outros sites, o Movavi e o Media
Converter13, ambos funcionam praticamente da mesma maneira que o Zamzar, com
a vantagem de não precisar instalar nenhum programa em seu computador.
Sempre e em qualquer processo de conversão que você usar recomendase testar o arquivo antes de utilizá-lo, pois mesmo convertendo os arquivos podem
apresentar alguns defeitos, que se descoberto a priori evitará constrangimentos em
sala de aula.
Outro modo de se converter os arquivos para os formatos corretos é
utilizando programas específicos, essa maneira é mais segura e o resultado quase
12

http:// www.zamzar.com, em anexo terá um passo a passo para melhor entendimento.
Disponível em http://online.movavi.com e http://media-convert.com/conversor em anexo, cada site,
trás um passo a passo explicando como funciona.
13
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sempre é satisfatório. Primeiramente, caso o docente não tenha o arquivo de um
programa, é preciso fazer o download do vídeo desejado da internet, em anexo
estará disponível uma lista de programas que fazem esse trabalho.
Esse primeiro passo é feito por tal programa de sua preferência14, mesmo
com esses programas muitas vezes o vídeo “baixado” apresenta alguns defeitos na
hora de ser transmitido na TV, mesmo quando está em formato aceito pela TV
multimídia, no caso o MPEG e AVI, sendo o principal problema a resolução do vídeo
em questão.
A resolução correta de vídeo15 para a TV, segundo a SEED, é a 720x480,
caso o vídeo esteja em alguma resolução maior ou menor, poderá causar lentidão
ou disparidade entre o vídeo e o áudio, ou até mesmo o travamento do aparelho,
impossibilitando a reprodução do vídeo, assim causando algum desconforto em sala.
Por isso, para efetuar o processo de modo satisfatório é recomendada
uma última etapa. Para isso, existem alguns programas na internet como o Media
Coder16, desenvolvido pela Stanley Huang, que possibilita a transformação do
arquivo de vídeo mais precisa, pois tal software tem suporte para vários formatos de
arquivo e ainda permite escolher a resolução que irá utilizar.
Ressaltando que os vídeos existem aos milhares na Internet, alguns sites
são específicos, o mais conhecido talvez seja o youtube17, site desenvolvido pela
empresa americana Google, que revolucionou o jeito de como vemos vídeos na
internet hoje.
Há outros sites que podem ser utilizados e que contém alguns vídeos
bastante interessantes, como o Teachertube.com, além é claro do próprio portal da
Secretaria de Educação do Paraná, que disponibiliza diversos vídeos18 já no formato
aceito pela TV.

14

Deixo a dica do programa Vdownloader, é bem simples de manusear, de fácil entendimento, trás
em anexo o passo a passo de como funciona tal programa.
15
Resolução de vídeo.
16
Software disponível em http://www.mediacoder.com/download.htm, ou se preferir acesse o site
http://www.baixaki.com.br e digite no ícone procurar o nome do software que o site irá redirecionar
para o site de download do software, em anexo também haverá as etapas do processo para melhor
entendimento.
17
http://www.youtube.com
18
Em anexo trás ilustrações que mostram como acessar esses arquivos.
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3 METODOLOGIA
3.1 PESQUISA DE CAMPO
A pesquisa de campo foi desenvolvida em cinco colégios da Rede
Estadual de Ensino Fundamental e Médio, no Município de Arapongas/PR, os quais
serão citados, neste trabalho, como colégios A, B, C, D e E.
Figura 1 Mapa do Brasil e mapa do Estado do Paraná com a localização do Município de Arapongas.

3.1.1 Perspectivas dos Professores
O objetivo da pesquisa tinha como foco saber como os professores de
todas as disciplinas, em especial os de Geografia, estão utilizando a TV Multimídia
em suas aulas. Isto permitiu, em alguns momentos, comparar como os docentes de
Geografia e de outras matérias utilizam esta tecnologia. Importante lembrar que este
recurso didático está disponível nas salas de aula do Paraná há alguns anos.
Para desenvolver a pesquisa utilizou-se de questionário com 16
perguntas fechadas que consistia em: quatro questões sobre o vinculo empregatício
com o Estado, idade, tempo de serviço; três questões sobre o acesso a
computadores e internet; duas questões sobre como os professores preparam as
aulas e qual sua carga horária de trabalho; por fim sete questões sobre o uso da TV
multimídia. Esse questionário foi aplicado entre os dias 01 e 18 de Novembro de
2011.
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Ao todo a pesquisa foi realizada com 35 professores que lecionam
diversas disciplinas, em especial os docentes de Geografia, foco principal desta
pesquisa. No colégio A foram entrevistados sete professores, enquanto no B mais
seis, no C outros oito, no D mais nove e por fim no Colégio E outros cinco,
totalizando 35 professores.
Por se tratar de um trabalho voltado a Geografia, a maioria dos
professores entrevistados foi dessa área, em seguida os docentes de biologia/
ciências, artes, português, matemática, história e filosofia conforme mostra a Tabela
1:

