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APRESENTAÇÃO 

Olá! Você quer entender um pouco mais sobre a produção audiovisual? Quais são suas etapas de realização? 
A diferença de um produto audiovisual televisivo e cinematográfico? Ou, ainda, quais as normas que essas 
produções seguem? Por que é necessário obter uma autorização de imagem? Quem é o proprietário dos direitos 
de exibição de um filme?

Essas questões serão debatidas ao longo da disciplina Produção, Legislação e Ética no Audiovisual. Optamos por 
vincular os passos da produção às leis vigentes nas duas primeiras unidades. Em seguida, refletimos sobre como 
a produção audiovisual brasileira é regulamentada. Por fim, discutimos algumas questões éticas levantadas ao 
longo da disciplina. Portanto, os conteúdos da disciplina foram divididos da seguinte maneira:

Na unidade 1, serão apresentadas as especificidades da produção audiovisual de cada meio ou linguagem ou 
janelas de exibição: televisão, cinema, publicidade,  institucional e internet. E, também, as etapas de produção 
e os papeis do produtor e do assistente de produção numa obra audiovisual. Terminamos o conteúdo da unidade, 
discutindo alguns aspectos da lei do radialista, aquela que aborda a necessidade de registro profissional na 
Delegacia Regional do Trabalho (DRT).  

Na unidade 2, o conteúdo será focado na produção executiva e no set de filmagem. Essas fases de produção 
dependem de contratos e autorizações tanto de imagem quanto de direitos autorais, portanto, abordamos as leis 
que tratam desses temas no Brasil.

As legislações específicas do audiovisual e suas regulamentações serão apresentadas na unidade 3. Por fim, na 
unidade 4, abordaremos a atuação e ética profissional. 

O conteúdo da disciplina tem o objetivo de oferecer uma visão panorâmica das principais questões que envolvem 
a produção, a legislação e a ética. Caso sinta necessidade de maior aprofundamento em um tema específico, 
fique à vontade para levantar questões nos fóruns. Será um prazer refletir sobre essas questões com você.

Seja bem-vindo/a! Bons estudos!
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PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: 
UMA PANORÂMICA

Disponível em: http://www.prensactiva.com/cargando/2016/01/comunicacion-audio-visual.jpg
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Olá! O desejo de nos comunicar, de contar uma história é o que, na maior parte das 
vezes, nos motiva a trabalhar com a linguagem audiovisual. Produzir é materializar 
nossas ideias, é fazer aparecer um filme, uma novela, um documentário, um desenho 
infantil, um telejornal, um programa de entrevistas, um canal no YouTube.

Nessa unidade, vamos entender as especificidades de cada meio ou 
linguagem – cinema, televisão, publicidade, institucional, internet – e 
as etapas da produção audiovisual. Essa pequena introdução nos ajuda a 
compreender as principais atribuições de um produtor e do assistente de 
produção na equipe audiovisual e a interlocução com os demais membros 
da equipe. Por fim, apresentaremos a legislação que regulamenta o registro 
profissional na área do audiovisual. 

Entender o modo como funciona a produção e os fluxos de trabalho distribuídos por 
ela no audiovisual é de fundamental importância para que a equipe possa se comunicar 
bem. Qualquer produto audiovisual é realizado coletivamente; essa unidade tenta 
demonstrar algumas das funções e as especificidades de cada meio.

Desejo que as questões levantadas nessa unidade possam te dar uma visão geral sobre 
o ambiente do trabalho no audiovisual. Aguardo sua participação no fórum para que 
possamos discutir e aprofundar os conteúdos apresentados aqui. 

Bons estudos!

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: UMA PANORÂMICA
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1.1. Produção audiovisual em diferentes meios e linguagens

A produção audiovisual possui especificidades nos seus diferentes meios e linguagens. É diferente produzir um 
noticiário de TV, um filme curta-metragem ou uma websérie. Vamos entender, de maneira geral, como funciona 
a produção de um filme – seja ele curta, longa, publicitário e institucional – de programas de televisão e as 
singularidades do conteúdo produzido para internet. 

A) Televisão

As principais características da produção na televisão são dadas pelo seu formato técnico. Uma emissora de TV 
pode emitir um conteúdo para milhares de telespectadores, em espaços domésticos iluminados em que ocorrem 
diversas atividades enquanto a TV está ligada, o que favorece uma atitude distraída e dispersiva por parte de 
quem esteja assistindo, o que difere da nossa postura nas salas de cinema. Essa atitude também se repete na 
internet. Os vídeos no Facebook, por exemplo, começam a rodar sem que a gente tenha que clicar no “play”. Há 
a possibilidade de reprodução automática no YouTube para manter o espectador no canal. São algumas estratégias 
para que o meio não perca a audiência do espectador.

No caso da TV, a programação é ininterrupta, recorrente, reiterativa, dividida em blocos, com ênfase na oralidade 
e na possibilidade da transmissão ao vivo. Isso significa que você pode escutar o conteúdo da televisão em outro 
cômodo e entender a história de uma novela mesmo que tenha perdido alguns capítulos. 

Uma das características fundamentais da produção televisiva é sua velocidade. Nas transmissões ao vivo, por 
exemplo, há a possibilidade de muitos imprevistos, portanto, a produção deve ser bem planejada para tudo 
ocorrer conforme o script. No telejornal, a imagem é fundamental para ilustrar uma notícia. 

A produção precisa marcar entrevistas e locais para realização das imagens, tudo isso cotidianamente. Imagine 
que uma equipe saia com operador de câmera, de áudio, jornalistas e assistente e quando chega ao  local previsto 
para realizar a pauta planejada, a fonte não está presente ou o local está fechado? A produção perdeu diárias de 
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toda equipe e custos com a logística do transporte. Portanto, o produtor exerce uma função fundamental na TV.

Nos últimos anos, a televisão passou por uma série de mudanças como aprofundaremos na unidade 3. Dentre elas, 
a alteração da transmissão analógica para digital e a regulamentação da TV paga. Essa regulamentação trouxe 
uma série de novas oportunidades de mercado, como veremos mais adiante.

