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RESUMO 

Ao longo da história da humanidade, após muitas lutas, inicialmente individuais 

e posteriormente coletivas, o entendimento sobre a deficiência e o olhar sobre 

as pessoas com deficiência foram se transformando no mundo, até que no 

último século se iniciou um movimento internacional por parte dos poderes 

hegemônicos em diversos países, pelo respeito, reconhecimento e garantia dos 

direitos das pessoas com deficiência, com revisões conceituais nas esferas 

científicas e de políticas públicas, ainda em processo de irradiação no corpus 

social. No Brasil a política publica voltada para a garantia dos direitos e 

inclusão da pessoa com deficiência evoluiu nos últimos anos, inclusive com um 

rápido avanço do entendimento da acessibilidade apenas no que diz respeito a 

mobilidade física, para o entendimento da necessidade de garantia da 

acessibilidade à informação, comunicação e cultura, garantidos no corpo da lei. 

Nesse aspecto, o filme, enquanto produto audiovisual de caráter artístico, 

inserido nos mercados de comunicação e de lazer, com estruturas e modelos 

de negócios específicos e que se relacionam (TV e salas de exibição), passa 

por um processo de regulação dos recursos de acessibilidade para 

cumprimento da disposição legal da exibição pública com recursos de 

acessibilidade. Através do estudo da legislação, das pesquisas recentes 

identificadas e do perfil do mercado de exibição de filmes, procuramos levantar 

qual o foco dos estudos recentes sobre a acessibilidade na área audiovisual, 

como a legislação opera a garantia da oferta de filmografia acessível e qual o 

perfil desse mercado nos últimos anos (2013/2017), buscando identificar alguns 

desafios para a acessibilidade de filmes para pessoas com deficiência auditiva 

ou visual no Brasil hoje. 

PALAVRAS-CHAVE  

Acessibilidade Cultural, Cinema, Filme, Audiovisual, Audiodescrição,  



 

ABSTRACT 

 

Throughout the history of mankind, after many struggles, initially individual and 

later collective, the understanding about disability and the look on people with 

disabilities have been changing in the world. Until the last century, when an 

international movement led by hegemonic powers in several countries, for the 

respect, recognition, and guarantee of the rights of people with disabilities, with 

conceptual revisions in the scientific and public spheres, still in process of 

irradiation in the social corpus began. In Brazil, the public policy focused on 

guaranteeing the rights and inclusion of persons with disabilities has evolved in 

recent years, including a rapid advance in the understanding of accessibility 

only with regard to physical mobility, in order to understand the need to 

guarantee accessibility to information, communication and culture, guaranteed 

in the body of law. In this respect, the film, as an audiovisual product of artistic 

nature, inserted in the communication and leisure markets, with specific and 

related business structures and models (TV and exhibition rooms), goes 

through a process of regulating the resources of accessibility to comply with the 

legal provision of public display with accessibility features. Through the study of 

legislation, the recent research identified and the profile of the film market, we 

sought to highlight the focus of recent studies on accessibility in the audiovisual 

field, how legislation operates to guarantee the availability of accessible 

filmography and the profile of this market in the last years (2013/2017), seeking 

to identify some challenges for the accessibility of films for people with hearing 

or visual impairment in Brazil today. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo objetiva refletir sobre os desafios para a acessibilidade de 

filmes para pessoas com deficiência auditiva ou visual no Brasil. Na primeira parte, 

procuramos situar, brevemente, a questão da deficiência, da inclusão e da 

acessibilidade cultural e identificar qual o foco dos estudos recentes sobre a 

acessibilidade na área audiovisual e especificamente de filmes. 

Em seguida, levantamos os anteparos legais existentes, no referente a 

legislação para a efetivação de conteúdo audiovisual acessível e levantamos o perfil 

do mercado de exibição de filmes no Brasil. Para tanto, enfocamos a legislação 

específica e traçamos uma breve radiografia do mercado exibidor de cinema no 

Brasil nos últimos 4 anos (2013 a 2017), considerando a primeira Instrução 

Normativa da Ancine relacionada a acessibilidade ter sido publicada em 2014 e o 

fato dos números oficiais do mercado de cinema, referentes ao ano de 2018, 

levantados pela Ancine, ainda não estarem disponíveis no site da agência no início 

de 2019. Trabalhamos com os dados disponíveis no relatório de 2013 a 2017, 

publicado em 2019, buscando verificar os impactos da acessibilidade na produção e 

na exibição de filmes nesse período e quais os desafios para a acessibilidade de 

filmes para pessoas com deficiência auditiva ou visual no Brasil hoje.  

O estudo foi realizado com metodologia qualitativa, através da pesquisa 

bibliográfica e de produção acadêmica, do estudo da legislação e documentos 

institucionais do Governo Federal (Ministério das Comunicações, Agência Nacional 

de telecomunicações – Anatel e Agência Nacional de Cinema – Ancine), buscando o 

mapeamento da legislação e do mercado cinematográfico brasileiro, apresentando 

uma análise dos dados quantitativos, referentes ao parque exibidor, os filmes 

exibidos e ao público por eles alcançado, através dos números da ocupação das 

salas de cinema e a arrecadação bruta de bilheteria, produzindo uma “radiografia” 

desse mercado no período de 2013 a 2017. 
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2 ACESSIBILIDADE CULTURAL E CINEMA: um olhar a partir de aportes 
teóricos e de ordenamentos legais  

  
Ao longo da história da humanidade, as pessoas com deficiência foram 

excluídas não só da história oficial, mas também da própria vida e da vida em 

sociedade. Embora tenhamos acesso a escritos de séculos passados que dão conta 

dos interesses de filósofos e outros estudiosos da fisiologia e da medicina por 

conhecer e entender as questões da cegueira, surdez, deficiência motora ou 

deficiência intelectual, os estudos científicos concentraram-se, geralmente, na visão 

da incapacidade. O que justifica a constante abordagem focada na visão médica, da 

perspectiva da cura de uma enfermidade, somada a visão caritativa, de auxílio aos 

desvalidos, aos necessitados. 

Os estudos da história da deficiência trazem um mapa de exclusão da vida 

em sociedade, desde o assassinato socialmente aceito, quando poderiam ser 

jogados de penhascos por serem avaliados como inadequados à vida em sociedade, 

ou quando abandonados, ou explorados através da prostituição, até a reclusão no 

ambiente familiar ou de um sanatório.  

Observamos também que a história das lutas para a inclusão social das 

pessoas com deficiência é recente e está enquadrada no campo das minorias, ou 

seja, dos grupos oprimidos, “socialmente frágeis”, em disputa e/ou negociação com 

o poder hegemônico, o que talvez explique o porquê de muitos estudos e das 

iniciativas políticas e legislativas relacionadas a pessoas com deficiência terem se 

dado inicialmente no campo da saúde e só muito depois no campo dos Direitos 

Humanos. Da mesma forma que as decisões sobre os interesses das pessoas com 

deficiência sempre foram feitas por outrem e em geral, não contavam com sua 

participação ou opinião.  

Garcia (2011) nos adverte que o processo de incorporação das pessoas com 

deficiência no tecido social não se dá de forma linear, contínuo e homogêneo e é 

marcado por “trajetórias individuais” e visões diferentes sobre a deficiência entre 

países nas mesmas épocas. 

De acordo com Sassaki (2011) as práticas sociais em relação a pessoas com 

deficiência podem ser divididas em quatro eras históricas, 
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“[...] exclusão (antiguidade até o início do século 20), segregação (décadas 
de 20 e 40), integração (de 50 a 80) e inclusão (década de 90 até as 
próximas décadas do século 21) [...]” (Sassaki, 2011, p.2) 
 

As lutas individuais e mais recentemente coletivas, de pais e de pessoas com 

deficiência, organizados em associações e somados aos acordos internacionais 

promovidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), geraram iniciativas na 

esfera de políticas públicas em diversos países e viabilizaram processos 

educacionais, formação profissional, artística e intelectual, contribuindo para o 

desenvolvimento e inserção das pessoas com deficiência, que passaram a ocupar 

espaços na sociedade e a contribuir de forma efetiva para o fortalecimento desses 

movimentos em defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de promoção de 

processos de inclusão e participação social, tendo como um dos marcos de sua 

afirmação e luta o lema “Nada sobre nós sem nós”. 

Segundo Sassaki (2007) o lema foi criado em um protesto de 1200 pessoas 

com deficiência, na África do Sul, em 1986, deu nome ao artigo de autoria de William 

Rowland, sobre esse movimento, intitulado “NADA SOBRE NÓS SEM NÓS: 

algumas reflexões sobre o movimento das pessoas com deficiência na África do 

Sul”, sendo adotado posteriormente em títulos de três livros publicados em países 

distintos, como Lema dos movimentos das pessoas com deficiência em diversos 

países, dando nome a encontros, eventos, seminários, artigos e publicações 

variadas.  O lema 
“[...] comunica a ideia de que nenhuma política deveria ser decidida por 
nenhum representante sem a plena e direta participação dos membros do 
grupo atingido por essa política. Assim, na essência do lema NADA SOBRE 
NÓS, SEM NÓS está presente o conceito de PARTICIPAÇÃO PLENA das 
pessoas com deficiência [...]” (SASSAKI, 2011, p.2) 

 

No Brasil, a luta das pessoas com deficiência organizadas em grupos, que 

constituíram o movimento social em defesa de seus direitos, atuando com mais força 

ao final da década de 1970 e início da década de 1980, obtiveram conquistas 

significativas durante os debates na elaboração da Constituição de 1988 (JÚNIOR, 

2010). 

A constituição de 1988 pode ser considerada um marco na garantia aos 

direitos civis da pessoa com deficiência e na transição da ação governamental 

baseada nos modelos caritativo e médico, para uma política de Estado no modelo 
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social, com ação ampliada da esfera de educação e saúde, para o campo dos 

direitos humanos, na construção das demais garantias, como o pleno exercício de 

seus direitos civis, participação na vida comunitária e produtiva da sociedade de 

forma ampla, do exercício da cidadania e participação na vida política do país, do 

direito de acesso à informação, à comunicação e à cultura.  

Nela estão garantidos a igualdade de direitos e deveres, os direitos básicos, 

sendo a Cultura parte dos direitos básicos, a responsabilidade do Estado de legislar 

e  prestar serviços à população, incluindo outras garantias específicas para a pessoa 

com deficiência física, sob responsabilidade do Estado, como Programa de 

Integração Social; habilitação e reabilitação; meios de acesso à educação, à cultura 

e à ciência;  atendimento educacional especializado, promoção de sua integração 

social e à vida comunitária; facilitação ao acesso a bens e serviços coletivos, 

eliminando obstáculos arquitetônicos, e a discriminação. 

Essas questões serão abordadas e tratadas em legislação posterior, 

inicialmente na esfera da proteção aos direitos e à promoção da inclusão, nos 

campos da saúde, assistência social, educação, comunicação e trabalho, 

posteriormente ampliada na esfera da acessibilidade cultural, dividida em duas 

frentes - a acessibilidade física e a acessibilidade comunicacional. Todas 

consolidadas na Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei 13.416/2015). 

Cinco anos antes da promulgação da Lei 13.416/2015, que tramitou por 

aproximadamente 12 anos no congresso nacional, o Pano Nacional de Cultura, foi 

aprovado pela Lei 12.343/2010. Declarando o direito constitucional de “acesso à arte 

e à cultura, à memória e ao conhecimento” e sua importância como “fundamental 

para o exercício pleno da cidadania e para a formação da subjetividade e dos 

valores sociais”, afirmando a necessidade de ampliar o contato da população com os 

bens simbólicos e os valores culturais com diversificadas “fontes de informação” e o 

papel que o Estado deve assumir, para impulsionar processos que redundem na 

universalização do acesso e efetivação do exercício desses direitos, afirmando que  
‘[...] Estado e sociedade devem pactuar esforços para garantir as condições 
necessárias à realização dos ciclos que constituem os fenômenos culturais, 
fazendo com que sejam disponibilizados para quem os demanda e 
necessita. [...] (BRASIL, L12343/2010; PNC, Cap. III, 2010)  
 

No específico da acessibilidade cultural a Meta 29 estabelece  
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“100% de bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros 
culturais atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolvendo ações de 
promoção da fruição cultural por parte das pessoas com deficiência “ (BRASIL, 
Anexo Port.123/2001) 

 

Do direito ao acesso a informação, a comunicação e a cultura, derivam as 

iniciativas direcionadas à garantia da acessibilidade para fruição de filmes por 

pessoas com deficiência auditiva e visual, objeto deste estudo.  

 

2.1 - Recursos para acessibilidade fílmica - dos estudos e abordagens 
Como forma de nos aproximarmos da área, considerando a interface 

acessibilidade/audiovisual, empreendemos um levantamento de estudos, utilizando 

os descritores de busca “Acessibilidade e Cinema”, “Acessibilidade e Audiovisual”, 

“Audiodescrição e Cinema”, “Libras e Cinema” e “Acessibilidade, Cinema e 

Mercado”. Para tanto, consultamos a base de dados de periódicos, teses e 

dissertações no portal da CAPES, bem como dados da Sucupira, considerando o 

intervalo dos últimos dez anos (entre 2009 e 2018). Seis anos antes da promulgação 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência e o último ano do calendário antecedendo o 

presente estudo.  