Tabela 1 – Professores entrevistados nos quatro colégios
DISCIPLINA

QUANTIDADE

%

Geografia

14

40,0

Biologia/Ciências

06

17,2

Artes

04

11,4

Português

04

11,4

Matemática

03

8,6

História

02

5,7

Filosofia

02

5,7

TOTAL

35

100,0

Fonte: Entrevistas nas escolas Org: Autor

Dos 35 professores entrevistados, 26 possuem vínculo definitivo com o
Estado, ou seja, 74,3% do total, os outros nove professores, ou seja, 25,7%
possuem vínculo temporário de trabalho com a Secretaria de Educação.
Ao questionar sobre o tempo de docência obteve-se o seguinte resultado:
14 (40%) dos docentes lecionam entre 10 e 15 anos; sete (20%) entre 15 a 20 anos;
cinco (14,3%) lecionam há mais de 20 anos; outros cinco (14,3%) entre 5 a 10 anos;
e quatro (11,4%) lecionam a menos de 5 anos. Além do tempo de serviço constatouse que a maioria dos docentes tem mais de 35 anos de idade.
Outro resultado demonstrado pelo questionário foi que 26 (74,3%) dos
docentes são do sexo feminino e sete (25,7%) do masculino. Com relação às horas
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de trabalho, 27 (77,2%) dos professores trabalham 40 horas ou mais durante a
semana, e preparam suas aulas em casa.
Entre os professores, apenas dois (5,7%) não possuem computador na
sua residência. Todos os outros 33 professores que possuem computador, de uma
maneira ou de outra, estão conectados a Internet, 23 (65,8%) possuem conexão
banda larga Adsl, quatro (11,4%) possuem conexão a rádio, quatro (11,4%) tem
conexão móvel e dois (5,7%) possuem conexão discada.
Esses primeiros dados mostram que os docentes podem buscar
informações e manterem-se atualizados através do uso do computador.
Com relação aos professores de Geografia, que são ao todo 14, o
questionário revela o seguinte perfil: oito (57,1%) são professores efetivos, possuem
entre 10 e 15 anos de trabalho, tem entre 35 a 45 anos e todos possuem
computador com acesso a internet com conexão banda larga.
Apresentaremos a seguir os resultados obtidos através das sete questões
destinadas ao uso da TV multimídia, fazendo um paralelo entre o uso do recurso por
parte dos profissionais de Geografia e das outras disciplinas.
A TV multimídia, enquanto recurso didático é aprovado dor 28 (80%) dos
professores que afirmam ser bom ou ótimo. Entre os professores de Geografia esse
dado sobe para 13 (92,9%) dos docentes, havendo apenas um que considera o
recurso como sendo apenas regular.
O dado anterior pode ser confirmado ao se analisar os dados sobre a
freqüência com que os professores utilizam o recurso didático apresentado na
Tabela 2.
Tabela 2 – Frequência de uso da TV Multimídia
Até 50%

Mais de 50%

DISCIPLINA

%

%

Biologia/Ciências

6

94

Geografia

29

71

História

50

50

Artes

50

50

Português

75

25

Filosofia

100

0

Matemática

100

0

Fonte: Entrevistas nas escolas . Org: Autor
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A Tabela 2 revela que os professores utilizam a TV Multimídia com
alguma frequência, principalmente os de Geografia e Biologia/Ciências, isto se deve
ao fato de que as duas disciplinas necessitam de vídeos, imagens para melhor
trabalhar e exemplificar os conteúdos em sala de aula.
É importante comentar quanto à freqüência do uso da TV Multimídia pelos
docentes de Português, Matemática e Filosofia que quase não utilizam o recurso
didático, talvez por serem disciplinas que trabalham mais com textos impressos de
uma forma mais tradicional. Pelas respostas dos professores ao questionário, foi
possível perceber que talvez haja resistência em utilizar desse recurso didático. Os
docentes que disseram não utilizar o aparelho devido à dificuldade de utilizá-lo
devido não conhecer como funciona são dessas disciplinas.
Gráfico 1: Uso da TV Multimídia pelos professores de Geografia e
Biologia/Ciências

USO POR DISCIPLINA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Geografia
Biologia

1% a 50%

Fonte: Entrevistas nas escolas

51% a 100%

Org: Autor

A Tabela 2 e o Gráfico 1 permitem comparar o uso da TV Multimídia entre
as duas disciplinas que mais utilizam desse recurso didático. Constatou-se que 94%
dos docentes da disciplina de Biologia/Ciências utilizam o recurso em mais de 50%
das aulas; já 78% dos docentes da disciplina de Geografia utilizam desse recurso
didático em mais de 50% das suas aulas.
Os docentes que utilizam a TV Multimídia colocam como principais
recursos que ela possibilita: a praticidade de colocar figuras e vídeos em um único
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aparelho e a interação com os alunos. Ainda afirmaram que utilizam a TV para
apresentação de fotos, vídeos e slides como já citado anteriormente no trabalho.
Nessa perspectiva, Kenski (2001 apud BERTONCELLO 2010), afirma que
a tecnologia tem que ser utilizada em sala de aula para modificar o ambiente
tradicional que lá se encontra, ou seja, incentivar os alunos a criarem, tornando a
aula interessante fazendo com que a participação dos discentes seja maior.
Para um efetivo uso da TV Multimídia há necessidade de capacitação dos
professores para o seu uso. Os docentes, ao responderem o questionário, afirmam
que as capacitações são oferecidas pelo Estado e que por volta de 85% deles já
participaram de alguma, porém o mesmo percentual de professores afirma que estas
não foram suficientes para a utilização correta do recurso. Assim, buscaram na
Internet, em revistas ou até mesmo com outros profissionais da área dicas e
sugestões de como utilizar o aparelho.
Entretanto, constatou-se que não adianta capacitar os professores e
equipar os colégios se não houver a participação de todos os professores e da
comunidade para que o trabalho seja bem feito. Por um lado, os professores
precisam aceitar que estão diante de um novo desafio e que é preciso vencê-lo; por
outro, a comunidade precisa cobrar que tais profissionais utilizem de maneira
satisfatória os equipamentos adquiridos com o dinheiro dos impostos por eles
recolhidos.