B) Filmes

 Produzir um curta-metragem é um dos melhores exercícios de experimentação no audiovisual. Por meio do 
desenvolvimento de um curta, você pode amadurecer futuros projetos e começar a fazer seu portfólio. Uma equipe 
pequena é suficiente para as primeiras obras. Também é possível gravar com celulares e máquinas fotográficas e 
pesquisar por dicas e truques caseiros para os efeitos especiais que aparecem no roteiro de seu filme.

O mais importante é se atentar para o fato de que a história que você vai filmar deve ser contada, principalmente, 
com imagens. Isso porque tendemos, no início, a querer narrar a história, ao invés de mostrá-la. Planejar a 
produção é fundamental para encontrar as melhores escolhas estéticas devido à  limitação do orçamento. A dica 
é conhecer bem o roteiro e a concepção de criação para buscar os objetos do filme em casa, na casa de um 
amigo, num comércio que pode ser nosso apoiador.

Para produzir seu primeiro curta, você vai precisar de uma equipe, equipamentos, locação e objetos para contar 
sua história. Além disso, é importante pensar em transporte e alimentação, principalmente, porque é provável 
que ninguém receba um bom pagamento nessa primeira experiência. Você pode tentar conseguir apoio com 
restaurantes próximos da locação ou com instituições de ensino que emprestem equipamentos. 

Lembre-se também de que filme finalizado não significa que o trabalho tenha acabado. Tente pensar em estratégias 
de circulação do curta, exibindo-o em festivais, mostras, cineclubes e páginas da internet.
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Você Sabia?

Você sabia que há plataformas específicas de divulgação e exibição de curtas na 
internet?

Conheça alguma delas e aprecie o conteúdo dos curtas:
www.portacurtas.org.br,
www.videocamp.com, 
www.curtagora.com

A produção de um longa-metragem, seja ficção ou documentário, leva mais tempo e recursos do que um filme 
curta. Será necessário trabalhar no roteiro e na elaboração de um projeto para conseguir financiamento de modo 
a cobrir os custos do orçamento. Se for um documentário, é importante pesquisar de maneira aprofundada sobre 
o tema que deseja filmar. 

De maneira geral, a produção de um longa é mais profissionalizada que de um curta e, portanto, cada função é 
bem definida numa equipe. Como estratégia de distribuição e circulação, recomenda-se que o orçamento de um 
filme disponha de uma equipe de assessoria de comunicação e publicidade para divulgá-lo.

A principal diferença de um longa com os produtos televisivos, como as séries ou telenovelas, é a definição de 
uma história por meio de um roteiro no início da filmagem. A probabilidade de uma história mudar no meio das 
filmagens na televisão é muito alta. Geralmente, conta-se com um rol de pesquisas amplo, como o de grupos 
focais para entender a audiência e a necessidade de mudar ou não algumas partes da história. Na produção de 
um longa, mudar o roteiro no meio da filmagem não é aconselhável. 
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C) Publicidade 

O filme publicitário ou comercial é parte de uma campanha maior de comunicação que envolve a construção de 
um discurso e de uma identidade visual que é reproduzida em outras peças como cartazes, panfletos, outdoors, 
anúncios de jornais e revistas spots e jingles para rádios. Portanto, é provável que a equipe responsável pela 
campanha já tenha pensado em um conceito que serve de inspiração para o desenvolvimento do filme comercial. 

Numa agência de publicidade, é possível que haja um produtor responsável para coordenar a filmagem dessa 
peça. A principal característica desse filme é a de que ele é curto, pode ter menos de um minuto. Sua veiculação 
pode ser realizada na TV ou em páginas de internet. 

Você Sabia?

Você sabia que a produção publicitária brasileira é reconhecida internacionalmente 
pela sua criatividade? 

Um exemplo é a recorrência de filmes premiados no Festival de Publicidade de Cannes, uma 
espécie de Oscar desse tipo de produção. 

Para mais informações, veja: 
https://www.canneslions.com/
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D) Internet

Os vídeos produzidos para internet podem ter diferentes formatos. Uma transmissão ao vivo no Facebook, um 
canal no YouTube ou Vimeo sobre um assunto específico, vídeos publicitários que aparecem antes de um outro 
vídeo, uma série ou um filme produzido especialmente para uma plataforma de Vídeo On Demand (VOD), como 
a Netflix ou a Libreflix, conteúdos de educação à distância, webséries, conteúdos jornalísticos de portais. A 
internet permite inúmeras possibilidades para produção audiovisual.

 Redes sociais – Facebook, YouTube e Vimeo – dispõem de instruções de como postar seus vídeos e melhorar a 
audiência dos conteúdos postados por você. Conhecer um pouco sobre métricas, monitoramento e análise de 
redes te mostra o alcance dos seus vídeos e pode nortear estratégias para aumentar o público.

No caso da produção de um canal, a principal dica é ter uma diretriz específica para o tipo de vídeo e de público-
alvo com o qual você pretende conversar. Essa definição te faz escolher melhor o local da filmagem e a identidade 
visual do canal. O YouTube Creators possui uma série de dicas em vídeos para criação de um canal próprio, caso 
deseje se aprofundar nesse tipo de produção.

Há uma série de possibilidades de produção autoral. Espero que esse conteúdo te ajude a visualizá-las. Caso 
seja esse seu desejo, pesquise muito e, o mais importante, comece a realizar suas ideias. Produzir um filme por 
semana ou uma entrevista, ou o conteúdo de um canal pode ser uma boa meta para se inserir e ampliar seus 
conhecimentos de produção, essa dica é sugerida por Fernando Meirelles, diretor do filme Cidade de Deus. 
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1.2. Etapas de produção

Produzir um produto audiovisual leva tempo. Convencionou-se dividir o período de produção em três etapas: pré-
produção, produção e pós-produção. Alguns autores como Chris Rodrigues (2007) e Carlos Gerbase (2012) incluem mais 
duas ou três etapas: a de criação e desenvolvimento do roteiro e do projeto de captação de recursos, a de preparação 
(as duas podem estar vinculadas à pré-produção) e a de circulação e distribuição do produto final (geralmente, prevista 
na etapa de pós-produção). Todas essas fases contribuem com o objetivo final de concluir uma obra audiovisual: exibi-la. 