Com os descritores “Acessibilidade e Cinema”; “Acessibilidade e Audiovisual”, 

“Audiodescrição e Cinema”, identificamos estudos de áreas e objetivos diversos, que 

se repetiram na relação desses descritores e construímos uma organização interna, 

com dois subgrupos (“Cinema e Educação” e “Cinema e Audiodescrição”), 

considerando a proximidade de áreas demandantes ou o objeto de estudo. 

No subgrupo classificado como “Cinema e Educação”, encontramos um 

estudo na área programática de “Educação, Cinema e Linguagem”, sobre a 

recepção do cinema por jovens cegos, identificando a necessidade da 

audiodescrição para garantir o acesso aos filmes (OLEGÁRIO, 2015) e outro, em 

programa de Gestão de Tecnologia Educacional em Rede, sobre a recepção de 

filmes com audiodescrição e de construção de imagens, com realização de atividade 

prática (oficinas), oferecendo como produto final a sistematização desses estudos e 

proposta metodológica para uso desse recurso (DUARTE, 2016). 

No subgrupo classificado como “Cinema e Audiodescrição”, localizamos a 

maior quantidade de estudos encontrados, sendo parte majoritária deles centrada na 
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área de Linguística Aplicada, entendendo a Audiodescrição não só como Recurso de 

Acessibilidade, mas também como Tradução Intersemiótica, com significativa 

quantidade de estudos de recepção, donde destacamos cinco considerados 

representativos para nosso estudo. 

Araújo (2011) estuda a recepção do filme Grão, de Petrus Cariri, com 

audiodescrição por grupos de pessoas com deficiência visual em graus distintos, 

“um grupo com cegueira congênita e total e o outro com baixa visão”, observando 

que não houve diferença na recepção informada pelos grupos e conclui que “Os 

dados sugeriram que mesmo o cinema de autor pode ser apreciado por uma 

audiência com deficiência visual por meio da AD”. 

Alves e Araújo (2016) entendem que a audiodescrição, ainda em processo 

lento de implantação no Brasil, demanda profissionais capacitados e relatam projeto 

de estágio pós-doutoral, com objetivo de verificar como o conhecimento da estética 

cinematográfica pode contribuir para a formação do audiodescritor, incluindo a 

produção de um filme e de sua audiodescrição, onde buscaram “sugerir 

procedimentos didáticos” a partir da experiência vivenciada pelos alunos nesse 

processo.  

Praxedes Filho, Lima e Arraes (2017) apontam a ênfase que a “literatura não 

acadêmica sobre audiodescrição” dá à necessidade de o audiodescritor produzir 

roteiros neutros, como respeito à autonomia do espectador com deficiência visual na 

formação de opinião, porém apresentam falhas na definição e nas demonstrações 

de como produzi-los dessa forma. Informam que a Universidade Estadual do Ceará 

vem desenvolvendo pesquisas, buscando respostas sobre “a viabilidade teórica e 

prática da neutralidade” e relatam o “percurso investigativo desde as primeiras 

pesquisas até 2017”. 

Correia (2017), considerando o Cinema e a Televisão serem baseados em 

imagens, reconhece a audiodescrição como recurso de Tecnologia Assistiva de 

Acessibilidade que propicia condição de equidade da pessoa com deficiência com as 

demais pessoas no consumo de produtos audiovisuais, concluindo que a 

audiodescrição “constitui-se um elemento fulcral para a inclusão sócio cultural das 

pessoas com deficiência” visual. 
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Ainda nesse grupo, Rezende (2017), faz um estudo da área de Comunicação 

Social, também voltado para a questão da recepção, nos chama atenção por 

abordar aspectos relacionados a questões da fruição do filme através da 

audiodescrição, tendo como campo de observação a experiência dos espectadores 

no projeto “Cinema ao pé do Ouvido”, definindo “três instâncias fundamentais da 

experiência”, que dizem respeito a “apreensão pelos sentidos perceptuais e os 

afetos”; “da dimensão relacional incorporada individualmente pelos sujeitos” e 

“conhecimento gerado na interlocução entre sujeitos e objetos e a própria 

comunicação do processo”. Considera aspectos da experiência estética, discute 

“processos de leitura e significação” a “diegese e as formas de afetação do 

espectador”, identificando “questões relevantes para compreender a relação e os 

deslocamentos estabelecidos e compartilhados pelos espectadores (...) com as 

obras audiodescritas” e aspectos que merecem mais investigação.  

Outros dois estudos, Campos; de Araújo; de Souza Filho (2014) e Domingues 

(2015), se destacaram por estarem vinculados a programas na área de Ciências da 

Computação, em programas de informática e de sistemas de computação.  

Campos; de Araújo; de Souza Filho (2014) atribuem a pouca utilização do 

recurso da audiodescrição “ao alto custo e tempo envolvidos na elaboração da 

audiodescrição” e apresentam uma “solução de geração automática de roteiros de 

audiodescrição de filmes, denominada CineAD”, cujos resultados após experimentos 

de avaliação demonstraram que a solução “tem potencial para gerar as descrições 

dos eventos mais importantes do filme”, tendo como maior desafio o tamanho das 

frases. 

Domingues (2015) considera que limitações sofridas por pessoas com 

deficiência auditiva ou visual em ambientes sócio culturais, onde inclui o cinema, e 

na internet, se dá em função da “ausência de soluções acessíveis que viabilizem sua 

participação e interação”. Afirma que é predominante a oferta de legendas em texto, 

como recurso de acessibilidade para surdos em salas de cinema, apontando a 

existência de pesquisas na busca de outras soluções, como “dispositivos em 

segunda tela para projeção de conteúdo em Língua de Sinais”.  

Assinala ainda que no caso das pessoas cegas a situação tem agravante, 

devido ao pequeno número de salas oferecendo recursos de audiodescrição. 
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Apresenta uma solução, que diz ser capaz de gerar automaticamente as legendas, 

trilhas de vídeo com janelas de Libras e audiodescrição, distribuindo “esses 

conteúdos para usuários com dispositivos de segunda tela”, concluindo que os 

experimentos realizados com um protótipo demonstraram, “que a solução tem 

potencial para gerar de forma eficiente conteúdos inteligíveis para esses 

usuários”(DOMINGUES, 2015). 

O descritor “Libras e Cinema” foi incluído em função de verificarmos que, fora 

esse estudo para solução em software, não havíamos localizado estudos que 

compreendessem a questão da acessibilidade no cinema ou audiovisual em geral, 

relacionados a Língua Brasileira de Sinais. Três dos estudos encontrados com esse 

novo descritor, também nos trouxeram resultados concentrados na área 

programática de linguística e de tradução Intersemiótica.   

Nascimento (2017) analisa a inserção da janela de LIBRAS em filmes de 

gêneros distintos. Baseando-se na teoria de Mikhail Bakhtin, defendendo a tese de 

que a inserção da janela de Libras deve considerar “as especificidades enunciativo-

discursivas do vídeo fonte”, para que sejam definidas suas características “tamanho, 

recorte, posição (...) a partir das especificidades dos gêneros do discurso”. 

Anjos (2017) considera que a tradução audiovisual ocupou mais espaço no 

Brasil, em função da Lei Brasileira de Inclusão, e o fato de Libras ter sido decretada 

oficialmente como primeira língua das pessoas surdas, sendo o português sua 

segunda língua, sendo “as formas mais comuns de acessibilidade audiovisual” para 

os surdos a legendagem e a janela de LIBRAS. Seu objeto de investigação é a 

janela de Libras, “como solução tradutória que garanta o amplo acesso ao cinema” 

para as pessoas surdas, observando “as premissas estéticas das obras 

cinematográficas e o respeito à cultura surda”.  

Discorre sobre o processo de tradução e de produção de janela de Libras 

para o curta-metragem “Eu não quero voltar sozinho”, dirigido por Daniel Ribeiro, 

considerando o “Guia para produções audiovisuais acessíveis”, do Ministério da 

Cultura (MINC), baseando-se em pressupostos teóricos de cinema e da semiótica, 

donde conclui que a experiência revelou “a importância da compreensão da Janela 

de Libras como uma modalidade de Tradução Audiovisual” (ANJOS, 2017). 
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Da área de Comunicação Social relacionado à Libras, destacamos De Lemos 

(2015), que investigou os recursos de acessibilidade no telejornalismo em João 

Pessoa, realizando pesquisa de recepção, tendo como objeto a legenda oculta e a 

janela com interprete de Libras, apontando os problemas encontrados pelas pessoas 

surdas no consumo desses conteúdos.  

No descritor “Acessibilidade, Cinema e Mercado” destacamos seis trabalhos, 

que mesmo com considerável distância, convergem de alguma forma com parte do 

interesse deste estudo. Chamou atenção a diversidade de áreas de investigação, 

com estudo sobre o mercado de cinema, em outras áreas que não a específica de 

Cinema. 

Os trabalhos identificados são das áreas de Administração, Comunicação e 

Política, Comunicação Social e de Design e Arquitetura, trazendo questões sobre a 

estrutura do mercado de cinema no Brasil, seu domínio pelas empresas da 

cinematografia norte-americana, a fragilidade da cinematografia nacional nas 

relações do mercado interno, o questionamento a respeito dos elementos utilizados 

pelo mercado como argumento para justificar os baixos índices de público em 

comparação com a cinematografia norte americana e a proposição de que os 

estudos e discussões sobre esses temas passem a considerar outros fatores e a 

análise de uma iniciativa do Estado, para ampliar a circulação dos filmes nacionais, 

buscando ampliar o acesso do público a essa cinematografia. 

Autran (2009), a partir de “um panorama da produção cinematográfica 

brasileira entre os anos de 1990 e 2005”, contesta o discurso da “corporação 

cinematográfica”, sobre o baixo índice de público alcançado pelo filme nacional em 

função das mudanças no setor de exibição, propondo que “a discussão sobre o 

público, a atual configuração do mercado exibidor e suas relações com o cinema 

brasileiro leve em conta o processo de mundialização da cultura”.  

Da Silva e Ruy (2012), refletem sobre a “circulação do filme nacional e sua 

relação com o público espectador”, considerando que esse mercado foi “modelado a 

partir de uma série de configurações políticas e institucionais e com a forte presença 

do produto audiovisual norte-americano” e buscam “entender o impacto dessas 

condicionantes no consumo do filme brasileiro no país” com estudo de caso de uma 

iniciativa de Cineclube. 
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Gonçalves, Silva e Lopes (2015), constatam o domínio do mercado brasileiro 

por oligopólio das marjors norte-americanas, inclusive com a importação do modo de 

organização do mercado, na adoção do modelo de  “divisão de receitas entre os 

participantes da cadeia produtiva”, No entanto assinalam que o mercado nos 

Estados Unidos tem sua estrutura “baseada na integração vertical e em uma relação 

estreita com a televisão.  

No caso do Brasil, os autores identificaram que “as alianças são necessárias 

para o funcionamento da cadeia” produtiva, como complementariedade de recursos, 

apontando a relação de “dependência das produtoras com os demais elos do 

sistema de valor, em função da assimetria de poder criada pela estrutura da 

indústria”.  

Carvalho e Geraldes (2016), considerando que as políticas públicas 

direcionadas ao cinema na primeira década do século XXI, contribuíram “para o 

crescimento da produção nacional” e o resultado pouco expressivo no percentual de 

público atingido, fazem uma reflexão sobre “a formulação e implementação” do 

programa Cinema Perto de Você, analisando qual é o entendimento de acesso no 

programa, as relações estabelecidas no desenvolvimento e se ele cumpre com seus 

objetivos. 

Normandi (2016) apresenta uma pesquisa sobre a acessibilidade do público 

com deficiência visual em salas de cinema, “considerando toda a complexidade que 

envolve essa experiência propriamente dita nos espaços de exibição”, na 

perspectiva do design de serviços, incluindo a divulgação dos filmes compra de 

ingressos, deslocamentos, dentre outros aspectos. 

Alves (2016) tem por objetivo o estudo do mercado audiovisual existente no 

Brasil, especificamente na relação entre as empresas especializadas e os agentes 

estatais, responsáveis pela “política econômico-cultural” do setor. Afirma uma 

expansão regular provocada pela legislação para o setor principalmente a partir da 

Lei que regulamenta a TV por assinatura, o aumento do direcionamento de recursos 

para o setor, através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), e o que ele chama de 

“arranjo jurídico-tributário”, envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e a Agência Nacional de Cinema (Ancine).  
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Alves (2016) Identifica que a composição do mercado audiovisual brasileiro é 

semelhante aos diversos mercados culturais, tendo seis agentes principais. As 

empresas culturais, especializadas e não especializadas, os profissionais e 

trabalhadores da área, os agentes estatais, os bancos e os consumidores. Estuda a 

“geopolítica do cinema global”, relacionando as iniciativas e estratégias do cinema 

de hollywood para manter domínio nos mercados emergentes, fazendo uma análise 

da situação do setor nos diversos continentes. 