3.1.2 Perspectiva dos Alunos
A pesquisa de campo, através de questionário, também foi destinada aos
alunos dos mesmos colégios. O questionário foi organizado com quatro perguntas
fechadas com o objetivo de comparar as opiniões dos discentes e docentes. No total
foram entrevistados 120 alunos nos cinco colégios
A primeira pergunta do questionário refere-se ao uso da TV Multimídia em
sala de aula. Constata-se a primeira discordância com os resultados obtidos com a
pesquisa direcionada aos professores, segundo os alunos o recurso é utilizado
raramente em sala de aula, ou seja, menos de 50% das aulas. Como já analisado
pela Tabela 2, os professores afirmam que o recurso é utilizado, em sua maioria, em
mais de 50% em sala de aula.
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A segunda pergunta buscava saber quais os professores que mais
utilizam o recurso. Quanto a esta temática, as opções de resposta foram as mesmas
para os professores e alunos. Segundo a ordem de respostas dos alunos os
professores de Artes, Geografia e Biologia/Ciências foram os mais lembrados, com
25% do total, História, Filosofia, Matemática, Português ficaram com 15%, 4%, 3% e
3% respectivamente. Esta questão veio a corroborar com a pesquisa destinada aos
professores, pois a maioria dos professores de Artes, Biologia/Ciências e Geografia
realmente mencionaram que utilizam o aparelho com uma maior frequência.
A terceira pergunta do questionário merece especial atenção, pois se
refere a como os discentes avaliam as aulas com a TV Multimídia. O resultado foi
taxativo, 80% dos alunos acham que as aulas melhoram ou melhoram radicalmente
com o uso do recurso e os outros 20% dizem que a aula permanece igual ou pior.
Com isso há mais motivos para os professores utilizarem a TV Multimídia
do que para não utilizarem, o principal motivo é que os discentes vêem as aulas de
outra maneira, envolvendo-os mais com o conteúdo.
A última pergunta do questionário foi se os discentes já utilizaram o
recurso para apresentar trabalhos, responderam que raramente a utilizam devido a
falta de incentivo dos docentes e desconhecimento sobre o recurso.
Cabe ao docente incentivar e mostrar outros caminhos aos alunos para
que eles se interessem mais em sala de aula, para que as torne melhores e mais
prazerosas.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cursos de atualização dos professores das escolas públicas devem
propiciar variadas experiências com as novas tecnologias. Os dados obtidos e
analisados neste trabalho foram significativos, o que contribuiu para confirmar, por
meio desta pesquisa, o que o senso comum já mostrava a respeito do uso das
tecnologias pelos professores, em especial da TV Multimídia, nas escolas
analisadas.
A formação dos docentes em Geografia, ou até mesmos de outras
ciências, para o uso de novas tecnologias é de extrema importância para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, promovendo uma maior
interação entre docentes e discentes nas salas de aula.
Como afirmam Castrogiovanni (2000), Moura e Asari (2004) e Castells
(1999), a priori citados, sobre a importância de se utilizar métodos e recursos para
atrair a atenção dos alunos, pois esses cada vez mais estão com o pensamento fora
da sala de aula, dificultando a vida dos professores.
O uso de novas tecnologias, com certeza, amplia consideravelmente as
informações e o nível de conhecimento dos discentes. Mas vale ressaltar que
alcançar algum êxito no ensino em sala de aula os professores precisam estar
comprometidos com a educação.
Apontou-se ainda que muitos professores utilizam a TV multimídia, que é
um avanço significativo, porém a maioria deles não a utiliza da forma correta, ou não
aproveitam todos os recursos que ela possibilita. Diante dessas constatações
propõe-se a oferta de cursos de atualização e aperfeiçoamento aos professores da
rede pública de ensino em Arapongas.
Tais cursos poderiam focar, além do recurso didático em questão, sobre
noções de informática, pois é através dos computadores que os docentes
conseguirão utilizar a TV multimídia com êxito e ainda servirá para diversas outras
atividades pedagógicas.
No mundo globalizado e competitivo de hoje, é imprescindível que os
docentes estejam estudando permanentemente, que procurem e utilizem das que já
estão presentes em nossa sociedade e na educação, o que facilitará a vida do
docente e do discente.
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Para Belloni (2002), a inserção das tecnologias na educação já se faz
imprescindível e iminente, por uma razão muito simples: elas estão presentes em
todos os âmbitos da vida social. Por isso, compete a nós professores e as
instituições educacionais uma essencial participação para tentar equilibrar as
desigualdades dos diferentes neveis de tecnologia que o próprio uso da mesma tem
gerado.
[...] o fato é que, cientes ou não dessas grandes responsabilidades,
as TIC configuram uma nova linguagem na educação e trazem
consigo diversos recursos pedagógicos e diversas formas de usá-los
em sala de aula. (BERTONCELLO, 2008, p.74).