Vamos entender, de maneira geral, quais são as atividades necessárias para produção de uma obra audiovisual em cada 
uma dessas etapas e incluir dicas de produção. Na  unidade 2, devemos aprofundar nossos conhecimentos nas atividades 
desempenhadas pelo produtor executivo, principalmente na etapa de pré-produção e pelo produtor de platô ou diretor 
de produção durante a filmagem no set.

A ideia de um filme é a motivação e a vontade de realizar um produto audiovisual. Essa ideia deve ser transformada 
numa sinopse, depois num argumento até ser desenvolvida no formato de um roteiro.  ( não incluir relações com 
outras disiciplinas)A primeira versão do roteiro guia a elaboração de um projeto para captação de recursos. O projeto 
, deve informar quais são as principais características da obra audiovisual que você pretende produzir, em um formato 
específico que abranja, pelo menos, os seguintes tópicos: apresentação, objetivos, justificativa, sinopse do roteiro, 
cronograma, orçamento e currículo dos principais membros da equipe. Após a finalização do projeto, será o momento de 
buscar financiamento para execução de seu projeto por meio de patrocínio, apoio ou investimento próprio. Essa fase é 
uma das atividades desenvolvidas pela produção executiva.

A preparação é a fase de planejar as necessidades do filme, de maneira minuciosa, a partir da visão dos principais 
membros da equipe. É nessa fase que se faz a análise técnica do roteiro com o objetivo de estabelecer alguns critérios 
para busca de locações, equipamentos, objetos, elenco, tendo como produto final o orçamento definitivo. 

Uma das dicas ao buscar locações, atividade desempenhada por um produtor, é estar atento à luz disponível, pontos de 
energia para os equipamentos, ruídos de trânsito e de aviões, logística de transporte, estacionamento e quantidade de 
sanitários.
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Nesse momento, é importante se ater a questões legais como a permissão autoral para a utilização do texto e de 
uma trilha sonora e, também, a autorizações para filmagens em lugares públicos. 

Na pré-produção, contratam-se todos os recursos necessários para o início da gravação. Montam-se cenários, 
finalizam-se os figurinos, compra-se todo o insumo, aluga-se o equipamento e contrata-se o elenco e a equipe, 
além de ser o momento de preparação para o primeiro dia de filmagem. Portanto, será necessário pegar os 
equipamentos com os fornecedores e testá-los e planejar a filmagem por meio da ordem do dia.

É importante que toda equipe já tenha lido o roteiro antes do início da filmagem e se preparado na sua função 
para a filmagem.

Depois, iniciamos a filmagem na etapa de produção. Muitos produtores indicam filmar primeiro as cenas externas 
e depois as internas, isso porque se houver qualquer tipo de problema, como uma chuva num momento em que 
gostaríamos de uma cena ensolarada, podemos levar a equipe para a locação das internas e não perder uma diária 
de toda equipe, caso essa fosse a última cena a ser filmada. Para a produção, é melhor filmar as cenas mais 
difíceis no início porque há mais motivação, e para o elenco, as cenas mais fáceis para que os atores e atrizes 
avancem na interpretação de um determinado personagem. 

Lembre-se sempre de não tocar na câmera no set de filmagem, manter o silêncio e falar baixo. É importante tirar 
fotos das filmagens para termos material de divulgação de nosso filme. Como rotina, após a filmagem de cada 
dia, a equipe de produção deve devolver todas as coisas utilizadas e manter o ambiente limpo e organizado.

Na pós-produção, as imagens e os sons são editados. É iniciada a montagem do filme, o acréscimo de ruídos 
sincronizados com a cena e da trilha musical. O filme é finalizado. Esse não é o último momento da produção, 
pois filmes são feitos para serem assistidos, será importante buscar meios de distribuí-lo e fazer sua circulação 
por meio de festivais, mostras e sessões especiais. 
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1.3. Produtor/a e Assistente de Produção

No audiovisual, o produtor é o responsável por criar as condições da filmagem 
e da exibição da obra. Isto é, elaborar um projeto, conseguir recursos e 
financiamento, reunir equipe e negociar contratos, obter autorização de uso 
de som e imagem e cessão de direitos autorais, definir locações, contratos de 
distribuição e divulgação de um filme. De maneira geral, o produtor “é a pessoa 
que viabiliza [a obra audiovisual] e a quem é dado o controle total sobre sua 
execução [...], é o responsável pelo sucesso ou fracasso” (RODRIGUES, 2007, p. 
69).

A produção exige vários tipos de conhecimento: capacidade de negociação, 
administração, logística, comunicação, eloquência, diplomacia e criatividade. 
Organizar o orçamento e o cronograma de modo que o filme tenha qualidade 
estética é algo que deve estar no horizonte desse trabalho. O produtor 
acompanha a obra audiovisual do início ao fim e está em constante diálogo com 
a direção; juntos coordenam e decidem sobre o roteiro, a luz, imagens, efeitos, 
sonorização e montagem.

O tamanho do orçamento e o grau de profissionalização de uma produção define 
se essas funções serão realizadas por uma única pessoa ou por uma equipe. 
Nos primeiros filmes, é possível que essa função seja realizada por uma única 
pessoa. Nos filmes profissionais ela pode se dividir em mais funções. Listamos 
as principais:

Produtor: responsável por conseguir recursos para viabilizar um filme. Pode 
investir recursos próprios ou fazer a interlocução com investidores externos.
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Produtor executivo: realiza a captação de recursos e administra o orçamento. 

Diretor de produção: trabalha sob a supervisão do produtor executivo e garante a logística e a administração do 
filme. Controla o orçamento e o cronograma durante a filmagem. 

Produtor de platô: coordena o set de filmagem.

Catering: responsável pela alimentação da equipe.

Uma outra função que trabalha ao lado do produtor é o assistente de produção cuja função é fazer o que for 
preciso no set ou fora dele. Falta uma lâmpada para a iluminação? Um objeto específico? Uma pessoa não sabe 
chegar à  locação? O assistente resolverá esses problemas. Ou seja, é a pessoa responsável por comunicar o 
diretor e o produtor o que deve ser comprado e o que está faltando no set.
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Curte aí!