 Observamos que quase todos os estudos do descritor Cinema e Mercado, 

embora nos situem quanto às características do mercado de cinema e audiovisual, 

portanto, em questões que envolvem a exibição de filmes no Brasil, mas não 

consideram em seu corpo de estudo as questões relativas à acessibilidade para 

pessoas com deficiência. 

Exceção para o estudo sobre Design de Serviços (NORMANDI,2016), que 

identifica as questões existentes para acessibilidade de pessoas com cegueira e 

baixa visão em todo o processo de serviços relacionados com a ida ao cinema. 

Os estudos nos demais descritores, envolvem o direito das pessoas com 

deficiência terem acesso a cultura, atendo-se, em geral do ponto de vista legal à Lei 

Brasileira de Inclusão. 

Posicionam a audiodescrição, a legendagem para surdos e ensurdecidos e a 

janela de Libras como recursos de acessibilidade aos filmes, definindo a 

audiodescrição e libras como recursos de acessibilidade e de tradução 

intersemiótica. Buscam verificar se e como esses recursos contribuem para a fruição 

dos filmes, discutem as vertentes político-estéticas até agora propostas, para a 

realização desses recursos, propõem soluções de TI para a realização dos serviços 

envolvidos no processo de criação e execução dos recursos de acessibilidade e 

analisam  o uso e aplicabilidade  desses recursos, no que diz respeito a forma e 

formato. 

Observamos que nenhum dos descritores nos trouxe estudos que 

considerassem a acessibilidade cultural através dos filmes, ou dos audiovisuais, 

observando os anteparos legais para a acessibilidade dos filmes, as características e 

o panorama atual do mercado de exibição de filmes no Brasil.  
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A leitura desses estudos nos trouxe as questões sobre, de que situação 

estamos falando quando enfocamos o mercado de cinema no Brasil hoje? Qual é a 

realidade desse mercado? Como ele se comporta? Qual é o impacto que a 

legislação provoca nessa realidade?  

Na tentativa de nos aproximarmos destas questões, buscamos refletir sobre 

os desafios para a acessibilidade de filmes no Brasil, considerando a legislação 

existente e a configuração do Mercado exibidor.  

Para tanto, buscamos no primeiro momento identificar a configuração do 

mercado de Cinema no Brasil, abordamos a política pública para o cinema e para a 

acessibilidade do conteúdo audiovisual refletida na legislação e os impactos da 

legislação de acessibilidade na legislação para o cinema. 

No segundo momento, questionamos qual a realidade desse mercado hoje, 

procurando fazer uma radiografia panorâmica dos filmes exibidos no país e do 

público no período de 2013 a 2017. Verificamos a situação da exibição de filmes 

nacionais, considerando o perfil do mercado e a necessidade de enquadramento 

legal, refletindo sobre as contribuições da legislação para a efetivação de conteúdo 

audiovisual acessível. 

 

2.2- Cinema e Acessibilidade – breve contextualização histórica 
 

As políticas públicas e a legislação direcionada ao mercado de cinema no 

Brasil tiveram seu início na década de 30, quando se identifica o primeiro movimento 

de política pública de Estado para a área do cinema, e os primeiros movimentos do 

processo de regulação do mercado e da organização das entidades de classe das 

categorias de trabalhadores do setor (MORENO, 1994; SIMIS, 1996). Nesse 

momento o Governo Federal tinha seu interesse voltado para o cinema como 

instrumento educativo e de propaganda.  

Posteriormente, a política do Estado para o Cinema, passa a cumprir o 

objetivo de contribuir para o estabelecimento de uma indústria audiovisual nacional. 

Entre períodos de maior e menor investimento governamental, o Estado atuou na 

produção e distribuição nacional de filmes, posteriormente assumindo o papel de 

fomento e de regulação, através de legislação e programas específicos para o setor. 
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Criou subsídios, incentivo fiscal e financiamento da produção, estabeleceu acordos 

internacionais de coprodução, implantou uma agência de regulação e mediação do 

setor audiovisual, convivendo com atuação e reinvindicação constante das entidades 

representativas dos trabalhadores e dos empresários do setor.  

A partir do período identificado na literatura especializada como de pós-

retomada, o Estado intensificou suas ações objetivando impulsionar o setor e 

consolidar uma indústria do audiovisual, que compete em desigualdade de 

condições dentro da própria casa com o produto internacional, predominantemente a 

cinematografia de Hollywood (EUA) que domina esse mercado em âmbito mundial.  

Não há na literatura da história do cinema ou do Mercado de cinema no Brasil, 

nem por parte dos movimentos organizados da classe cinematográfica ou das 

empresas do setor, registro de algum movimento relacionado à inclusão de pessoas 

com deficiência como público nas salas de cinema, ou de preocupação com a oferta 

de possibilidade de fruição do filme por parte dessas pessoas. Tanto do ponto de 

vista da eliminação das barreiras arquitetônicas, como das barreiras sensoriais, os 

atores do campo do cinema, foram provocados e exigidos pelas obrigatoriedades 

definidas na legislação diretamente relacionada aos direitos das pessoas com 

deficiência.  

A legislação envolvendo viabilidade técnica e implantação dos recursos de 

acessibilidade audiovisual se deram primeiramente na esfera da TV e como no 

cinema, esse processo se desenvolve à partir da esfera da polítca pública voltada 

para  a inclusão da pessoa com deficiência. 

Foi istituida em um processo de participação da sociedade, incluindo 

consultas e audiências públicas, com diversos momentos de embate entre os 

interesses das entidades de classe, tanto das empresas de Comunicação, como é o 

caso da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)  e da 

Associação Brasileira de Radiodifusores (Abra) de um lado e de outro a União 

Brasileira de Cegos, Federação Brasileira das Entidades De e para Cegos e a 

Organização Nacional de Cegos do Brasil, dentre outras. 

Essas organizações influenciaram as decisões do Ministério das 

Comunicações e órgãos reguladores, ao longo do período em que se foi constituindo 

o arcabouço legal e técnico para a implantação dos recursos de acessibilidade na 
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Televisão, inclusive lançando mão da justiça (ROMEU FILHO, 2010), que força a 

esfera de regulação dos meios de comunicação a se posicionar e a assumir a 

responsabilidade de viabilizar a implantação dos recursos de acessibilidade 

sensorial nos sistemas de comunicação do país.  

Iniciado timidamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

esse processo vai tomando corpo ao longo dos anos, conforme o movimento em prol 

da garantia dos direitos das pessoas com deficiência e para eliminação das barreiras 

que impedem sua plena inserção na sociedade vai ganhando força nas esferas 

legislativa e executiva. 

 

Quadro 1 – Aparatos legais e acessibilidade no audiovisual 

 PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

MINISTÉRIO DAS 
COMUNICAÇÕES   e 

ANATEL
ANCINE

Lei.7853/1989 Port.  310/2006 IN 116/2014
Dec.  3.298/1999 Dec. 5.820/2006 IN 125/2015
Lei 10048/2000 Port. 188/2010 Consulta Pública 2016
Lei 10.098/2000 Lei  12.485/2011 IN 128/2016
Dec. 5.296/2004 Res. 581/2012 Port. 128/2016
Dec. 5.645/2005 Res. 692/2018 IN 132/2017
Dec. 5762/2006 IN 137/2017
Dec. 6949/2009 IN140/2017
Lei 13.416/2015 Port. 45E /2017

IN 145/2018

APARATOS  LEGAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO - LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA  -  2016 E 2018
 

Descrição do quadro Aparatos legais. Em ordem cronológica estão relacionados os aparatos legais, 
divididos em três colunas. Na primeira coluna Leis e Decretos voltados para pessoas com deficiência 
(Lei. 7853/1989; Dec. 3.298/1999; Lei 10048/2000; Lei 10.098/2000; Dec. 5.296/2004; Dec. 
5.645/2005; Dec. 5762/2006; Dec. 6949/2009; Lei 13.416/2015). Na Segunda coluna Portarias, 
decretos, Lei e Resoluções do Ministério das Comunicações e da Anatel, relacionados a 
acessibilidade na TV (Port.  310/2006; Dec. 5.820/2006; Port. 188/2010; Lei  12.485/2011; Res. 
581/2012; Res. 692/2018). Na terceira coluna, Instruções Normativas, Consulta Pública e Portarias da 
Ancine, relacionados a acessibilidade nos filmes (IN 116/2014; IN 125/2015; Consulta Pública 2016; 
IN 128/2016; Port. 128/2016; IN 132/2017; IN 137/2017; IN140/2017; Port. 45E /2017; IN 145/2018). 
Na base do quadro em uma faixa horizontal informa ações do Ministério Público, na defesa dos 
interesses das pessoas com deficiência, para acessibilidade na TV e dos filmes no cinema, com duas 
liminares, uma em 2016 e outra em 2018. 
 

A primeira Lei direcionada a Integração da pessoa com deficiência após a 

promulgação da Constituição Federal, Lei nº 7.853/1989, estabeleceu normas para 
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garantir a integração social e o “pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 

pessoas portadoras de deficiências” (BRASIL, 1989), mas não fez qualquer 

referência à cultura. Embora seu artigo primeiro se refira ao “pleno exercício dos 

direitos individuais”, a informação, comunicação e cultura não foram contempladas.   

Dez anos depois o Decreto nº 3.298/1999, institui a Política Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e inclui a comunicação e a cultura no 

escopo dos direitos básicos estabelecendo que entes da administração pública 

federal, responsáveis pela área de cultura, deverão dar tratamento prioritário para 

promoção do acesso da pessoa com deficiência aos meios de comunicação. 

A Lei 10.098/2000 traz para o poder público a tarefa de eliminar barreiras na 

comunicação e de estabelecer “mecanismos e alternativas técnicas, para tornar os 

meios de comunicação acessíveis para pessoas com deficiência e garantir o 

exercício de seus direitos, dentre eles os de acesso a comunicação, cultura e 

informação. Prevê a adoção de um “plano de medidas técnicas com o objetivo de 

permitir o uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação” (BRASIL, 2000) pelos 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, mas não se pronuncia com 

relação a pessoas cegas ou com baixa visão e deixa o prazo para implantação em 

aberto, a ser discutido e estabelecido posteriormente. 

O Decreto número 5.296/2004, inclui as pessoas com deficiência visual e traz 

um ordenamento legal objetivo, com estabelecimento de prazos e recursos a serem 

utilizados para acessibilidade da informação em meios de Comunicação. Definiu um 

prazo para a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) regulamentar os 

“procedimentos para implementação do plano de medidas técnicas”, estabelecendo 

que o mesmo deveria prever subtitulação por legenda oculta,  a descrição de cenas 

e imagens, janela com interprete de Libras e que, esses mesmos recursos de 

acessibilidade, deveriam estar contemplados no projeto para a TV digital no país, 

cabendo ao poder público incentivar a oferta de aparelhos com recursos para 

garantir a acessibilidade a espectadores com deficiência auditiva e visual por 

legenda oculta e programa secundário de áudio.  

O Decreto 5.296/2004 também demonstra a disposição do Governo em 

assumir a atitude proativa na implantação desses recursos, atribuindo ao poder 

público, a responsabilidade de “promover a capacitação dos profissionais em Libras” 
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e autorizando as emissoras de TV, administradas pelo poder público a 

estabelecerem regulamento próprio, com medidas técnicas mais amplas do que as 

já definidas e com metas antecipadas.  

Posteriormente, o Decreto 5.645/2005 atribui ao Ministério das Comunicações 

a responsabilidade de regular o plano de medidas técnicas, no prazo de 120 dias, 

com a assessoria da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com 

Deficiência e a Secretaria especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República e com abertura de Consulta Pública. Esse prazo foi prorrogado por 60 

dias, pelo Decreto  5762/2006, publicado no Diário Oficial de 28 de abril de 2006.1 

Em 27 de junho de 2006, através da Portaria nº 310/2016, o Ministério das 

Comunicações aprova a norma complementar nº 01/2006, com o objetivo de tornar a 

programação transmitida ou retransmitida pelos serviços de radiodifusão acessível 

para pessoas com deficiência. Determina que a programação dos serviços de 

radiodifusão de sons e imagens e ao serviço de retransmissão de televisão, inclusive 

a programação de outros países que seja “editada, traduzida ou sofra qualquer 

adaptação considerada necessária para sua transmissão ou retransmissão com boa 

qualidade de percepção e compreensão pelo público brasileiro” (BRASIL, 2006) 

deverá conter Audiodescrição, Dublagem e Legenda Oculta em Língua Portuguesa, 

estabelecendo parâmetros técnicos de inserção.  