Sabe-se que o uso de computadores ou de recursos didáticos como a TV
Multimídia não irão mudar a vida dos alunos em sala de aula da noite pro dia, é um
processo demorado e cauteloso, pois os métodos “tradicionais” ainda se encontram
enraizados nos professores e nos alunos. Além disso, o docente tem que apresentar
domínio da tecnologia e do conteúdo e aliar os dois para que a interação com os
alunos possa acontecer.
Valente, 1993 citado anteriormente no trabalho fala da mudança da
função do computador
[...] A verdadeira função do aparato educacional não deve ser a de
ensinar mas sim de criar condições de aprendizagem. Com a ajuda
do computador e das Novas tecnologias o professor deve passar a
ser criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do
processo de desenvolvimento intelectual do aluno.

Portanto, a TV Multimídia pode ser um grande recurso didático em sala de
aula. Entretanto, se o professor não estiver preparado, se não quebrar os
paradigmas tradicionais do processo de ensinar e aprender, “conseguiremos
somente dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial.” (MORAN, 2000,
p.144).
Importante lembrar a máquina nunca substituirá o professor, desde que
ele se modifique e se adapte a seu novo papel, que busque a sua identidade a partir
da utilização das novas abordagens pedagógicas que as tecnologias facilitam.
Uma sugestão para continuidade do trabalho poderá ser feito um plano de
trabalho com o uso da TV Multimídia, em dois bimestres , no primeiro usar com uma
freqüência de no mínimo 70% das aulas, verificar o desempenho dos alunos, no
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bimestre seguinte, usar com menos freqüência ou quase na usar o recurso didático
para efeito de comparação.
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APÊNDICE 1 – EXEMPLO DE CONFECÇÃO DE UMA AULA, PASSO A PASSO .

Para extrair um vídeo da Internet e transformá-lo em um formato de vídeo
compatível com a TV multimídia, primeiro passo, procurar o vídeo em questão.
Acesse o site www.youtube.com.br e digite a palavra Pré-Sal, para encontrar um
vídeo sobre esse assunto (Figura 2)

Figura 2 tela do site Youtube, fazendo busca do assunto pré-sal.

Segundo passo consiste em obter na internet um programa para que se
possa “copiar” o vídeo escolhido e transmiti-lo para os alunos. Um dos softwares
mais utilizados é o Any Video Converter 3.3.2 , para obte-lo acesse o site
www.baixaki.com.br, digite o nome do programa na opção buscar, depois clique em
“baixar”, salve-o em seu computador e pronto (figura 2).
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Figura 3 obtenção e instalação do software Any Video Converter.

Figura 4 Continuação do processo de obtenção do software.

Com o programa instalado, abra-o e em seguida clique em adicionar urls, em
seguida “copie” e “cole” a url do vídeo que escolhera, e clique em iniciar downloads.
Depois tecle na opção perfil de saída, que fica no canto alto direito do software,
coloque a opção MPEG – filme (*mpg) que é o formato que a TV multimídia aceita.
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Muitos professores reclamam as vezes que os vídeos não ficam em
perfeitas condições, às vezes com o vídeo ou o áudio alterado.Para solucionar esse
problema, no momento que fora converter o vídeo no perfil de saída onde escolhera
o formato MPG, há uma opção de tamanho de vídeo, clique na opção e a escolha o
formato 720x480 onde segundo a SEED é a melhor resolução para a TV Multimídia,
onde estando nesse formato de imagem a grandes chances de o vídeo estar em
perfeitas condições para o uso.
Em seguida clique em converter, após a conversão concluída o vídeo estará
pronto para o uso, transfira-o para uma memória removível (Pendrive, Cartão de
memória SD) e é só utiliza-lo.
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Figura 5 Esquema de obtenção e de resolução do vídeo.

Se preferir há um vários modos de se “baixar” e converter algum vídeo da
internet, há o site www.zamzar.com, esse transforma o vídeo se precisar de
qualquer software, basta seguir as instruções do site e deixar um email para receber
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o arquivo e fazer o download, porém a chance de o vídeo vir com algum defeito no
áudio ou vídeo é maior e só permite vídeos com até 100MB de tamanho.