Fernando Meirelles fala sobre como iniciou sua carreira, sobre as funções 
de direção e produção. Além de dar dicas para seguir nessa área.

https://www.youtube.com/watch?v=xRUxqEQdQQ4

https://www.youtube.com/watch?v=dAoKNVuejxY

1.4. Registro Profissional

No Brasil, para exercer as profissões técnicas, administrativas e de produção na televisão, no rádio e em produtoras 
audiovisuais é necessário realizar o registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho (DRT) do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), conforme as regras da lei n°6.615/1978 que rege a profissão de radialista. O registro, 
geralmente, é solicitado em concursos públicos ou trabalhos formais.

Se você quer atuar como roteirista, produtor, assistente de produção, diretor de programação ou de programas, 
continuísta, diretor de imagens, operador de dublagem, cenotécnico, editor, operador de câmera, operador 
de áudio, iluminador e uma lista de outras profissões na área do audiovisual, é importante fazer o registro 
profissional. 
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Para isso, será necessário ter um diploma de curso superior ou diploma ou certificado de curso técnico cujas 
funções se desdobram na de radialista (termo amplo para designar profissões da área da TV, rádio e audiovisual) 
ou ainda atestado de capacitação profissional emitido pelo sindicato e pelas empresas de radiodifusão, além da 
carteira do trabalho. Você pode solicitar o registro pela internet ou pelo Sindicato dos Radialistas no Distrito 
Federal. Para mais informações, consulte à página do MTE.

Após realizar o registro, você já pode ser contratado. A lei prevê que todo contrato por tempo determinado deve 
prever o prazo de vigência, a natureza do serviço, o local em que o serviço será prestado, a cláusula relativa à 
transferibilidade e exclusividade, a jornada de trabalho, a remuneração e a forma de pagamento, o dia de folga 
semanal, a especificação de transporte e hospedagem. 

No caso de contratos de trabalho por tempo determinado para produção publicitária, deve ser adicionado 
ao contrato o nome do produtor, do anunciante e da agência de publicidade para qual o conteúdo é 

desenvolvido, assim como, o tempo de exploração comercial, produto a ser promovido, meios 
de comunicação exibidos, tempo de duração do conteúdo e caraterísticas. Todo profissional 

registrado tem direito a receber um adicional na hipótese de função acumulada, percentual 
que varia conforme capacidade de transmissão da emissora. 

Outro importante registro é o de agente econômico na Agência Nacional de 
Cinema (ANCINE) que possibilita você ou sua empresa a participarem dos 

editais promovidos pela Agência ou pelo Fundo Setorial do Audiovisual 
e, também, a registrar seus filmes. Nesse caso, todo o processo 

é realizado pela Ancine. Para mais informações, consulte o 
manual. No terceiro capítulo,  retomaremos esse assunto. 
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Bora rever!

É hora de fazer a revisão do conteúdo trabalhado! 

Nessa unidade, compreendemos as especificidades relacionadas ao meio e à linguagem 
audiovisual. Vimos, por exemplo, que a televisão ainda tem uma maneira muito particular 
de contar histórias porque possui como característica a oralidade e a divisão da programação 
por blocos. Além disso, o telespectador tende a ter uma postura distraída e dispersa, 
diferentemente da postura atenta de um consumidor de obra audiovisual em salas de 
cinema, mas que pode convergir com o tipo de audiência da publicidade e da internet. 

Entender essas características é fundamental para produzir um produto audiovisual que explore as características de cada 
público e meio. 

Depois, passamos pelas etapas de produção, uma espécie de espinha dorsal de qualquer produção audiovisual.  

Por fim, buscamos refletir sobre o papel do produtor e do assistente de produção e a necessidade do registro profissional 
para atuar na área audiovisual. 

Gostaria que você pensasse sobre o conteúdo estudado e tentasse se perceber numa produção audiovisual. Qual a etapa 
você acha que sua colaboração será maior de acordo com seus interesses e qualificações?
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PRODUZINDO CONTEÚDOS 
AUDIOVISUAIS

Disponível em: https://bit.ly/2JOrgNl
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Produzir uma obra audiovisual exige uma série de etapas. Elaborar o projeto, obter 
financiamento, contratar equipe, realizar a análise técnica do roteiro, escolher 
locações, planejar filmagem, dividir tarefas, acompanhar os gastos, creditar os 
profissionais envolvidos, divulgar o filme, planejar a exibição e a distribuição, 
prestar contas são algumas das atividades realizadas pela produção de qualquer 
produto em áudio e vídeo. 

Muitas dessas tarefas são regulamentadas por normas legais específicas tais como: 
os direitos autorais e de imagem e a lei dos radialistas. Familiarizar-se com esses 
temas é importante para o êxito de qualquer produção. A depender do tamanho 
do projeto, é recomendável contratar uma assessoria jurídica e contábil para te 
auxiliar com esses assuntos.

Nesta unidade, vamos apresentar como a produção executiva e a produção no 
set oferecem as condições necessárias para filmagem e realização de uma obra 
audiovisual. Nosso foco é compreender a importância da produção na busca 
de financiamento, na organização dos fluxos de informação e de trabalho e na 
segurança jurídica do nosso projeto. 

As questões relacionadas aos conteúdos serão discutidas e aprofundadas no nosso 
fórum. Espero sua participação. Boa leitura!

PRODUZINDO CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS
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2.1. Produção executiva

A produção executiva é responsável por cuidar do projeto do início ao fim;  ter ideias;  buscar parceiros e companheiros 
de trabalho para desenvolver um projeto;  conseguir financiamento;  coordenar contratos;  encontrar uma locação;  
acompanhar o orçamento diariamente; prestar contas;  distribuir e divulgar o filme; essas são algumas de suas atividades 
numa produção. Vamos entender a importância desse profissional ou dessa equipe de trabalho na realização de um projeto 
audiovisual. 

Ter uma boa história é a base de qualquer projeto. Escrever essa narrativa estruturada num roteiro de ficção, documentário, 
série ou novela demanda tempo e pesquisa. Muitas vezes, um projeto de captação de recursos é elaborado juntamente com 
o amadurecimento de um roteiro, apesar da história orientar algumas das estratégias de financiamento do projeto: quem 
pode ser nossos parceiros, a quem esse projeto pode interessar, quem é o público dessa produção audiovisual. 