A norma complementar nº 01/ 2016 estabelece que esses recursos devam ser 

produzidos de acordo com os critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), NBR 5290:2005 que define os critérios para Acessibilidade em 

comunicação para Televisão e já determina para o projeto de desenvolvimento e 

implementação da televisão digital no Brasil, em processo na ocasião, a permissão 

de uso opcional de janela com intérprete de Libras pelo espectador e a locução em 

português para viabilizar o uso do menu de opções por pessoas com deficiência 

visual com autonomia (BRASIL, MC, 2006). Define um cronograma para ajustes 

técnicos de aparelhos de transmissão e retransmissão, e um cronograma de 

implantação, com escalonamento de horas diárias, numa escala que inicia em dois 

anos depois da publicação da Norma (27 de junho de 2008) e chega em 100% da 

programação acessível dez anos depois (ROMEU FILHO, 2010). 
                                                           
1  O prazo inicial era até o dia 02 de dezembro de 2005, prorrogado para o dia 28 de junho de 2006, pelo 
Decreto 5,645/2005 e pelo Decreto 5762/2006, para o dia, 28 de agosto de 2006.      
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As emissoras e retransmissoras são responsabilizadas pela produção e 

veiculação dos recursos de acessibilidade em todos os programas sob os quais 

detenham direitos autorais. 

Cabe às mesmas a responsabilidade pelo implemento dos meios para que a 

programação veiculada contenha os recursos de acessibilidade previstos, com 

exceção para veiculação inédita ou reprise de programas produzidos em data 

anterior a norma, veiculação ao vivo de eventos esportivos em locais com menos de 

cinco mil pessoas e programação local, com menos de trinta minutos e previsão de 

penalidades ao descumprimento dessas normas, conforme o Código Brasileiro de 

Telecomunicação (BRASIL, 2006). 

Em outubro de 2006, através do Decreto Presidencial Nº 5.820/2006, a 

Presidência da República, trata sobre a implantação do Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) e determina a criação do Fórum do Sistema 

Brasileiro de TV Digital Terrestre, pelo Comitê de Desenvolvimento do Sistema 

Brasileiro de TV Digital (SBTVD), criado anteriormente pelo decreto 4.901/2003. 

O Fórum foi composto por representantes dos setores de radiodifusão, 

industrial e da comunidade científica e tecnológica, com a “função de assessorar o 

governo brasileiro na implantação do serviço de TV digital no país” (BRASIL, 2003).  

Após a implantação do sistema, o Fórum permanece. Sendo uma organização 

aberta sem fins lucrativos, atualmente (2019) conta com 80 membros de cinco 

setores - fabricantes de televisores, fabricantes de transmissores, radiodifusores, 

software, universidades e centros de pesquisa e desenvolvimento.  

No site do Fórum consta, dentre suas realizações, o desenvolvimento da 

norma de acessibilidade, permitindo que pessoas com deficiência auditiva possam 

fazer uso da TV Digital Aberta. 

Em 2007, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência da ONU, realizada em Nova York, promulgada com seu 

Protocolo Facultativo, pelo Decreto 6.949/2009. Na esfera da acessibilidade cultural, 

no Parágrafo Primeiro do Artigo 30, a convenção estabelece que  
“[...] Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência 
de participar na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, e deverão tomar todas as medidas apropriadas para que 
as pessoas com deficiência possam: a. Desfrutar o acesso a materiais 
culturais em formatos acessíveis; b. Desfrutar o acesso a programas de 
televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais, em formatos 
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acessíveis; e c. Desfrutar o acesso a locais ou serviços de eventos culturais, 
tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem 
como, tanto quanto possível, desfrutar o acesso a monumentos e locais de 
importância cultural nacional[...]”  (BRASIL, 2007)  
 

Essa convenção teve papel significativo na defesa e legitimação das decisões 

relativas aos direitos das pessoas com deficiência.  

Em 2010, o Ministério das Comunicações publica a Portaria nº 188/2010, 

altera a Norma complementar nº1/2006 e a Portaria nº 310/2006. O cronograma para 

implantação dos recursos de acessibilidade na TV digital aberta é dividido em escala 

por períodos, inicia com o mínimo de duas horas semanais, no horário entre 6 e 2 

horas, no prazo de um ano, até o mínimo de 20 horas semanais, no prazo de 10 

anos, à partir de 2010. (até 2020) 

Essa medida desagradou o movimento social e o Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - CONADE. De acordo com Romeu Filho (2010), 

além do adiamento no processo de implantação, com diminuição do tempo de 

disponibilidade dos recursos de acessibilidade, que deixaram de ser de horas 

diárias, para horas semanais, o Ministério não tratou de outras questões de 

importância, como a exigência da divulgação da grade de programação das 

emissoras com indicação dos programas com recursos de acessibilidade e o 

relatório com indicação dos recursos disponibilizados.  

Não há menção na Lei nº 12.485/2011, que dispõe sobre a TV por acesso 

condicionado (TV por assinatura), ou na Instrução Normativa nº100/2012 da Ancine 

sobre Acessibilidade. Em março de 2012, a Resolução nº581/2012 da Anatel aprova 

o regulamento para os serviços de acesso condicionado (TV por assinatura), 

estabelecendo como dever das prestadoras, tornar disponível unidade receptora 

decodificadora, que assegura a utilização da janela de libras e subtitulação por 

legenda oculta.  

Em abril de 2018, a Resolução Anatel nº 692, incluí o capitulo III A, do 

regulamento geral de acessibilidade nas telecomunicações, aprovado pela resolução 

Anatel nº 667 de maio de 2016, acrescentando que o uso da Unidade receptora 

decodificadora, não poderá incidir acréscimo no preço dos serviços, relacionando 

como recursos de acessibilidade no Serviço de acesso condicionado, a “legenda 

oculta, a audiodescrição, a janela de libras e menus com audiolocução, dentre outros 

recursos”. (BRASIL, ANATEL, 2018) 
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Com relação a TV por assinatura, a Ancine publica junho de 2015, a Instrução 

Normativa nº 121/2015 que, altera diversas instruções normativas e em seu artigo 

segundo e promove alterações na Instrução Normativa 100/2012, mas também não 

contém qualquer menção a acessibilidade.  

Em dezembro de 2014, a Instrução Normativa nº 116/2014 da Ancine, 

estabelece que todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos 

públicos federais geridos pela Agência, devem conter em seus orçamentos os 

serviços de audiodescrição, legendagem descritiva e janela de Libras,2 conceitua 

esses recursos3, incluindo a obrigatoriedade dos serviços para inclusão dos mesmos 

nos orçamentos da fase de finalização da obra e de sua existência nas cópias de 

depósito legal para a Ancine.  

Em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13146/2015), traz a 

imposição dos recursos de acessibilidade ao mercado de Cinema quando especifica 

que, “as salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de 

acessibilidade”, devendo o valor do ingresso, permanecer o mesmo do praticado ao 

público em geral e estabelecendo o prazo de 48 meses (4 anos) para cumprimento 

da exigência, contados a partir de sua entrada em vigor (BRASIL, 2015). 

Cria o artigo 3º da Lei 8313/1991 que, estabelece a concessão do benefício 

fiscal apenas a projetos que contiverem a oferta em formato acessível para pessoa 

com deficiência, “sempre que possível” (BRASIL 2015), onde o cinema se inclui, 

quando em projeto beneficiado por essa lei. 

Estabelece também que serviços de radiodifusão de sons e imagens, “devem 

permitir o uso dos dispositivos e recursos de subtitulação por legenda oculta”, “janela 

com intérprete de Libras” e a “audiodescrição”. O que configura uma reafirmação da 

determinação precedente, inclusive já regulada anteriormente pelo Ministério das 

Comunicações, mas com um retrocesso no processo de implantação.  

A Instrução Normativa 125 de 22 de dezembro de 2015, que regulamenta a 

elaboração, apresentação, análise, aprovação e acompanhamento da execução de 

                                                           
2 A instrução normativa nº132/2017 acrescenta a expressão legendagem, dentre os serviços 
obrigatórios.  
 
3 A Instrução Normativa nº145/2018, altera as definições conceituais dos recursos de acessibilidade. 
Essa portaria teve como fonte as atas das reuniões da Câmara técnica.  
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projetos audiovisuais, financiados por recursos Federais, através da Lei de incentivo 

à cultura, Lei do Audiovisual, Fundo Setorial do Audiovisual, dentre outros 

mecanismos sob responsabilidade da Ancine, estabelece em seu artigo 46, inciso 

“V” a obrigatoriedade de incluir no orçamento a previsão de serviços de legendagem 

descritiva, Libras e audiodescrição nos custos de pós-produção. Essa Instrução cabe 

tanto ao filme para cinema, quanto aos conteúdos para TV, que sejam financiados 

pelos mecanismos Federais. 

Em 2016 o Ministério Público Federal abre ação civil pública em São Paulo, 

contra 7 emissoras para garantir o direito de acessibilidade das pessoas com 

deficiência auditiva e aciona o Governo Federal, para que  Ministério das 

Comunicações não estabeleça Normas que limitem as obrigações já previstas 

quanto aos recursos de acessibilidade. 

Entre 30 de junho e 01 de agosto de 2016, a Ancine faz uma consulta pública 

de minuta de Instrução Normativa com normas gerais e critérios básicos de 

acessibilidade auditiva e visual para o cinema. No relatório de estudo de impacto 

dessa consulta, constam 33 participações com sugestões, dentre as quais 

destacamos três.  

A Manifestação da Motion Pictures Assocoation - América Latina (MPAA), 

onde argumenta entre outras questões o problema de inoperatividade, que não 

sendo devidamente tratado poderá provocar problemas por escolhas dispares de 

tecnologias entre os seguimentos do mercado e o problema quanto a soluções 

tecnológicas apresentadas até aquele momento, dentre as quais cita soluções 

desenvolvidas pelas universidades brasileiras (Universidade Federal da Paraíba e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro), não terem garantias contra a possibilidade 

de pirataria e sugere a criação de uma Câmara Técnica. 

As Associaçoes de Classe dos exibidores  - Federação Nacional das 

Empresas Exibidoras (Feneec), Associação Brasileira de Empresas Exibidoras 

Cinematográficas Operadores Multiplex (Abraplex) e Associação Brasileira das 

Empresas Exibidoras Cinematográficas (ABRACINE) também sugeriram a criação 

de uma Câmara Técnica, acrescentando um prazo. 

A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, 

observa que o impacto de custos para tornar acessível a exibição traz o ônus para 
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os exibidores, chamando atenção para o fato da tabela de escalonamento de 

aparelhos individuais exigidos, ter maior impacto para os pequenos exibidores, que 

terão que ter 3 equipamentos por sala, enquanto os complexos maiores terão o 

custo diluído por suas salas em quantidade menor de equipamento por sala.  

Além disso, considera que os custos apresentados para aplicação da norma 

não são adequados, considerando os custos como subestimados, ponderando que o 

estudo apresenta apenas os preços de aquisição de equipamentos individuais, mas 

não considera despesas com manutenção pelo uso, acidentes e obsolescência dos 

mesmos. Avalia haver restrição tecnológica com relação a janela de Libras, em 

função dos recursos tecnológicos existentes apresentados no documento.  

Alega dois motivos para que a janela de libras tenha seu benefício reduzido e 

aponta: 
.”[...] O primeiro motivo refere-se à efetiva demanda dos deficientes 
auditivos por soluções que veiculem conteúdo em LIBRAS. Conforme 
consta do Anexo V da Análise de Impacto (pg. 89), em reunião pré-consulta 
com grupo de representantes de pessoas com deficiência auditiva, no dia 
17/09/2014, foi registrado pela agência que os deficientes auditivos 
relataram que em alguns filmes como os de ação, em que é necessário 
prestar atenção na expressão dos artistas, não seria necessário o uso de 
ferramentas de acessibilidade, bem como no caso de algum filme de drama 
ou romance. (...) O segundo motivo refere-se à queda do analfabetismo de 
pessoas com deficiência, segundo dados do Censo 2010 / IBGE. Como 
apresentado na Cartilha do censo 2010 - Pessoas com Deficiência , a taxa 
de analfabetismo entre os deficientes caiu de 13,6%, em 2000, para 9,6% 
em 2010, sobretudo entre as mulheres. Sendo assim, é possível que a 
legendagem descritiva esteja ao alcance de parcela significativa dos 
deficientes auditivos e, dada a restrição tecnológica imposta pelo conteúdo 
em LIBRAS, os custos de sua adoção se sobreponham ao seu benefício 
marginal associado. [...]” (BRASIL/ANCINE, P. 13, 2016) 
 

Acrescenta que os estudos de impacto apresentam um resultado de benefício 

equivocado, pois  
“[...] na Análise de Impacto, a agência estima um beneficio financeiro total 
de R$ 10.423.607,91 associado à disponibilidade da tecnologia assistiva no 
parque exibidor brasileiro. Tal estimativa decorre dos dados censitários de 
pessoas com deficiência visual ou auditiva  severas e da bilheteria de filmes 
nacionais para o ano de 2013. Esse beneficio, não apenas encontra-se 
aquém dos custos de adaptação das salas - estimado em cerca de R$ 63,6 
milhões, como também encontra-se superestimado, como a própria agência 
relata no documento de consulta pública. Tal constatação decorre do fato de 
o valor desconsiderar que pessoas com deficiência pagam meia-entrada 
(Lei nº 12.933/13), e outros fatores relacionados à menor predisposição à 
frequência dos consumidores ao cinema, como renda, idade e 
escolarização. [...]” (BRASIL/ANCINE, P. 13, 2016) 
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A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPE), Mais 

Diferença, apresenta documento elaborado por 18 membros signatários, pessoas 

físicas e juridicas, com e sem deficiência, que atuam na área de defesa do direito a 

cultura das pessoas com deficiência, posicionando-se a favor da janela de Libras, 

afirmando a ausência de fluência na lingua Portuguesa escrita pela maioria das 

pessoas com deficiência auditiva (ou surdas) e sugerem o incentivo do poder público 

para realização e disseminação de pesquisas sobre acessibilidade no audiovisual 

“regulamentar e criar padrões compatíveis de produção, distribuiçao e exibição dos 

recursos de acessibilidade”(BRASIL, ANCINE, 2016)   

Em outubro de 2016 através da portaria 128/2016 da Ancine compõe uma 

Câmara Técnica sobre acessbilidade nos segmentos de distribuição e exibição 

cinematográfica, com representantes dos dois segmentos e da ancine, para reuniões 

mensais, no período de seis meses, tendo o objetivo de.  
“[...]I-Propor soluções que facilitem a  interoperabilidade e a compatibilidade 
dos arquivos de acessibilidade utilizados nas várias  soluçõs tecnológicas 
disponíveis; II – propor método para validação de soluções tecnológicas de 
acessibilidade a serem utilizadas por distribuidores e exiidores; III – 
acompanhar a adaptação e a implementação dos  comandos normativos 
pelos agentes econômicos.[...]” (BRASIL, ANCINE,2016) 
 

Um mês antes, em setembro de 2016 a Instrução Normativa nº 128/2016 

estabeleceu as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade visual e auditiva a 

serem observados nos segmentos de distribuição e exibição cinematográfica. 