Figura 6 Tela do site Zamzar

Para preparar um segundo vídeo de aula é só seguir o mesmo caminho
anteriormente citado, modificando apenas o endereço, para obter diferentes sobre o
mesmo assunto ou um outro qualquer. Exemplos


http://www.youtube.com/watch?v=5cELws5pcz0



http://www.youtube.com/watch?v=eSUFMbodqmc&NR=1&f

eature=endscreen
Para a apresentação de slides no PowerPoint, é necessário transformá-la
em JPEG, para que possa transmiti - lá na TV multimídia, antes confira todos os
slides para ver se não há nenhum erro de formatação ou ortográfico, em seguida
escolha um fundo de preferência branco com letras em preto, para evitar algum
reflexo de luz que por ventura venha ocorrer em sala.
Conferida a apresentação basta clicar em arquivo, salvar como, escolha a
opção salvar em formato JPEG e pronto, passe para memória removível e boa
aula.
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Figura 7 - Esquema para salvar apresentação do PowerPoint em formato JPEG.
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AULA EXEMPLO

A seguir slides preparados para uma aula intitulada “Pré-Sal – Riqueza e
Desafios para o Brasil. Com comentários para uma melhor preparação e
apresentação de uma aula na TV Multímidia, com experiências de trabalho.

_____________________________________________________________________
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Faça apenas comentários rápidos, ou parágrafos pequenos. Assim os alunos poderão
acompanhar sem ficar lendo como no livro didático. Seja rápido e objetivo.

_____________________________________________________________________
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Explore ao máximo as imagens, são fundamentais para o entendimento dos alunos,
não exagere nas imagens, poluição visual atrapalha e desestimula os alunos.

______________________________________________________________________

56

Use slides pré preferência com fundo branco e com letras pretas, com tamanho no mínimo 16,
fundos pretos com letras claras usar apenas com as luzes da sala apagadas, pois a reflexo das
luzes na tela, atrapalhando a visualização.

______________________________________________________________________

57

Explore os vídeos no meio da aula, porém estes deverão ser curtos, pois o aluno
precisa assimilar as informações, vídeos longos deixam os alunos desorientados com o que
fora aplicado até então, vídeos mais longos usar de preferência no começo da aula para
ambientar os alunos com o tema proposto ou no final para recapitular a aula em questão.
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______________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

60

Se precisar usar mais informações nos slides, dar atenção maior a eles, procure
orientar os alunos a copiarem em seus cadernos as parte mais importantes, para já ir fazendo
exercícios de fixação com eles.
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Lembre-se de mandar as aulas sempre que possível para os alunos via e-mail, ou
disponibilizar uma cópia impressa da aula na secretaria para que os alunos possam ter acesso
para estudar posteriormente.
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS PROFESSORES E ALUNOS.

QUESTIONÁRIO SOBRE TV MULTIMÍDIA – PARA OS PROFESSORES
Qual disciplina leciona _________________________
Qual o vínculo empregatício com o estado?
A) QPM
B) PSS
Há quantos anos você leciona?
a) Até 5 anos
b) De 5 a 10 anos
c) De 10 a 15 anos
d) De 15 a 20 anos
e) Acima de 20 anos
Qual a idade?
a) Até 25 anos
b) De 25 até 30 anos
c) De 30 a 35 anos
d) De 35 a 45 anos
e) Acima de 45 anos
Tem computador em casa
a) Sim Quantos_______
b) Não
Se sim tem acesso a Internet?
a) Sim
b) Não
Se sim qual o tipo de conexão
a) Adsl
b) Radio
c) Móvel
d) Discada
e) Outra Qual?____________
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Como você avalia o recurso didático TV multimídia?
a)
b)
c)
d)

Ótimo
Bom
Regular
Fraco

Com que freqüência você utiliza o recurso?
a)
b)
c)
d)
e)

Frequentemente (mais de 75% das aulas)
Às vezes (de 50 a 75% das aulas)
Raramente (de 25 a 50% das aulas)
(menos de 25% das aulas)
Nunca

Você que utiliza a TV multimídia, qual a principal qualidade deste recurso?
a)
b)
c)
d)

Praticidade
Recursos disponíveis
Interatividade com os alunos
Outro. Qual ______________

Você que não utiliza a TV multimídia, qual o principal motivo?
a)
b)
c)
d)
e)

Tempo
Desconhecimento do recurso
Receio
Defeitos do aparelho
Outro. Qual ______________

Recebeu orientações e cursos de como utilizar o aparelho?
a)
b)
c)
d)

Sim, satisfatória
Sim, porém insuficiente
Não, mas procurou informações
Não, e não procurou

Como você avalia seu conhecimento sobre esse recurso?
a)
b)
c)
d)

Ótimo
Bom
Regular
Ruim

Qual recurso você mais utiliza na TV?
a)
b)
c)
d)

Vídeos e filmes
Imagens ( slides )
Imagens ( fotos)
Áudio
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QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS.