O importante é que o primeiro roteiro ou até mesmo um argumento ofereça informações necessárias para montar um 
cronograma de produção e um orçamento o mais próximo possível da realidade. Um produtor executivo com experiência, 
geralmente, tem uma noção prévia de quanto custa filmar uma história num determinado formato e estética. 

Em outros momentos, oportunidades podem surgir por meio de editais de canais de TV e fundos de cultura sem que a gente 
tenha uma ideia. Um bom produtor executivo, nesse caso, sairia à procura de projetos e de colegas cujo perfil se enquadre 
naquela oportunidade específica, a partir das perguntas: que temas e público-alvo é de interesse desse edital? Como e 
quem pode participar? Qual o objetivo e finalidade da instituição que está promovendo o financiamento?

Veja que as perguntas tanto no primeiro caso quanto no segundo convergem. O que é o projeto ou o financiador? Onde estão 
localizados geograficamente? Quais os objetivos e públicos de cada um? Por que nosso projeto pode dialogar com o escopo 
da instituição financiadora? Essas questões norteiam um planejamento da captação de recursos de um projeto audiovisual. 

O trabalho da equipe de produção executiva ou do produtor executivo é fundamental nas duas situações. É por meio dessa 
equipe que o projeto é elaborado, mensurado num orçamento e tem o cronograma planejado. O projeto dá mais clareza do 
que se trata a narrativa, formato que será apresentada, público, tempo e recurso que serão necessários para que a história 
se torne um filme. Favorece, também, o diálogo com nossos possíveis patrocinadores e com a equipe que será contratada. 
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Geralmente, um projeto se divide nos seguintes itens: 

 Apresentação

 Sinopse, Argumento e/ou Roteiro

 Justificativa

 Público-alvo

 Objetivos

 Etapas de Produção

 Metas e Resultados

 Cronograma e Orçamento

 Equipe

O projeto é sempre adaptado a depender do nosso interlocutor. É diferente apresentar 
um projeto para uma empresa grande, uma pequena e um órgão público. Responder 
esses itens, no entanto, será fundamental em qualquer uma das situações. No Brasil, é 
muito comum que a produção executiva invista seus esforços de captação de recursos 
nos editais públicos de fomento ou em leis de incentivo. 

No caso das leis de incentivo, se seu projeto for aprovado, será necessário ainda 
buscar uma empresa que aceite patrociná-lo em troca do incentivo fiscal que a 
lei oferece. Marcar reuniões com gestores das empresas, principalmente, os 
relacionados ao marketing e à contabilidade, tudo isso deve fazer parte da rotina 
de produção. É muito importante justificar nessas reuniões como o público do 
seu projeto dialoga com o da empresa e de que modo ela pode ter sua imagem 
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vinculada ao projeto. Qual o retorno para a imagem institucional da empresa em apoiar seu projeto. Essa negociação é 
conhecida por marketing cultural. Em alguns casos, será necessário explicar como a lei funciona;  aprofundaremos esse 
assunto na unidade 3.

Um outro modo de solicitar financiamento é participar de eventos com programadoras de TV, produtoras e diversos agentes 
de mercado do audiovisual, por meio de sessões de pitching, que nada mais é que uma apresentação oral do seu projeto em 

até 15 minutos. No pitching, é importante dominar a ideia e o formato da narrativa, 
enfatizar os elementos fortes da obra a ser filmada (a narrativa, a diretora, a 

atriz, o cenário) e a maneira como o projeto pode dar retorno financeiro para 
os patrocinadores. 

Lembre-se de que mesmo conseguindo financiamento para seu projeto, o 
recurso para realizar um filme pode vir depois. Nesses casos, recomenda-se 

utilizar o preço mais alto vigente de cada item do orçamento, porque eles 
podem subir entre o período que o projeto foi escrito e o período 
do repasse de recursos. 

Definir a história e o roteiro também demanda outras tarefas. Pode 
ser que você queira adaptar uma narrativa escrita por outra pessoa 
e ter que solicitar a autorização e a cessão de direitos autorais. Ou 
se o roteiro é seu, é importante registrá-lo na Biblioteca Nacional, 
como abordaremos no decorrer dessa unidade. 

Será necessário realizar uma análise técnica do roteiro com toda 
equipe para planejar o orçamento final. Neste momento, o produtor executivo deve 

contratar toda equipe;  buscar locações adequadas para o roteiro e para os equipamentos 
técnicos, alugá-las ou pedir autorização para usá-las. É importante contratar uma equipe 

coesa e motivada com o projeto, pois as pessoas podem ter problemas durante o processo e 
a motivação e a boa relação com outros membros podem ajudar a mantê-la no projeto. 
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Durante a filmagem, a equipe de produção executiva deve averiguar diariamente as tabelas de orçamento e cronograma 
para controlar os gastos previstos no orçamento. Pode-se fazer uma tabela com colunas do valor orçado, do valor real e do 
resultado (valor real menos valor orçado). Pode ser que você tenha que remanejar recursos de equipe para equipamentos, 
por exemplo. Em caso de projetos financiados por recursos públicos, será necessário solicitar autorização prévia do órgão 
financiador. Ao final do processo, deve ser feita a prestação de contas, demonstrando por meio de notas fiscais como o 
recurso foi usado.  

Uma outra tarefa da produção executiva é cuidar da divulgação e da exibição do produto audiovisual. Qual a melhor janela 
de exibição para aquele filme ou série? O produtor deve saber responder. A resposta auxilia nas estratégias de captação 
de recursos e na divulgação. É diferente ter uma série na televisão ou numa plataforma streaming de Video On Demand 
(VOD), a exemplo do Netflix. 

Decidir como o filme será exibido orienta as estratégias de divulgação de seu produto audiovisual. Desde o início do 
processo, é importante manter uma página, divulgar a ideia em redes sociais e na mídia tradicional. Isso pode auxiliar na 
hora de solicitar patrocínio e, também, na comunicação com o público do projeto.

Saiba mais!

Há vários softwares que podem auxiliar um produtor executivo. Um bom editor de planilhas ou um 
software de gerenciamento de projetos.