Determina que as salas de exibição comercial deverão dispor de tecnologia assistiva 

para acessibilidade na modalidade fechada individual para fruição de legendagem, 

legendagem descritiva, audiodescrição, Libras e o respectivo suporte técnico, 

cabendo ao exibidor garantir essa fruição acessível, em todas as sessões 

comerciais, sempre que solicitado pelo espectador.  

No entanto, esse serviço está condicionado à existência prévia dos recursos 

de acessibilidade referentes à obra exibida e sua disponibilização pelo distribuidor ao 

exibidor e dentro do número de equipamentos e suportes para fruição individual do 

conteúdo acessível, estabelecido para os complexos de salas de exibição. 

Consta tabela anexa a Instrução Normativa, iniciando com o número mínimo 

de 3 aparelhos para uma sala, com progressão de acordo com o número de salas, 

até o  número mínimo de 15 aparelhos para complexos com 13 salas em diante, 
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definindo um prazo de carência para a implantação dos equipamentos e 

disponibilidade ao público. 

A escolha da tecnologia assistiva é feita livremente pelo exibidor, desde que 

compatível com as cópias fornecidas pelos distribuidores, a quem define caber 

disponibilizar ao exibidor todas as cópias por ele distribuídas com os recursos de 

legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e Libras. 

Deixa livre ao distribuidor a escolha da tecnologia assistiva disponibilizada nas 

cópias, desde que essa escolha não implique na indução de concentração no 

fornecimento desses serviços, ou inviabilize o acesso às cópias pelos exibidores. 

Estão dispensadas da obrigatoriedade de conter os conteúdos para recursos 

de acessibilidade, as obras que: sejam destinadas a exibição em mostras e festivais 

tenham sido lançadas antes do início da vigência da obrigatoriedade; sejam exibidas 

concomitantes em, no máximo 20 salas e com transmissão ao vivo. 

Essa dispensa não se aplica às obras financiadas com recursos públicos 

geridos pela Ancine (IN116/2014), e que utilizaram recursos do Fundo Setorial do 

Audiovisual (FSA) que, preveem a produção dos recursos de acessibilidade ou as 

que já possuem esses recursos. (§3, Art. 5º em redação dada pela IN 145/2018). 

Estabelece prazos de carência para o início da obrigatoriedade a partir da 

publicação da norma, para grupos exibidores, com escalonamento considerando 

número de salas do exibidor em um percentual no intervalo de tempo.  

A partir de 21 salas de exibição, na proporção de 50% do total de salas em 14 

meses (nov/2017) e de 100% em 24 meses (set/2018). Para os complexos até 20 

salas, a Instrução Normativa 128/2016 estabelece o prazo de carência para o início 

da obrigatoriedade, na proporção de 30% do total das salas, no prazo de 14 meses 

(nov/2017) e de 100% no prazo de 24 meses (set/2019). 

A Instrução Normativa 132/2017 altera o art. 7º da IN 128/2016 e estende o 

prazo para 16 de maio de 2017 no caso das obras cuja ocupação máxima não 

exceda a 20 salas.  

 Os prazos de carência para início da obrigatoriedade do distribuidor quanto 

ao fornecimento das cópias aos exibidores com os recursos de legendagem, 

legendagem descritiva, audiodescrição foi estabelecido em seis meses e para 

LIBRAS, no prazo de doze meses a partir da data de publicação da norma.  
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Esses prazos foram alterados pelas Instruções Normativas 137/2017 e 

145/2018, com última data estabelecida até o momento de redação desse artigo, 

para 30% a partir de setembro de 2019 e de 100% a partir de janeiro de 2020. 

Em 20 de março de 2017 o Termo de recomendações da Câmara Técnica 

nomeada pela Ancine para as questões da Acessibilidade estabelece os parâmetros 

e o formato dos arquivos de acessibilidade dos filmes para as salas de cinema.  

A Motion Pictures Association of America – MPAA, entrega à Ancine, um 

memorando com data de 16 de março, contendo as recomendações da Digital 

Cinema Iniciative (DCI), ao formato dos arquivos dos recursos acessíveis a serem 

entregues juntamente as cópias digitais dos filmes nas salas de cinema digitais.  

É importante ressaltar que com a entrada do cinema na era digital, o padrão 

de qualidade para exibição de filmes nas salas de cinema, que já era 

predeterminado pelo perfil técnico e estético dos filmes norte-americanos em 35 

milímetros, passou a ser estabelecido por uma joint venture formada em 2002, por 

cinco de seus grandes estúdios (Disney, Paramount, Sony Universal e Warner 

Bross), a Digital Cinema Initiatives, (DCI), que estabelece e atualiza os requisitos e 

especificações do sistema DCI para o Cinema Digital, portanto as salas de cinema 

digital no Brasil operam de acordo com as especificações da DCI. 

As recomendações da Câmara técnica em 20 de março postulam:  

x a padronização dos serviços para acessibilidade auditiva e visual 

quanto ao formato dos arquivos de audiodescrição4, legendagem e 

legendagem descritiva5 e janela de Libras6, o fluxo de distribuição do 

conteúdo de acessibilidade, sempre concomitante a cópia do filme, 

disponibilizando-o pela internet ou no próprio DCP7 e para janela de 

Libras a inserção é condicionada a incorporação do recurso no padrão 

                                                           
4 MXF, padrão PCM, 24-bit linear 
 
5 XML, formatado segundo o padrão CineCanvas; 
 
6 Codec: H.264/AVC   Encapsulamento: mp4       Tamanho: 480 x 640 pixels (vertical)  Frame Rate: 
24 fps 
 
7 DCP - Digital Cinema Package -  é o invólucro de arquivo digital definido como padrão internacional 
de distribuição e exibição do cinema digital 
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DCI8, ou seja, o arquivo de imagem da janela de LIBRAS deve atender 

aos mesmos requisitos de resolução e compressão de imagem 

estabelecida para o filme.  

x Atribui ao distribuidor a responsabilidade de sincronização do conteúdo 

para acessibilidade, a partir do áudio do filme e de acordo com os 

serviços de acessibilidade contratado pelos exibidores, que por sua 

vez, disponibilizarão sem custo aos distribuidores o software 

necessário. 

x Os direitos autorais dos conteúdos para acessibilidade devem ser 

garantidos através de soluções de proteção, que impeçam o acesso 

por pessoas não autorizadas e as salas de exibição devem administrar 

os dispositivos utilizados para sua fruição, que não podem ser 

utilizados para outras finalidades, nem podem ser de uso próprio do 

consumidor. 

O termo traz a ressalva de que um de seus membros, Luiz Gonzaga Assis de 

Luca9 solicitou que, sua discordância com o conteúdo do termo de recomendação 

fosse registrada no mesmo. Não há qualquer informação que subsidie a 

compreensão de pontos de divergência, apenas a informação de discordância de 

forma generalizada. 

Observa-se que após cinco meses de existência, a Câmara Técnica, instituída 

pela Ancine recomendou o uso do padrão para a janela de Libras condicionada ao 

padrão DCI, já estabelecido para a exibição de filmes nas salas de cinema no Brasil. 

 Atribui a responsabilidade de sincronização dos arquivos ao distribuidor e a 

responsabilidade de administração de aparelhos para acessibilidade dos conteúdos 

aos exibidores, proibindo que sejam utilizados dispositivos próprios do público, o que 

parece onerar os exibidores. 

                                                           
8 Digital Cinema Initiative (DCI) –  Estabeleceu o padrão cujos requisitos principais são a compressão 
de imagem em jpeg 2000 e a resolução de 2k ou 4k.  
 
9 Diretor da CINEPOLIS BRASIL, Vice-Presidente da FENEEC- Federação Nacional das Empresas 
Exibidoras Cinematográficas. Membro do Conselho Superior de Cinema (CSC) e do Fundo Setorial 
do Audiovisual (FSA). Professor Colaborador do curso “Film & Television Business” e foi Coordenador 
do Curso “Gestão do Entretenimento” da Fundação Getúlio Vargas – RJ e do GVPEC da EAESP- 
Fundação Getúlio Vargas; Graduado em Administração Pública – EAESP - Fundação Getúlio Vargas 
(1977), Mestrado (2001) e Doutorado (2004) em Ciências da Comunicação pela Escola de 
Comunicação e Artes (ECA-USP). (FONTE: LATTES)  
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Subentende-se que se propõe o uso de aparelhos individuais para a 

audiodescrição, mas não ficou estabelecido um padrão para dispositivos de acesso 

ao conteúdo da audiodescrição, ao contrário, abriu para possibilidades diversas, a 

distintas soluções tecnológicas e de TI, obrigando o distribuidor a sincronizar o 

conteúdo ao som do filme, tantas vezes quantas soluções existirem nas salas de 

cinema, o que parece onerar os distribuidores. 

O termo de recomendações da Câmara técnica de seis de novembro de 2017 

constata que, os formatos para os arquivos dos recursos de acessibilidade 

recomendados por ela e pela MPPA eram incompatíveis entre si, Identifica a 

necessidade de esclarecimento aos fornecedores dos recursos de acessibilidade 

sobre os padrões definidos pela DCI, assim como ampliar o diálogo com 

representações dos deficientes auditivos e visuais e recomendam à agência que 

adie por um ano o prazo para implantação desses serviços no mercado. 

Entre 28 e 30 de novembro de 2017 representantes as MPAA vieram ao Brasil 

para prestar esclarecimentos aos membros da Câmara Técnica e a empresas 

brasileiras provedoras de recursos de acessibilidade para o audiovisual, quando 

informaram que  
“[...] houve a publicação, em 24 de outubro de 2017, do Documento 13 do 
Inter-Society Digital Cinema Fórum – ISDCF que detalha os parâmetros 
técnicos para codificação e empacotamento do arquivo de vídeo dedicado a 
linguagem de sinais para distribuição e exibição cinematográficas no âmbito 
do Digital Cinema Package (DCP), permitindo assim o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas comerciais integradas aos padrões de cinema digital 
DCI.[...]” (BRASIL, ANCINE, dez  2017) 

 
De acordo com o relatório os representantes realizaram reuniões com cinco 

empresas brasileiras desenvolvedoras e identificaram que três delas apresentaram 

soluções ainda em desenvolvimento, baseadas nesses parâmetros. 

Em primeiro de dezembro de 2017, a câmara técnica faz um adendo as 

recomendações de novembro de 2017, com essas informações, acrescentando que 

após os esclarecimentos da MPAA e dos fornecedores de soluções para 

acessibilidade, 
“[...] reconhece o provimento do recurso de LIBRAS através de software de 
interpretação automática de arquivo de legendagem descritiva e 
disponibilização visual via avatar, como apta ao cumprimento da legislação 
de acessibilidade, e neste sentido recomenda a manutenção da 
neutralidade regulatória sobre a matéria[...] ((BRASIL, ANCINE, dez  2017) 
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A instrução Normativa 140 de dezembro de 2017 suspende a disposição de 

obrigatoriedade do fornecimento das cópias com recursos de acessibilidade pelo 

distribuidor até 16 de agosto de 2018 e a IN145/2018, estende a suspensão para até 

2019. 

Em 2017, através da potaria 45-E, institui o programa de apoio à distribuiçao 

de conteúdo acessível no segmento de exibiçao cinematográfica para obras de 

pequena distribuição, com um montante de dois milhões de reais, para apoio 

financeiro que viabilize os serviços de audiodescriçao, legendagem descritiva e 

legendagem.  