Qual colégio estuda ____________________________________________
Qual a sua idade ____________

Com que freqüência os professores utilizam a Tv multimídia em sala de aula
a)
b)
c)
d)

Frequentemente
As vezes
Raramente
Nunca

Como você avalia a aula com a ajuda da TV
a)
b)
c)
d)

Melhora radicalmente
Melhora
Igual
Piora

Já utilizou a tv em algum trabalho
a)
b)
c)
d)

Freqüentemente
as vezes
raramente
nunca
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Anexo 1 – LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998, DIREITOS AUTORAIS.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.
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;
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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;
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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.
Título II
Das Obras Intelectuais
Capítulo I
Das Obras Protegidas
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou
que se invente no futuro, tais como:
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;
III - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por
escrito ou por outra qualquer forma;
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao
da fotografia;
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
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IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia,
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais,
apresentadas como criação intelectual nova;
XII - os programas de computador;
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários,
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de
seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.
§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica,
observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.
§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em
si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam
a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.
§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou
artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos
direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.
Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:
I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou
conceitos matemáticos como tais;
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou
negócios;
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de
informação, científica ou não, e suas instruções;
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos,
decisões judiciais e demais atos oficiais;
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros
ou legendas;
VI - os nomes e títulos isolados;
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.
Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a
mesma proteção de que goza o original.
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Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e
inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro
autor.
Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é
protegido até um ano após a saída do seu último número, salvo se forem anuais,
caso em que esse prazo se elevará a dois anos.
Capítulo II
Da Autoria das Obras Intelectuais
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas
jurídicas nos casos previstos nesta Lei.
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária,
artística ou científica usar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas
iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em
contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo
anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade
na sua utilização.
Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra
obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo,
orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua.
Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou
sinal convencional for utilizada.
§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na
produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem
como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.
§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são
asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual,
vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra
comum.
Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento
literário, musical ou lítero-musical e o diretor.
Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os que
criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras
coletivas.
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§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá
proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito
de haver a remuneração contratada.
§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o
conjunto da obra coletiva.
§ 3º O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o
prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua
execução.
Capítulo III
Do Registro das Obras Intelectuais
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido
no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.
Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada
retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do
titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o registro
das obras intelectuais.
Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão organizados
conforme preceitua o § 2º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.
Título III
Dos Direitos do Autor
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que
criou.
Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os
seus direitos, salvo convenção em contrário.
Capítulo II
Dos Direitos Morais do Autor
Art. 24. São direitos morais do autor:
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
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II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
III - o de conservar a obra inédita;
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações
ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como
autor, em sua reputação ou honra;
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua
reputação e imagem;
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o
menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de
qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.
§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se
referem os incisos I a IV.
§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em
domínio público.
§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a
terceiros, quando couberem.
Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a
obra audiovisual.
Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem
o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção.
Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que
causar ao autor sempre que, após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do
projeto repudiado.
Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.
Capítulo III
Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra
literária, artística ou científica.
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Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da
obra, por quaisquer modalidades, tais como:
I - a reprodução parcial ou integral;
II - a edição;
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
IV - a tradução para qualquer idioma;
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com
terceiros para uso ou exploração da obra;
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a
seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras
ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica,
mediante:
a) representação, recitação ou declamação;
b) execução musical;
c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;
d) radiodifusão sonora ou televisiva;
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;
f) sonorização ambiental;
g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
h) emprego de satélites artificiais;
i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e
meios de comunicação similares que venham a ser adotados;
j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;
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X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser
inventadas.
Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais
poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que
desejar, a título oneroso ou gratuito.
§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for
temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação
perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória e incidental,
desde que ocorra no curso do uso devidamente autorizado da obra, pelo titular.
§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será
informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de
manter os registros que permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento
econômico da exploração.
Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou
científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida
pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das
demais.
Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível,
nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem
consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na
coleção de suas obras completas.
§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria.
§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as
despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se
inscreva seu nome na obra.
§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros,
registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros.
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a
pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor.
Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados
separadamente.
Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do
autor, poderão ser juntadas como documento de prova em processos
administrativos e judiciais.
Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão
definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores.
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Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela
imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem sinal
de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário.
Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos assinados,
para publicação em diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da
periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua publicação, findo o qual
recobra o autor o seu direito.
Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao
adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário
entre as partes e os casos previstos nesta Lei.
Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no
mínimo, cinco por cento sobre o aumento do preço eventualmente verificável em
cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado.
Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato
da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se
a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário.
Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos
resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo pacto antenupcial em
contrário.
Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem publicála o exercício dos direitos patrimoniais do autor.
Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos
direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros.
Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados
de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem
sucessória da lei civil.
Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude
o caput deste artigo.
Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria
for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último
dos co-autores sobreviventes.
Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor
que falecer sem sucessores.
Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais
sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1° de janeiro do ano
imediatamente posterior ao da primeira publicação.
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Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único,
sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto
no caput deste artigo.
Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais
e fotográficas será de setenta anos, a contar de 1° de janeiro do ano subseqüente