No caso da comunicação com equipe, recomendo o trello.com baseado na metodologia SCRUM.

http://br.blog.trello.com/scrum-metodologia-agil/
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2.2. Direitos autorais 

Você já sabe a história de sua obra audiovisual. Se for uma adaptação, uma 
tradução, um roteiro escrito por outra pessoa, será necessário que a produção 
executiva consiga a cessão ou o licenciamento do autor para filmar a narrativa. A 
regra também vale para trilhas sonoras, parte de filmes, pinturas e ilustrações, 
fotografias, programas de computador ou qualquer outra obra que constitua 
uma criação intelectual que você utilize na produção de seu filme. 

A lei que regulamenta os direitos autorais no Brasil é a lei 9.610/1998 que 
divide esses direitos em patrimoniais e morais. Tanto a cessão dos direitos 
patrimoniais quanto o licenciamento de autorização de um tipo específico 
de utilização da obra artística para uma produção audiovisual devem ser 
formalizadas por meio de um contrato. Portanto, a transferência de 
propriedade intelectual deve ser expressa no contrato de cessão dos direitos 
autorais. Os termos de licença de uso também devem ser expressos num 
acordo entre partes.

Caso o roteiro seja escrito por você, será necessário realizar o registro do 
texto na Biblioteca Nacional, órgão responsável por atestar a autoria das 
obras, por meio da página www.bn.gov.br, menu “Registro ou averbação de 
obras”. Obras audiovisuais podem ser registradas na Agência Nacional do 
Cinema por meio do Certificado de Produto Brasileiro (CPB). 

O autor do argumento, o diretor e o autor da trilha sonora exclusiva para 
o filme são reconhecidos como coautores da obra audiovisual e eles dividem 

todos os direitos patrimoniais. Porém, será o diretor que representará os demais 



27

na reivindicação dos direitos morais. Isto é, exigir os créditos da obra, ter o poder de conservá-la inédita ou modificá-la e, 
também, de solicitar que o filme não seja mais exibido, caso sinta que essa utilização afronte sua reputação e imagem. Os 
direitos morais não podem ser transferidos a terceiros.

Atores, bailarinos, dubladores possuem direitos conexos de imagem e de representação. Nos contratos desses profissionais, 
deve estar prevista a autorização de uso de sua representação. É importante que a produção reconheça os créditos de 
todos os envolvidos na produção da ficha de crédito ao final do filme. 

A obra artística é protegida patrimonialmente por 70 anos após o falecimento do autor, a exceção das obras audiovisuais e 
fotográficas que entram em domínio público 70 anos depois da data de sua primeira exibição.

O advento da internet trouxe outras discussões para os direitos autorais. Em outros tempos, seria improvável ter acesso a 
determinadas obras, essa facilidade tem proporcionado novos tipos de criação a partir do uso de outras obras. Estes usos 
permitiram a emergência de novos modelos de licenciamento como as permitidas pelo Creative Commons. Nesse caso, o 
autor ou criador pode disponibilizar seu trabalho intelectual de acordo com seus desejos. 
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Curte aí!

Lawrence Lessig argumenta no seu livro “Cultura Livre: como a mídia usa a 
tecnologia e a lei para barrar a criação cultural e controlar a criatividade” 
a necessidade de criar uma cultura livre que, ao mesmo tempo, proteja 
os direitos do autor e do criador e permita novas possibilidades de criação 

dadas pelas novas tecnologias.

É uma leitura para quem quer entender o debate sobre os direitos autorais e a emergência de 
novas tecnologias.

O documentário Good Copy, Bad Copy (2007), dirigido por Andreas Johnsen, Ralf Christensen e 
Henrik Moltke, apresenta essa mesma discussão a partir de pontos de vista de pessoas a favor e 
contra os direitos autorais e de casos concretos. 

Aproveite para aprofundar seus conhecimentos.
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2.3. Contratos, autorizações e seguros

Acordos verbais podem gerar incertezas para qualquer projeto. Formalizar por escrito todos os contratos de prestação 
de serviços e de locação, autorizações e permissão de filmagem é fundamental para garantir sucesso da sua produção. 
Recomenda-se também a contratação de seguros para minimizar eventuais prejuízos. 

O contrato é um acordo, entre uma ou mais pessoas, de vontades e de responsabilidades e em conformidade com as normas 
jurídicas. Geralmente, a produção executiva é responsável por todas as contratações.

Todos os contratos realizados com a equipe de administração, produção e técnica devem conter as seguintes especificações:

a) Qualificação completa das partes (nome, nacionalidade, profissão, CPF e RG, endereço, CNPJ, representante legal)

b) Objeto, obrigações e direitos

c) Vigência

d) Natureza do serviço e da função profissional 

e) Local onde será prestado o serviço

f) Cláusula sobre exclusividade e transferibilidade

g) Jornada de trabalho com especificação do horário de intervalo 

h) Remuneração e forma de pagamento

i) Condições de transporte e hospedagem para serviços realizados 
fora do local de contrato

j) Dia de folga semanal

k) N° do PIS ou PASEP. 
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No caso dos atores e atrizes, é importante especificar o personagem e o título da obra, a disposição do nome do ator ou 

atriz nos créditos do filme e a veiculação da imagem do artista nos materiais de divulgação, conforme a lei n° 6.533/1978, 

conhecida como “lei dos artistas”. Tanto a equipe técnica quanto o elenco devem apresentar registro profissional para 

serem contratados como mencionamos na unidade 1. 

Os contratos com apoiadores e financiadores são necessários. Se for órgão público, é muito provável que eles tenham um 

modelo pronto e há pouco espaço para negociações. Romulo Avelar (2013, p. 364-366) enfatiza que os contratos com esses 

agentes devem prever: a) obrigações e cronograma das atividades a serem cumpridas pelo patrocinado;  b) cronograma 

de repasses de recursos pelo patrocinador;  c) como os créditos dos patrocinadores e apoiadores aparecerão no filme;  d) 

necessidade de aprovação das peças de divulgação pelos apoiadores e patrocinadores;  e) prazo de vigência do contrato e 

da titularidade sobre o projeto patrocinado;  f) documento que comprove os repasses e condições e limites para exploração 

da imagem dos produtos patrocinados pelo patrocinador e apoiador.