Em julho de 2018 a Camara técnica se reuniu com fornecedores, para 

verificar as tecnologias disponíveis no mercado. Ao final da reunião ficou  acordado 

que, seriam feitos testes em salas de cinema comerciais para verificar as duas 

soluções apresentadas, uma de empresa norte-americana (Cine Assita - Dolby) e 

outra nacional (Pro Acess – Riole). 

Em Dezebro de 2018, O Ministério Público Federal obtém liminar da 14ª Vara 

Cível Federal de São Paulo, determinando que o Governo Federal e a Ancine, 

apresentem providências para acessibilizar a exibição de filmes para pessoas com 

deficiência auditiva e visual, incluindo audiodescrição, legenda descritiva em closed 

caption e janela de libras, exigindo um cronograma de implantação, com prazo para 

inicio dos testes a partir de janeiro de 2019 e imposição de multa de dez mil reais por 

dia de atraso. 

Até meados de 2019 o mercado de salas de cinema permanece sem os 

recursos de acessibilidade, que já vem sendo utilizados na exibição de filmes em 

diversas iniciativas paralelas, em espaços alternativos de exibição que, não estão 

condicionados ao sistema de exibição digital das salas comerciais.  

 Filmes com recursos de acessibilidade já há alguns anos vem sendo exibidos  

em mostras específicas e festivais voltados para a acessibilidade, em projetos 

culturais variados e por uma pequena distribuidora independente, a Filmes que 

Voam, sediada em Florianópolis no Sul do país, que também presta serviços para 

acessibilidade de filmes e outros conteúdos audiovisuais. A empresa oferece um 

catálogo de filmes para exibição gratuita, “on demand” pela internet. 
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Obviamente essas iniciativas cumprem uma importante função social, cultural 

e política, porém tem alcance bastante limitado em comparação com o número de 

salas do mercado de exibição. Em 2013, o Brasil tinha um parque exibidor com 

2.678 salas de exibição, esse numero cresceu em curva ascendente anual, com 

2.833 salas em 2014, 3.005 salas em 2015, 3.160 salas em 2016 e 3.223 salas em 

2017. 
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3 O MERCADO DE CINEMA - DISCUTINDO OS RESULTADOS  
 
Analisando os números do mercado de cinema no período de 2013 a 2017, o 

filme brasileiro tem pouquíssimo espaço no mercado exibidor, seja nas salas de 

cinema, na TV ou na internet.  

O retorno de público e bilheteria alcançado em geral, pela maioria dos filmes 

que chegam a lançamento, não obtém retorno econômico suficiente para alcançar 

sustentação pelo próprio mercado, sem o auxílio do poder público com suas políticas 

de subsidio e financiamento, com exceção apenas para os filmes de franquia, em 

coprodução com emissora pertencente a maior cadeia de comunicação do país e 

com distribuidores associados a MPAA.  

Os cinco filmes brasileiros com maior penetração no mercado em números de 

sala nos anos de 2014 a 2017 representam esse perfil, apenas três deles não 

tiveram financiamento pelos mecanismos públicos de incentivo. Mesmo assim, 

representou um Índice de ocupação das salas de mercado na faixa inferior a 30%10, 

com exceção para o ano de 2016, onde alcançou 35,66% com um filme religioso, 

voltando ao índice de ocupação de 21,59% em 2017.  

 
TABELA 1 – Maior número de salas no lançamento  

ANO NOME DO FILME
SALAS 

OCUPADAS
SALAS 

NO PAÍS
%

PÚBLICO 
FILME

PÚBLICO 
CINEMA

%
FINANCIAMENTO 

PÚBLICO

2013 ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 2 778 2.678 29,05 1.047.498 149.518.269 0,70 SIM

2014 O CANDIDATO HONESTO 595 2.833 21,00 2.237.776 155.612.992 1,44 SIM

2015 ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE 3 819 3.005 27,25 3.335.667 173.022.827 1,93 SIM

2016 OS DEZ MANDAMENTOS - O FILME 1127 3.160 35,66 11.305.479 184.327.360 6,13 NÃO

2017 FALA SÉRIO MÃE 696 3.223 21,59 883.251 181.226.407 0,49  SIM

MAIOR NUMERO DE SALAS NO LANÇAMENTO

 
Descrição – Tabela Apresenta os filmes brasileiros com maior número de salas ocupadas no 
lançamento, no período entre 2013 e 2017. Apresenta o ano, o nome do filme, o número de salas 
ocupadas, o número de salas no país nesse mesmo ano, o percentual de ocupação atingido pelo 
filme, o público do filme, o público de cinema nesse mesmo ano, o percentual de público alcançado 
pelo filme nesse ano e a informação se o filme teve ou não financiamento público. Em 2013 Até que a 
morte nos separe 2, ocupou 778 das 2.678 salas do país, atingiu 29,05% de índice de ocupação, 
obteve um público de 1.047.498 pessoas. 0,70% do público de cinema nesse ano, que foi de 
149.518.269 pessoas. Esse filme contou com financiamento público. Em 2014 O candidato honesto, 

                                                           
10 “O Candidato honesto”, ocupou 595 de 2.833 salas ( 21%) em  2014; “Até que a sorte nos separe 
3” ocupou 819 de 3005 salas  (27,25)% em 2015; “Os dez mandamentos – o filme ocupou” 1.127 de 
3.160 salas (35,66%)  em 2016 e  “Fala sério mãe ocupou 696 de 3223 (21,59%) em 2017. 
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ocupou 595 das 2.833 salas do país, atingiu 21,00% de índice de ocupação, obteve um público de 
2.237.776 pessoas. 1,44% do público de cinema nesse ano, que foi de 155.612.992 pessoas. Esse 
filme contou com financiamento público. Em 2015 Até que a morte nos separe 3, ocupou 819 das 
3.005 salas do país, atingiu 27,25% de índice de ocupação, obteve um público de 3.335.667 pessoas. 
1,93% do público de cinema nesse ano, que foi de 173.022.827 pessoas. Esse filme contou com 
financiamento público. Em 2016 Os dez mandamentos – O filme, ocupou 1127 das 3.160 salas do 
país, atingiu 35,66% de índice de ocupação, obteve um público de 11.305.479 pessoas. 6,13% do 
público de cinema nesse ano, que foi de 184.327.360 pessoas. Esse filme não teve financiamento 
público. Em  2017 Fala sério mãe, ocupou 696 das 3223 salas do país, atingiu 21,59% de índice de 
ocupação, obteve um público de 883.251 pessoas. 0,49% do público de cinema nesse ano, que foi de 
181.226.407 pessoas. Esse filme contou com financiamento público. (Fim da descrição) 

 

No caso da TV por assinatura, o mercado compreende um universo de 18 

milhões de assinantes em 2013, em curva oscilante, caindo para 17.900.000 em 

2017. Não encontramos os números de canais disponíveis sem as duplicações dos 

canais em HD nos anos de 2013 e 2014, essa informação só foi desdobrada em 

2015, onde temos 165 canais disponíveis, subindo para 171 em 2016 e voltando a 

cair para 166 em 2017.  

Desses apenas 19 são considerados canais brasileiros de espaço qualificado, 

o que significa um tempo de horário semanal dedicado a exibição do conteúdo 

nacional, não necessariamente filmes. A participação do conteúdo de produção 

independente brasileiro exibido nesses canais se manteve na faixa de 10% de 2013 

a 2016, subindo para 13,80% em 2017.  
 
TABELA 2 – TV por assinatura 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017
Canais de TV Paga (com os canais HD 
similares) ¹

188 200 236 246 251

Canais de TV Paga (sem os canais HD 
similares) ²

ND ND 165 171 166

Canais Brasileiros de Espaço Qualificado 
(com os canais HD similares) ²

19 23 27 27 28

Canais Brasileiros de Espaço Qualificado 
(sem os canais HD similares) ²

ND ND 19 19 19

Participação da produção independente 
brasileira³ na programação da TV Paga

10,70% 10,41% 10,70% 10,50% 13,80%

Número de Assinantes de TV Paga (milhões) ⁴ 18 19,6 19,1 18,9 17,9

Domicílios com TV (milhões) ⁵ 63,3 65,1 66,1 67 ND

TV POR ASSINATURA

Fontes: 1. ANCINE; 2. ANCINE; 3.Filmes, obras seriadas e obras de formato específico para TV; 
4.ANATEL; 5. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
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Descrição – Tabela Apresenta a configuração do mercado de Televisão por assinatura no período 
entre 2013 e 2017.  Não há dados sobre o  nº de  Canais de TV Paga, sem os canais HD similares, 
nos anos de 2013 e 2014. Em 2015 haviam 165 canais, em 2016 171 canais e em 2017 166 canais.  
Não há dados sobre o  nº de  Canais Brasileiros de Espaço Qualificado, sem os canais HD similares, 
nos anos de 2013 e 2014. Em 2015, 2016 e 2017  haviam 19 canais. A participação da produção 
independente brasileira na programação de TV Paga foi de 10,70% em 2013,  10,41% em  2014, 
10,70% em 2015, 10,50% em 2016 e de 13,80% em 2017. O número de assinantes de TV paga em 
2013 era de 18 milhões, em  2014 era de 19,6 milhões, wm 2015 era de 19,1 milhão, em 2016 era de 
18,9 milhões e em 2017 era de 17,9 milhões.  O número de domicílios com TV por assinatura era de 
63,3 milhões em 2013, 65,1 milhões em 2014, 66,1 milhões em 2015, 67 milhões em 2016. Em 2017 
não há dados reportados. Fontes: Agência Nacional de Cinema - Ancine, Agência Nacional de 
telecomunicações -  Anatel,  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (Fim da descrição) 

 

Em levantamento realizado pela Coordenação do Observatório Brasileiro do 

Cinema e do Audiovisual (OCA), tendo por base os dados coletados e monitorados 

nas demais Coordenações da Superintendência de Análise de Mercado da Ancine, 

considerando os 129 filmes de longa-metragem lançados nos cinemas, no intervalo 

entre 4 de janeiro de 2013 a 2 de janeiro de 2014 e sua inserção nos demais 

segmentos de mercado, no intervalo entre 2013 e 2017, foi identificado que desses 

129 filmes, 112 (86,8 %) foram exibidos na TV paga.  

A maior parte deles (91,1%) em um intervalo entre um ano e dois após seu 

lançamento no cinema, 53 (47,32%) no primeiro ano; 36 (27,9%) na Tv aberta, com 

um pouco mais de 1/3 (38,9%) deles, exibidos pela primeira vez num intervalo 

oscilando entre 2 a 3 anos após o lançamento no cinema; 55 (42,6%) tiveram cópias 

vendidas para o vídeo doméstico, a maior parte (85,5%) em um intervalo de até um 

ano depois de seu lançamento no cinema, e 89 (69%) foram exibidos em VOD, a 

maior parte (84,3%), num intervalo de dois anos após o lançamento no cinema 

(BRASIL, Ancine, 2019). 

O espaço ocupado pelos filmes no mercado é irregular, alguns só foram 

exibidos no cinema e outros ocuparam várias janelas. O segmento de salas de 

Cinema funciona em sintonia com os demais, como uma grande vitrine, há uma 

proximidade no viés de escolha dos filmes que atraem maior bilheteria no cinema, 

para a escolha dos programadores das outras janelas.  

Ao analisarmos as informações numéricas dos lançamentos de filmes no 

período entre 2013 e 2017, entenderemos que o mercado de salas de exibição 

também é ocupado majoritariamente por filmes estrangeiros.  

Em 2013 foram lançados 397 filmes no segmento de salas de cinema. A 

Ancine emitiu 266 Certificados de Produto Brasileiro – CPB, para filmes de longa-
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metragem, mas apenas 129 foram lançados no mercado, que teve 268 lançamentos 

internacionais, ocupando 67,51% do mercado brasileiro de salas de cinema. Essa 

realidade se manteve estável com pequena variação no intervalo até 2017, com 

ocupação do mercado pelo filme estrangeiro a 70,99% em 2014, 70,77% em 2015, 

69,00% em 2016 e 65,44% em 2017.  

Nesse período foram lançados 2.166 filmes nas salas de cinema, dentre os 

quais, 1.488 eram estrangeiros e 678 eram brasileiros. Outros 881 filmes brasileiros 

de longa-metragem, mais de 50% dos longas-metragens com registro de CPB, não 

chegaram ao mercado de salas de exibição no país. 