ao de sua divulgação.
Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos
direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público:
I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;
II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos
étnicos e tradicionais.
Capítulo IV
Das Limitações aos Direitos Autorais
Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo,
publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados,
e da publicação de onde foram transcritos;
b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas
de qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob
encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não
havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes
visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o
sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado
do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de
comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou
polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e
a origem da obra;
IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem
elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e
expressa de quem as ministrou;
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V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e
transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente
para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os
suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no
recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de
ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;
VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova
judiciária ou administrativa;
VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras
preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas,
sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não
prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo
injustificado aos legítimos interesses dos autores.
Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras
reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.
Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem
ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuais.
Capítulo V
Da Transferência dos Direitos de Autor
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a
terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular,
pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito,
obedecidas as seguintes limitações:
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de
natureza moral e os expressamente excluídos por lei;
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante
estipulação contratual escrita;
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo
será de cinco anos;
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato,
salvo estipulação em contrário;
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data
do contrato;
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VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato
será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que
seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato.
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por
escrito, presume-se onerosa.
§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art.
19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado
em Cartório de Títulos e Documentos.
§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu
objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.
Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no
máximo, o período de cinco anos.
Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que
indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado.
Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra
não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos.
Título IV
Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas
Capítulo I
Da Edição
Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a
divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de
exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com
o autor.
Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará:
I - o título da obra e seu autor;
II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor;
III - o ano de publicação;
IV - o seu nome ou marca que o identifique.
Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária,
artística ou científica em cuja publicação e divulgação se empenha o editor.
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Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a
obra, o editor poderá:
I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte
considerável da obra;
II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço;
III - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o
fato indicado na edição.
Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a
vontade de só publicá-la por inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores.
Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não
houver cláusula expressa em contrário.
Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se
constitui de três mil exemplares.
Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e costumes,
sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o autor.
Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o
editor não os recusar nos trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por
aceitas as alterações introduzidas pelo autor.
Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a
facultar ao autor o exame da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como
a informá-lo sobre o estado da edição.
Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo
a ponto de embaraçar a circulação da obra.
Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor sempre que a
retribuição deste estiver condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente
houver sido convencionado.
Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do contrato,
salvo prazo diverso estipulado em convenção.
Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual,
poderá ser rescindido o contrato, respondendo o editor por danos causados.
Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não
poderá o autor dispor de sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova.
§ 1º Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que
se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem.
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§ 2º Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em poder
do editor, exemplares em número inferior a dez por cento do total da edição.
Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá
vender, como saldo, os exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de
que, no prazo de trinta dias, terá prioridade na aquisição dos referidos exemplares
pelo preço de saldo.
Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a publicar,
poderá o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele
direito, além de responder por danos.
Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras,
as emendas e alterações que bem lhe aprouver.
Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os
interesses, ofendam sua reputação ou aumentem sua responsabilidade.
Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da
obra em novas edições, o editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá
encarregar outrem, mencionando o fato na edição.
Capítulo II
Da Comunicação ao Público
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser
utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em
representações e execuções públicas.
§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no
gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e
assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados
ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e
exibição cinematográfica.
§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou
lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a
utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por
quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer
modalidade, e a exibição cinematográfica.
§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões
de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza,
lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras,
restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração
direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros
terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou
transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.
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§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá
apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos
recolhimentos relativos aos direitos autorais.
§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o
empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização
da execução pública.
§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a
execução pública ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas
utilizados, indicando os nomes dos respectivos autores, artistas e produtores.
§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata
disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos,
individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução
pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras
audiovisuais.
Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo
para a representação ou execução, salvo prévia estipulação convencional.
Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução que
não seja suficientemente ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre
acesso durante as representações ou execuções, no local onde se realizam.
Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com o
empresário que a faz representar.
Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a
pessoa estranha à representação ou à execução.
Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro,
escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo produtor, não podem ser substituídos
por ordem deste, sem que aquele consinta.
Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação,
poderá fixar prazo para utilização dela em representações públicas.
Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não
poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação
autorizada, salvo se for cópia da sua.
Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em co-autoria, não
poderá qualquer dos co-autores revogar a autorização dada, provocando a
suspensão da temporada contratualmente ajustada.
Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor
e aos artistas.
Capítulo III
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Da Utilização da Obra de Arte Plástica
Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao
alienar o objeto em que ela se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não
transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la.
Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer
processo, deve se fazer por escrito e se presume onerosa.
Capítulo IV
Da Utilização da Obra Fotográfica
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à
venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e
sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas
protegidas.
§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o
nome do seu autor.
§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta
consonância com o original, salvo prévia autorização do autor.
Capítulo V
Da Utilização de Fonograma
Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar:
I - o título da obra incluída e seu autor;
II - o nome ou pseudônimo do intérprete;
III - o ano de publicação;
IV - o seu nome ou marca que o identifique.
Capítulo VI
Da Utilização da Obra Audiovisual
Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou
científica para produção audiovisual implica, salvo disposição em contrário,
consentimento para sua utilização econômica.
§ 1º A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa dez
anos após a celebração do contrato.
§ 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor:
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I - o título da obra audiovisual;
II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores;
III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso;
IV - os artistas intérpretes;
V - o ano de publicação;
VI - o seu nome ou marca que o identifique.
VII - o nome dos dubladores. (Incluído pela Lei nº 12.091, de 2009)

Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer:
I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos artistas
intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento;
II - o prazo de conclusão da obra;
III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes
ou executantes, no caso de co-produção.
Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que interromper,
temporária ou definitivamente, sua atuação, não poderá opor-se a que esta seja
utilizada na obra nem a que terceiro o substitua, resguardados os direitos que
adquiriu quanto à parte já executada.
Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa dos
rendimentos de sua utilização econômica, o produtor lhes prestará contas
semestralmente, se outro prazo não houver sido pactuado.
Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da obra
audiovisual utilizar-se, em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição
pessoal.
Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo
ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua
conclusão, a utilização a que se refere este artigo será livre.
Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais,
lítero-musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos
seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos a que alude o § 3o
do art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de televisão que as
transmitirem.
Capítulo VII
Da Utilização de Bases de Dados
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Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito
exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de
autorizar ou proibir:
I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo;
II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação;
III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua
comunicação ao público;
IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das
operações mencionadas no inciso II deste artigo.
Capítulo VIII
Da Utilização da Obra Coletiva
Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada
exemplar:
I - o título da obra;
II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não
houver sido convencionada;
III - o ano de publicação;
IV - o seu nome ou marca que o identifique.
Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17, deverá o
participante notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua participação.
Título V
Dos Direitos Conexos
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber,
aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e
das empresas de radiodifusão.
Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste artigo deixa
intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias,
artísticas ou científicas.
Capítulo II
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Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes
Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título
oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:
I - a fixação de suas interpretações ou execuções;
II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou
execuções fixadas;
III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;
IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções,
de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que
individualmente escolherem;
V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou
execuções.
§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus
direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto.
§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à
reprodução da voz e imagem, quando associadas às suas atuações.
Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de
interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para utilização em
determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo público.
Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no País ou no exterior,
somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais
incluídos no programa, devida uma remuneração adicional aos titulares para cada
nova utilização.
Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade
de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem
prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra de que tenham
participado, sob a responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a
interpretação do artista.
Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual,
concluída ou não, não obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige
autorização adicional, sendo a remuneração prevista para o falecido, nos termos do
contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores.
Capítulo III
Dos Direitos dos Produtores Fonográficos
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Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso
ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:
I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;
II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;
III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela
radiodifusão;
IV - (VETADO)
V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a
ser inventadas.
Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere o
art. 68, e parágrafos, desta Lei os proventos pecuniários resultantes da execução
pública dos fonogramas e reparti-los com os artistas, na forma convencionada entre
eles ou suas associações.
Capítulo IV
Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão
Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou
proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a
comunicação ao público, pela televisão, em locais de freqüência coletiva, sem
prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação.
Capítulo V
Da Duração dos Direitos Conexos
Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados
a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à
transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e
representação pública, para os demais casos.
Título VI
Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que lhes são Conexos
Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os
titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro.
§ 1º É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de
direitos da mesma natureza.
§ 2º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação,
devendo comunicar o fato, por escrito, à associação de origem.
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§ 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por
associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei.
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus
associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou
extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua cobrança.
Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais poderão praticar,
pessoalmente, os atos referidos neste artigo, mediante comunicação prévia à
associação a que estiverem filiados.
Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a
arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das
obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão
e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.
§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá
finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem.
§ 2º O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão
em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos
titulares a eles vinculados.
§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se
fará por depósito bancário.
§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do
empresário numerário a qualquer título.
§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso
inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue não menos de
um terço dos filiados de uma associação autoral poderá, uma vez por ano, após
notificação, com oito dias de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor, a
exatidão das contas prestadas a seus representados.
Título VII
Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais
Capítulo I
Disposição Preliminar
Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem prejuízo
das penas cabíveis.
Capítulo II
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Das Sanções Civis
Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de
qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos
ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.
Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do
titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço
dos que tiver vendido.
Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem
a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos
apreendidos.
Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em
depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de
vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para
outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos
precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso
de reprodução no exterior.
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a
comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações
e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial
competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais
indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se
comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de
direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.
Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os
exemplares ilícitos, bem como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos
utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas,
equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para o
fim ilícito, sua destruição.
Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados,
responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação
do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem:
I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos
técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar
ou restringir sua cópia;
II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados
destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões
protegidas ou a evitar a sua cópia;
III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão
de direitos;
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IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à
disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções,
exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a
informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos
foram suprimidos ou alterados sem autorização.
Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual,
deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal
convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está
obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma:
I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver
ocorrido a infração, por três dias consecutivos;
II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de
errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com
destaque, por três vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos
domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor;
III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na
forma a que se refere o inciso anterior.
Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99
desta Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser
originariamente pago.
Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições
públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus
proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem
solidariamente com os organizadores dos espetáculos.
Capítulo III
Da Prescrição da Ação
Art. 111. (VETADO)
Título VIII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de proteção
que lhe era anteriormente reconhecido pelo § 2º do art. 42 da Lei nº. 5.988, de 14 de
dezembro de 1973, caiu no domínio público, não terá o prazo de proteção dos
direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei.
Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a
selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou
importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das
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normas
legais
vigentes,
regulamento. (Regulamento) (Regulamento).

conforme

dispuser

o

Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação.
Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do Código Civil e
as Leis nºs 4.944, de 6 de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 6.800, de 25 de junho de 1980; 7.123, de
12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e demais disposições em
contrário, mantidos em vigor as Leis nºs 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de
16 de dezembro de 1978.
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
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