É necessário que o produtor executivo também se atente para as especificidades de contratação de estúdios e equipamentos. 

Verificar se os serviços contratados condizem com o esperado é fundamental, portanto, as responsabilidades de cada parte 

devem estar explícitas no contrato. Estúdio e locações devem possuir alvará de funcionamento e laudo emitido pelo 

corpo de bombeiros. A depender do teor dos acordos e dos riscos do projeto, cabe à produção decidir pela contratação de 

eventuais seguros para equipamentos, pessoas, locações, pois  imprevistos e acidentes podem ocorrer. 

Filmagens em ambientes externos podem exigir autorização ou permissão de órgãos vinculados ao poder público, 

principalmente, se houver necessidade de fechamento de ruas ou qualquer outro efeito sobre o trânsito. Cabe à produção 

executiva entrar em contato com os órgãos responsáveis com antecedência de, ao menos quinze dias, para obter essas 

autorizações. Geralmente, solicita-se um ofício com informações do projeto e do responsável; local específico, dia, hora e 

duração da filmagem; identificação da equipe; equipamentos que serão utilizados.
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2.4. A produção no set de filmagem 

Depois de obter os direitos do texto ou trilha musical, contratar equipe, locar estúdio e conseguir permissão para gravar 

os ambientes externos previstos no roteiro, a produção se voltará para o set de filmagem. Em equipes pequenas, a 

organização do andamento do set pode ser realizado pela mesma pessoa que faz a produção executiva. Nas produções 

profissionalizadas, essa função será realizada pelo diretor de produção, produtor de platô e assistentes de produção.

O set de filmagens tem uma linguagem própria, vivenciá-lo é fundamental para entendermos algumas nuances durante a 

produção. De qualquer modo, um planejamento de filmagens minucioso pode antecipar a maior parte das dificuldades. É 

dever da produção organizar os fluxos da equipe, objetos e equipamentos. 

Fazer um filme é oferecer imagens e sons ao roteiro que serve de 

referência para todos os envolvidos com a obra audiovisual;  a 

equipe deve ter contato com esse documento antes do início das 

gravações. Como dissemos anteriormente, é por meio do roteiro 

que podemos realizar a análise técnica de cada cena, ou seja, 

listar e quantificar todos os elementos necessários para a filmagem: 

equipamentos necessários, objetos, equipe, elenco, figurantes, figurino, 

cenário, equipamentos especiais, arte, cenografia. 

Os dados levantados nessa análise fornecem informações sobre a 

quantidade de dias necessários para realizar o filme e a equipe necessária. 

Além disso, é um momento importante para realizar escolhas estéticas 

alinhadas com o recurso disponível (tempo, dinheiro e equipe). Podemos 

filmar o mesmo filme com R$100.000,00 ou R$1.000.000,00 a diferença será 

sua estética. 
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Pode ser que na fase da análise técnica, a equipe tenha que fazer um redimensionamento de alguns elementos previstos 
no roteiro, o que pode causar algumas mudanças no roteiro. Definir um momento a partir do qual o roteiro não poderá ser 
modificado é fundamental. Caso haja uma mudança no roteiro, toda equipe precisa ser avisada.

As informações oferecidas pela análise técnica devem ser usadas para o desenho de produção, ou seja, descrever a gravação: 
objeto a ser filmado, definição de locações internas ou externas, horário (se dia ou noite), número de dias de gravação, 
horas de gravação diária, necessidade de transporte, autorização de filmagem, funções da equipe durante a filmagem, 
definição dos equipamentos para gravação e edição, como será realizada a mixagem e o cronograma de finalização.  

Depois do desenho de produção, é possível planejar a filmagem. Assim, a produção terá o número de dias de gravação, 
quantos desses dias serão dedicados às cenas externas e internas. Carlos Gerbase (2012) recomenda que as cenas que 
demandam maior produção sejam realizadas no início das filmagens, quando a equipe de produção se encontra mais 
motivada, enquanto que as cenas mais difíceis para o elenco sejam realizadas no final, quando atores e atrizes já dominam 
melhor seus personagens. 

Saiba mais!

A análise técnica é facilitada por planilhas de produção. Existem programas como o Movie Magic 
Scheduling direcionados para a produção audiovisual em que é possível formatar as tabelas no padrão 
da indústria audiovisual, além de facilitar a geração de listas e relatórios.
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O plano de filmagem expressa as escolhas de produção feitas pela equipe de realização do filme, pois o mesmo roteiro 
pode ser filmado em prazos diferentes (quatro ou oito semanas) e com recursos diferentes como dissemos anteriormente. 
Deve ser revisado constantemente, pois é bem provável que ocorram imprevistos, modificações e adequações. Para maior 
organização e planejamento das filmagens, pode-se fazer também listas específicas de acordo com os segmentos da 
produção (elenco, maquiagem, fotografia, som, efeitos especiais, objetos). 

A ordem do dia é um documento organizado a partir do plano de filmagem que comunica a agenda diária de gravação, quais 
os eventos importantes, equipamentos especiais. Toda equipe precisa lê-la para entender o que será filmado no dia, quais 
elementos serão necessários, as pausas previstas e a hora de chegada e saída da equipe no dia. 

Durante as filmagens, recomenda-se ter uma caixa de produção no set, na qual estejam guardados objetos que podem 
ser usados em caso de emergência: fitas adesivas, cabos, tomadas, extensão de energia, silvertape, alicates, martelos, 
tesoura, arame, fios. 

Alguns imprevistos devem surgir durante as filmagens, é preciso, primeiro, manter a calma e pensar nas resoluções de 
maneira rápida e eficiente. Ao quebrar um equipamento, por exemplo, pense em como conseguir outro para não perder a 
diária da equipe e locações. Depois, pensamos em como resolver o equipamento quebrado. 



34

2.5. Direito de imagem

Todas as pessoas que aparecerem no filme devem assinar uma autorização de uso de imagem e som. Essas autorizações são 
pré-requisitos para circulação e distribuição de qualquer produto audiovisual. Isso porque a imagem de qualquer pessoa é 
protegida legalmente, sendo um direito de personalidade, intransmissível e irrenunciável.