 
TABELA 3 – Filmes com certificado de produto brasileiro x mercado 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017
Certificados de Produto Brasileiro (CPB) de 
longas-metragens emitidos 

266 327 278 328 360

Filmes Brasileiros  Lançados no Cinema 129 114 133 142 160
Percentual de filmes lançados 48,50 34,86 47,84 43,29 44,44
Filmes com CPB não lançados no mercado 137 213 145 186 200
Percentual de filmes nacionais não lançados 51,50 65,14 52,16 56,71 55,56

FILMES COM CERTIFICADO DE PRODUTO BRASILEIRO X MERCADO

 
Descrição – Tabela Apresenta o quantitativo de longa-metragens com Certificado de Produto 
Brasileiro - CPB e o números de filmes lançados no mercado, identificando o percentual de filmes 
com o Certificado não lançados no período entre 2013 e 2017.   
Em 2013 foram emitidos 266 CPBs para longa-metragem, desses 129 filmes foram lançados no 
mercado de cinema, 48,50%. 137 filmes não foram lançados, configurando um percentual de 51,50% 
de filmes com CPB não lançados no mercado. 
Em 2014 foram emitidos 327 CPBs para longa-metragem, desses 114 filmes foram lançados no 
mercado de cinema, 34,86%. 213 filmes não foram lançados, configurando um percentual de 65,14% 
de filmes com CPB não lançados no mercado.  
Em 2015 foram emitidos 278 CPBs para longa-metragem, desses 133 filmes foram lançados no 
mercado de cinema, 47,84%. 145 filmes não foram lançados, configurando um percentual de 52,16% 
de filmes com CPB não lançados no mercado. 
Em 2016 foram emitidos 328 CPBs para longa-metragem, desses 142 filmes foram lançados no 
mercado de cinema, 43,29%. 186 filmes não foram lançados, configurando um percentual de 56,71% 
de filmes com CPB não lançados no mercado. 
Em 2017 foram emitidos 360  CPBs para longa-metragem, desses 160 filmes foram  lançados no 
mercado de cinema, 44,44%. 200 filmes não foram lançados, configurando um percentual de 55,56% 
de filmes com CPB não lançados no mercado.  (Fim da descrição) 

 

Se analisarmos no mesmo período os filmes não lançamento temos um 

resultado próximo ao do aferido para lançamentos, com um acréscimo da fatia de 

participação dos filmes estrangeiros. Em 2013 foram exibidos 571 filmes, 167 deles 

nacionais (29,25%) e 404 estrangeiros (70,75%). No intervalo estudado foram 
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aferidos 3.470 filmes exibidos no país fora do lançamento, dentre os quais 2.466 

eram estrangeiros e 1.004 brasileiros. 

  
TABELA 4 – Lançamentos no mercado de cinema 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017
Lançamentos 397 393 455 458 463
Lançamentos brasileiros 129 114 133 142 160
Lançamentos estrangeiros 268 279 322 316 303
Participação Filmes Brasileiros 32,49 29,01 29,23 31,00 34,56
Participação Filmes Estrangeiros 67,51 70,99 70,77 69,00 65,44

LANÇAMENTOS NO MERCADO DE CINEMA

 
Descrição – Tabela Apresenta a participação do longa-metragem brasileiro nos lançamentos do 
mercado de cinema, no período entre 2013 e 2017. Em 2013 foram lançados 397 filmes, 129 filmes 
brasileiros, 32,49% dos filmes lançados e 268 filmes estrangeiros, ocupando 67,51% do mercado de 
cinema. Em 2014 foram lançados 393 filmes, 114 filmes brasileiros, 29,01% dos filmes lançados e 
279  filmes estrangeiros, ocupando 70,99% do mercado de cinema. Em 2015 foram lançados 455 
filmes, 133 filmes brasileiros, 29,23% dos filmes lançados e 322 filmes estrangeiros, ocupando 
70,77% do mercado de cinema. Em 2016 foram lançados 458 filmes, 142 filmes brasileiros, 31,00% 
dos filmes lançados e 316  filmes estrangeiros, ocupando 69,00% do mercado de cinema. Em 2017 
foram lançados 463 filmes, 160 filmes brasileiros, 34,56% dos filmes lançados e 303  filmes 
estrangeiros, ocupando 65,44% do mercado de cinema. 

 

Ao verificarmos o quantitativo de filmes exibidos no mesmo período, o número 

de filmes estrangeiros aumenta até 2016 e tem uma queda em 2017, mas se 

mantém na faixa aproximada de 70% do total de filmes exibidos ao longo de cada 

ano, com exceção para 2017, quando fica perto de 60%. 

 
TABELA 5 – Participação no mercado exibidor 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017
Total Filmes exibidos 571 668 780 755 696
Filmes nacionais exibidos 167 180 215 217 225
% filmes Nacionais 29,25 26,95 27,56 28,74 32,33
Filmes  estrangeiros exibidos 404 488 565 538 471
% Filmes estrangeiros 70,75 73,05 72,44 71,26 67,67

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EXIBIDOR

 
Descrição – Tabela Apresenta a participação do longa-metragem brasileiro no  mercado de cinema, 
no período entre 2013 e 2017.  Em 2013 foram exibidos 571 filmes, 167 nacionais, ocupando 29,25% 
do mercado, foram exibidos 404 filmes estrangeiros, configurando  70,75% de ocupação do mercado 
pelo filme estrangeiro. Em 2014 foram exibidos 668 filmes, 180 nacionais, ocupando 26,95% do 
mercado, foram exibidos 488 filmes estrangeiros, configurando  73,05% de ocupação do mercado 
pelo filme estrangeiro. Em 2015 foram exibidos 780  filmes, 215 nacionais, ocupando 27,56% do 
mercado, foram exibidos 565  filmes estrangeiros, configurando  72,44% de ocupação do mercado 
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pelo filme estrangeiro. Em 2016 foram exibidos 755 filmes, 217 nacionais, ocupando 28,74% do 
mercado, foram exibidos 538 filmes estrangeiros, configurando 71,26% de ocupação do mercado pelo 
filme estrangeiro. Em 2017 foram exibidos 696  filmes, 225 nacionais, ocupando 32,33% do mercado, 
foram exibidos 471  filmes estrangeiros, configurando 67,67% de ocupação do mercado pelo filme 
estrangeiro. (Fim da descrição) 

 

O filme nacional se mantém numa faixa de menos de 30% do número de 

títulos exibidos. Apenas em 2017 o índice de filmes nacionais exibidos nas salas 

sobe para a faixa de 32%.  

É importante observar que embora se mantenha em proporção bem menor, o 

fime brasileiro teve aumento no número de titulos exibidos em todos os anos, porém 

como se mantém em quantitativo muito menor, seu índice sempre depende da 

variação do filme estrangeiro. Ou seja, comprovadamente os Titulos estrangeiros se 

mantém majoritários no domínio da ocupação do mercado de salas de exibição no 

Brasil. Cerca de 70% dos filmes oferecidos nos cinemas para o público brasileiro é 

de origem estrangeira, realizado em outro idioma, diferente da língua portuguesa.  

Os números referentes ao público de cinema e os valores arrecadados no 

mesmo período, mostram que em 2013, dos 149.518.269 ingressos vendidos, 

apenas 18,59%, ou seja, 27.795.446 pessoas,  configuraram o público do filme 

nacional e esse percentual oscila em queda nos anos seguintes, enquanto o total de 

público do filme estrangeiro em 2013 é de 121.728.465 pessoas (81,41%) e tem uma 

curva ascendente.  

A renda bruta obtida para os filmes brasileiros em 2013 apresenta percentual 

ainda menor, com R$ 297.072.056,07(16,94%) e para os filmes estrangeiros é de 

R$1.456.128.515,76 (83,06%). No caso do filme brasileiro o resultado de bilheteria 

oscila terminando em queda, enquanto a renda bruta de bilheteria do cinema 

estrangeiro apresenta curva ascendente.  
 

TABELA 6 – Público e renda – resultados de bilheteria 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017
Público 149.518.269 155.612.992 173.022.827 184.327.360 181.226.407
Público filmes brasileiros 27.789.804 19.060.705 22.500.563 30.413.839 17.358.513
Público filmes estrangeiros 121.728.465 136.552.287 150.522.264 153.913.521 163.867.894
Participação de público dos filmes 
brasileiros %

18,59 12,25 13,00 16,50 9,58

Participação de público dos filmes 
estrangeiros %

81,41 87,75 87,00 83,50 90,42

Renda bruta (R$) 1.753.200.571,83 1.955.943.572,99 2.351.590.807,48 2.599.327.627,64 2.717.664.734,65
Renda filmes brasileiros (R$) 297.072.056,07 221.887.005,60 277.813.274,29 362.780.504,93 240.767.677,76
Participação Renda Filmes Brasileiros 16,94 11,34 11,81 13,96 8,86
Participação Renda Filmes Estrangeiros 83,06 88,66 88,19 86,04 91,14

PÚBLICO E RENDA - RESULTADOS DE BILHETERIA
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Descrição – Tabela Apresenta os resultados de bilheteria no  mercado de cinema, no período entre 
2013 e 2017. Em 2013 o público de cinema foi de 149.518.269 ingressos, o público dos filmes 
brasileiros foi de 27.789.804 pessoas, configurando 18,59% do público. O público do filme estrangeiro 
foi de 121.718,465 pessoas, configurando uma participação de 81,41% do publico.  A renda bruta 
arrecada em bilheteria em 2013 foi de R$ 1.753.200.571,83. A arrecadação dos filmes brasileiros foi 
de R$297.072.056,07, 16,94% de participação na arrecadação. O filme estrangeiro teve uma 
participação de 83,06% no total arrecadado em bilheteria. Em 2014 o público de cinema foi de 
155.612.992 ingressos, o público dos filmes brasileiros foi de 19.060.705 pessoas, configurando 
12,25% do público. O público do filme estrangeiro foi de 136.552,287 pessoas, configurando uma 
participação de 87,75% do publico. A renda bruta arrecada em bilheteria em 2014 foi de R$ 
1.955.943.572,99. A arrecadação dos filmes brasileiros foi de R$221.887.005,60, 11,34% de 
participação na arrecadação. O filme estrangeiro teve uma participação de 88,66% no total 
arrecadado em bilheteria. Em 2015 o público de cinema foi de 173.022.827 ingressos, o público dos 
filmes brasileiros foi de 22.500.563 pessoas, configurando 13,00% do público. O público do filme 
estrangeiro foi de 150.522,264 pessoas, configurando uma participação de 87,00% do publico. A 
renda bruta arrecada em bilheteria em 2015 foi de R$ 2.351.590.807,48. A arrecadação dos filmes 
brasileiros foi de R$277.813.274,29, 11,81% de participação na arrecadação. O filme estrangeiro teve 
uma participação de 88,19% no total arrecadado em bilheteria. Em 2016 o público de cinema foi de 
184.327.360 ingressos, o público dos filmes brasileiros foi de 30.413.839 pessoas, configurando 
16,50% do público. O público do filme estrangeiro foi de 153.913,521 pessoas, configurando uma 
participação de 83,50% do publico. A renda bruta arrecada em bilheteria em 2016 foi de R$ 
2.599.327.627,64. A arrecadação dos filmes brasileiros foi de R$362.780.504,93, 13,96% de 
participação na arrecadação. O filme estrangeiro teve uma participação de 86,04% no total 
arrecadado em bilheteria. Em 2017 o público de cinema foi de 181.226.407 ingressos, o público dos 
filmes brasileiros foi de 17.358.513 pessoas, configurando 9,58% do público. O público do filme 
estrangeiro foi de 163.867.894 pessoas, configurando uma participação de 90,42% do publico. A 
renda bruta arrecada em bilheteria em 2016 foi de R$ 2.717.664.734,65. A arrecadação dos filmes 
brasileiros foi de R$240.767.677,76, 8,86% de participação na arrecadação. O filme estrangeiro teve 
uma participação de 81,44% no total arrecadado em bilheteria. (Fim da descrição) 
 

É importante apontar que a renda bruta é o total arrecadado na bilheteria. 

Esse total vai sofrer dedução de encargos e impostos, será dividido na proporção 

contratual11 entre exibidor e distribuidor. Da parte arrecadada na bilheteria que 

correponde ao distribuidor é que é feito o rateio entre este e a empresa produtora do 

filme. Quando a obra é realizada em co-produçao, esse valor será rateado, conforme 

o contrato de coprodução da obra.  

Estudando os relatórios da Ancine, em uma tabela com a relação dos filmes 

nacionais, com valores captados através de mecanismos de incentivo e Fundo 

Setorial do Audiovisual, lançados comercialmente em salas de exibição em 2017 

constam 160 titulos, sendo 7 de animação, 62 documentários e 91 de ficção.  

Esse estudo nos leva a confirmar o domínio do mercado de exibição de filmes 

em salas de cinema pelo filme estrangeiro, tanto em número de filmes ofertados, 

como na ocupação das salas de cinema e no resultado de público e bilheteria. 

                                                           
11 Em geral nas faixas entre 50% x 50% ou na ordem de 40% x 60%, rateados entre o distribuidor e o 
exibidor. Considera-se também esses percentuais para o rateio entre distribuidor e produtor e em 
alguns caos é feito após os descontos de despesas para o lançamento. 
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As cópias dos filmes nacionais financiados com recursos públicos, 

gerenciados pela Ancine, foram depositadas na agência, cumprindo a 

obrigatoriedade determinada pela IN 116 de 2014, Nesse período não identificamos 

registros de exibições com recursos de acessibilidade nos complexos de cinema. 

Apenas o Ponto Cine em Guadalupe, na zona norte do Rio de janeiro,  que tem um 

modelo de negócio diferenciado, focado na formação de público para o cinema 

nacional, com valor de ingresso a preço popular, mantendo-se através de patrocínios 

a projetos, teve a iniciativa de acessibilizar o cinema.  

Em 2014 o Ponto Cine foi considerado 100% acessível com adaptações para 

pessoas em cadeiras de rodas e recursos para audiodescrição, tradução em Libras e 

legendas, com uso do aplicativo WattsCine instalado em tablets e smartphones, mas 

nem todos os filmes com os recursos de acessíbilidade tem padrão compatível com 

esse sistema. 

 As demais exibições acessíveis no cinema, de que se tem notícias, estão 

restritas a mostras específicas como: 

x “CineSurdo” em Brasília, realizado com 24 sessões com exibições de 

alguns dos filmes nacionais recém-lançados nos cinemas, com 

legenda descritiva para surdos e realização de debate com 

especialistas com tradução simultanea por interpretes de libras;  

x “Cinema ao pé do ouvido”12, objeto de um dos estudos relacionados 

nos destaques que demos ao material encontrado na pesquisa de 

descritores; a Mostra “Festival de Cinema Acessível Kids”, com 

audiodescrição, Libras e legenda descritiva simultaneas, ao vivo, de 

filmes infantojuvenis, dos estúdios norte-americanos associados a 

MPAA, realizado em algumas cidades do sul do país durante a 

semana do dia das crianças em 2018. 

x  “Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre 

Deficiência”,criado em 2010, já em sua nona edição, nos Centros 

culturais do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). É o primeiro 
                                                           
12 O Projeto surgiu em 2011, como desdobramento da pesquisa de mestrado de Flávia Mayer, 
orientada pelo Prof. Julio Pinto, “A imagem como Símbolo Acústico: a semiótica aplicada à prática da 
audiodescrição PUC-Minas. O Projeto se dedica  à pesquisa teórica e exploratória a respeito das 
possibilidades e limites da audiodescrição, e a discutir diversas questões pertinentes a cognição e 
percepção, em relação à deficiência visual. 



46 

 

festival acessível, oferecendo catálogos em Braille, audiodescrição, 

legendas para surdos e ensurdecidos e intérpretes de libras para os 

debates  

x  “Ver Ouvindo”, criado em 2015, já na sua 5ª edição em 2019, com 

exibições de filmes nacionais e realização de oficinas e demais 

atividades voltadas para as questões referentes a acessibilidade de 

filmes, na região metropolitana de Recife, Pernambuco, contando com 

Libras, audiodescrição e legendas para surdos e ensurdecidos. 

A 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul, em 

2018,  teve a exibição de 10 filmes brasleiros, sendo dois em coprodução com 

países do mercosul, com audiodescriçao e legenda descritiva em closet caption.   

Esses exemplos nos fazem chegar à pergunta. O que inviabiliza a sessão de 

cinema acessível no mercado exibidor brasileiro?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Pudemos verificar ao longo deste artigo que através da legislação para 

garantia dos direitos da pessoa com deficiência, as esferas reguladoras das áreas 

de comunicação e cinema foram provocadas e incumbidas a tratar da normatização 

necessária para a implantação dos recursos de acessibilidade na TV e no Cinema. 

 Observamos também que, esse foi um campo tenso, com pressões de 

ambos os lados, envolvendo as entidades de representação dos seguimentos do 

mercado e de representação das pessoas com deficiência auditiva e com deficiência 

visual, provocando idas e vindas nos prazos e métricas para implantação dos 

recursos para efetivação da acessibilidade.  

No intervalo de 15 anos, entre 2004 e 2018, a Anatel, o Ministério das 

Comunicações e a Ancine atuaram com mecanismos de interlocução, realizando 

audiências públicas, criando fóruns e câmaras setoriais e consultas públicas para 

definição e publicaçao de portarias e instruções normativas para regulação da 

questão nos mercados de Tv e Cinema. O processo foi inciado na esfera da  TV  em 

2004 e apenas à partir de 2014 na esfera do Cinema. 

Esse estudo nos mostra que o aparato legal constituido, procurou garantir a 

implantação da acessibilidade no cinema por todos os lados do mercado, 

responsabilizando os três setores. Do ponto de vista da produção, a Agência garante 

a produção dos conteúdos de acessibilidade dos filmes, quando impõem esses 

recursos como condição para aprovação e liberação de recursos públicos no 

financiamento da produção. Como esse setor do mercado não tem fôlego para se 

manter sem esses subsídios, essa norma garante que mais de 90% da produção 

nacional tenha os recursos de acessibilidade disponíveis. Porém, como vimos, mais 

de 70% do mercado de exibição é irrigado pela produção estrangeira. 

Ao definir que todas as sessões de cinema devem ofertar os recursos de 

acessibilidade, com a responsabilização do distribuidor pelo fornecimento dos 

recursos de acessibilidade juntamente com a cópia (o arquivo) do filme  para os 

exibidores, a regulação se estende para os filmes estrangeiros, produzidos em 

outros países que pretendem ser exibidos no país.  
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O sistema digital de televisão brasileiro foi desenvolvido já com padrões e 

estrutura de suporte para os recursos de acessibilidade, sendo hoje utilizado 

também por outros 19 países, o que significa mercado internacional para a produção 

auidivisual brasileira. No caso do cinema, permaneceu o predomínio do modelo 

norteamericano, estabelecido pelo DCI, que se impôs no mercado de cinema 

mundial e já implantado no Brasil, com 100% das salas reconhecidas pela Ancine 

operando no sistema digital no padrão DCI.  

     A análise do perfil do mercado no período de 2013 a 2017, nos demonstra 

que o mercado brasileiro é dominado pela exibição de contéudo estrangeiro, 

majoritáriamente dos estúdios associados a MPAA, que estabelecem critérios de 

padrão de qualidade para exibiçao de seus filmes, condicionando o mercado ao seu 

padrão.  

A MPAA se posiciona formalmente afirmando ser favorável a acessibilidade 

dos filmes e sempre reitera sua preocupação com o risco de pirataria na justificativa 

com relação aos padrões de soluções para a acessibilidade dos filmes nas salas de 

cinema. Em 2017 esse grupo divulgou os padrões para a implantação dos recursos 

de acessibilidade definidos pelo DCI. 

No entanto, percebemos que a questão da acessibilidade no cinema, não está 

de todo resolvida. Embora tenha avançado bem no que diz respeito ao uso de 

solução individualizada para audiodescrição e LSE. Observamos no complemento 

das recomendações da Câmara Técnica de Acessibilidade no Cinema, em 

dezembro de 2017, a recomendação de que a agência mantivesse neutralidade na 

regulação referente a janela de LIBRAS, sem fundamentar a razão dessa 

recomendação.  

Não encontramos qualquer outra informação que pudesse nos indicar os 

motivos desse posicionamento no documento de complemento das recomendações 

de novembro de 2017, após a visita dos representantes da MPAA no Brasil. Isto  nos 

leva a acreditar que talvez a janela de Libras seja o calcanhar de Aquiles nesse 

processo de implantação de acessibilidade nas salas de cinema, pois o Avatar de 

Libras, incide sobre a imagem do filme, o que gera a discussão sobre interferência 

na obra e recepção pelo  público.  
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Ao contrário da TV, que tem a obrigatoriedade da opção acionada por tecla de 

menu com legenda oculta e pela unidade receptora decodificadora, quando 

solicitada pelo assinante, no cinema a janela de Libras estará o tempo todo visivel 

para todos na sala de exibição, dividindo a atenção do espectador, mesmo que 

involuntariamente, entre a imagem do filme e a janela de Libras, que ocupa um 

espaço significativamente maior do que as legendas e em alguns dos experimentos 

de pesquisas foi deslocado para fora da imagem do filme que teve suas dimensões 

dimimuidas para que houvesse espaço para a janela de Libras ao lado direito da 

tela, sem incidir sobre a imagem do filme. 

No entanto, se mantém como um elemento que divide a atenção do 

espectador, com maior interferência que a legenda. O mesmo ocorre com outras 

propostas como o uso de tablet e smartphones, já citados como utilizados no Ponto 

Cine.  Nesse caso, amplia a divisão do foco de atenção do espectador surdo que 

precisa de um deslocamento maior do ângulo de visão e, mesmo com redução de 

brilho na tela, produz luz, que interfere no ambiente da sala, também afetando aos 

demais espectadores.  

A sala de cinema é projetada para não ter qualquer incidência de luz que não 

seja a do projetor para a tela. Assim como não deve sofrer com invasão de sons de 

outros ambientes, precisa ser o mais escura possível, para garantir a fruição, através 

da imersão do espectador, o que faz com que essas propostas sejam rejeitadas pelo 

mercado de cinema, pois seu serviço está fundamentado na ambiência da sala 

escura, preservada de interferências. 

Com certeza esse é um fator que implica em resistência por parte, não só dos 

produtores, mas também dos distribuidores e exibidores, uma vez que pode ter 

repercussão direta na reação do público em geral e, portanto, na venda de 

ingressos. 

Donde concluímos que, nesse caso, apenas o anteparo legal, embora 

impulsione, não é suficiente para promover a acessibilidade, conforme garantido na 

legislação.  

Mesmo no caso dos filmes nacionais, os produtores brasileiros que já vimos 

serem a parte fraca do mercado, resistindo em existir, cumprem a obrigatoriedade 

por força de ser a única forma de obter os recursos necessários para continuar 
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produzindo seus filmes, já que não conseguem obter retorno suficiente no mercado 

para sustentar a produção de conteúdo.  

Mesmo estando sensibilizados para a importância da acessibilidade, seus 

filmes, em geral e com poucas exceções, são realizados com valor menor do que o 

aprovado para captação, por não conseguirem levantar 100% desse valor.  

Seguem produzindo em um exercício de resistência e de persistência em  

tentar ocupar um espaço no mercado, investem na cópia obrigatória para depósito 

na Ancine e as cópias, ou melhor dizendo, os arquivos que vão para o mercado não 

são exibidos com esses recursos, pois a responsabilidade da exibição não lhes 

pertence. Ao assinar o contrato com o distribuidor, o produtor sai de cena.  

Ao mesmo tempo, mesmo entre os produtores e cineastas brasileiros, a 

questão da importância da acessibilidade não está culturalmente incorporada. Há 

uma discussão ainda não ampliada e documentada, sobre a interferência, da janela 

de Libras, no pacto sensorial entre o espectador e a tela, que se estabelece através 

da imersão propiciada pelos recursos da linguagem audiovisual e poderá sofrer com 

a interferência da janela de Libras, que chama a atenção do espectador para um 

outro elemento fora da construção imagética da cena.  

De acordo com o levantamento que fizemos durante este estudo, a pesquisa 

científica sobre acessibilidade e de busca de soluções, assim como de estilos para 

garantir a fruição do filme pelos espectadores surdos e com deficiência auditiva e 

deficiência visual estão sendo realizados por outras áreas de conhecimento.  

É de fundamental importância que a área de cinema passe a desenvolver 

estudos nesse sentido. Assim como que haja estudos interdisciplinares, onde os 

estudantes, pesquisadores e profissionais de cinema estejam envolvidos.  

Importante sinalizarmos que a politica pública centrada nos aparatos legais de 

regulação do mercado, não se estendeu para a formação do campo cinematográfico 

em relação à acessibilidade dos filmes. Os cursos de formação de cineastas não 

contam com disciplinas referentes a acessibilidade.  

No levantamento realizado nos periódicos CAPES, não identificamos estudos 

por parte dos pesquisadores da área de cinema, que se dedicassem ao estudo e 

investigação da acessibilidade, seus impactos e adequações para garantia da 

fruição dos filmes pelos espectadores com deficiência auditiva (ou surdos) e 
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deficiência visual. Os estudos identificados e apresentados neste trabalho são das 

áreas de Educação e Tecnologia Educacional, Linguística Aplicada, Ciências da 

Computação, Administração, Comunicação Social e Arquitetura.  

 Por fim, considerando a realidade e o perfil do mercado de exibição no Brasil, 

concluímos que o mercado brasileiro de salas de cinema só contará todos os 

recursos de acessibilidade quando e se, os distribuidores internacionais e os 

exibidores conseguirem reconhecer um recurso de acessibilidade que lhes garantam 

a menor interferência possível, de forma a atender a todos os espectadores, sem 

que haja algum desconforto ou diminuição no padrão de qualidade estabelecido para 

o serviço de exibição na sala de cinema, garantindo a satisfação do público em geral 

com essa implantação, o que lhes assegure não haver perda na venda de ingressos. 

Entendemos que a janela de Libras hoje, talvez seja o maior desafio para a 

acessibilidade dos filmes nas salas de cinema. Essa é uma questão ainda sem 

resposta e que nos remete à previsão de ainda termos um período de tensionamento 

entre a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e a defesa dos interesses 

do mercado, até que haja alguma solução. 

É possível que isso leve alguns anos para ocorrer, talvez dependa de mais 

avanços tecnológicos que tragam possibilidades e soluções ainda não existentes ou 

não pensadas, ou não discutidas e negociadas até o momento. 
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