É importante manter uma pasta com cópias dos formulários dessas autorizações no set de filmagem para que as pessoas 
que, porventura apareçam no filme, assinem o formulário antes mesmo de iniciar a gravação. Veja, abaixo, um modelo 
de autorização de uso de imagem e som que pode ser adaptado para sua produção. Ela expressa o tipo de distribuição e 
exibição da obra e suas finalidades.

Autorização de Uso de Imagem e Som

Eu, ___________, autorizo a utilização de minha imagem e som da minha voz para o filme ______________ 
a qualquer tempo, em toda e qualquer exploração comercial, distribuição e exibição da obra audiovisual, 
por todo e qualquer veículo, processo ou meio de comunicação e publicidade existentes e que venham 
a ser criados, em exibições públicas ou privadas, circuitos fechados, meios de transporte, assim como 
na divulgação e/ou publicidade do filme, para exibição pública ou domiciliar, reprodução no Brasil e 
exterior, podendo as cenas do filme em questão ser utilizadas para fins comerciais ou não.

Brasília, _____ de ______ de _______.

_________________

Nome:

Endereço:

Telefones:

Identidade:

CPF:

Modelo adaptado do livro “O cinema e a produção” de Chris Rodrigues (2007, p. 145)
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Saiba mais!

O direito à imagem no Brasil é previsto pelos seguintes regulamentos:

 Constituição Federal

 Código Civil (Lei 10.406/2002)

 Lei Pelé (Lei 9.615/1998) 

 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990)

A Constituição Federal se fundamenta na dignidade da pessoa humana para afirmar a igualdade de todos perante a lei e a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 

Isso permite assegurar o direito à indenização pelo dano moral ou material causado pela exposição da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas. E, também, o direito de resposta.

A lei também protege a reprodução da imagem e da voz nas atividades desportivas. Os clubes devem prever um contrato 
específico de direito de uso de imagem e voz com jogadores, pois eles detêm o direito de arena que é a transmissão de 
uma partida de futebol.

As imagens de crianças e adolescentes só poderão ser usadas com autorização de pai e mãe e não podem ferir a integridade 
física, psíquica e moral da criança e adolescente.
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A regra da autorização de uso de imagem e som não se aplica quando o interesse público é maior que o interesse privado. 
É o caso das imagens, para o jornalismo, de pessoas públicas (artistas, atletas, políticos, líder religioso) em âmbito público 
e de multidão quando ninguém é focado. 

No entanto, mesmo nessas situações é preciso atentar-se. Uma imagem pode servir para ilustrar uma matéria jornalística 
sem que haja um fato informativo, por exemplo, um casal jantando num restaurante para ilustrar uma pauta sobre inflação. 
Neste caso, é necessário solicitar autorização de uso de imagem.

Bora rever!

Esta unidade apresentou as etapas de produção de uma obra audiovisual desde a concepção 
da ideia até a distribuição e a circulação dos conteúdos, enfatizando os papeis da produção 
executiva e da produção no set de filmagem e as relações com as normas legais.

Vimos que a produção executiva acompanha o projeto do início ao fim. Ela é responsável por 
conseguir financiamento, contratar equipe e serviços, acompanhar a execução do orçamento 
e planejar as estratégias de circulação e distribuição do produto realizado.

Já, a produção no set de filmagem exige uma organização contínua do fluxo do trabalho das equipes e das gravações. Essa 
organização pode ser feita pelo produtor de platô e pelo assistente de produção.  O controle diário da captação de imagens no 
set é realizado pelo operador de câmera e a o de sons, pelo operador de áudio. A produção executiva tem o papel de verificar a 
tabela orçamentária e o que foi gasto diariamente quando o filme está sendo gravado.

Essas tarefas exigem um conhecimento mínimo sobre os direitos autorais e de imagem, a lei dos radialistas e a lei dos artistas e 
técnicos de espetáculos.

Gostaria que você refletisse sobre o conteúdo estudado e sobre seus interesses na área do audiovisual e tentasse pensar em uma 
ideia que gostaria de produzir. Quais etapas de produção seriam necessárias realizar para que essa ideia se tornasse um filme?
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LEGISL AÇÃO 
AUDIOVISUAL 

http://law.uky.edu/news/uk-law-team-offer-6-year-ba-jd-program
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Olá! A unidade anterior apresentou algumas das atividades da produção executiva e da 
produção no set de filmagem e suas conexões práticas com algumas normas: os contratos 
de parte da equipe são regidos pela “Lei do Radialista” e pela “Lei do Artista”; o uso de 
textos, imagens e músicas em uma obra audiovisual é normatizado pela “Lei dos Direitos 
Autorais”; as imagens das pessoas que aparecem no seu filme necessitam de autorização 
prévia prevista na Constituição Federal e no Código Civil.

Por outro lado, não tocamos em pontos fundamentais para compreender a produção audiovisual 
no interior de uma política pública voltada para o setor, tais como as leis de incentivo à cultura 
e ao audiovisual e programas voltados para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Nesta 
unidade, vamos compreender como esse setor é regulamentado; o objetivo é oferecer uma 
visão geral, pois leis são combinadas com decretos e instruções normativas e não é nosso 
intuito esgotar todo esse conteúdo aqui. 

A primeira legislação do audiovisual brasileiro é o decreto n° 21.240/1932 que menciona regras 
para censura (estávamos num regime ditatorial), classificação indicativa e proporção de filmes 
brasileiros no mercado exibidor em relação aos estrangeiros. É neste período que é criado o 
Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE) que se transformará, em 1968, na Empresa 
Brasileira de Filmes (Embrafilme), extinta em 1990. Essas instituições eram responsáveis 
por executar a política para o audiovisual brasileiro  e, desde 2001, essa tarefa é feita pela 
Agência Nacional do Cinema (ANCINE). 

LEGISLAÇÃO AUDIOVISUAL 
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O final do século XX foi um momento de crise e desmonte das políticas públicas de cultura. Além da Embrafilme, o próprio 
Ministério da Cultura (MinC) foi extinto. Em resposta ao movimento de extinção das instituições públicas de gestão cultural, 
surgiu o modelo das leis de incentivo à cultura, primeiro a Lei Sarney (Lei n° 7.505/1986), seguida da Lei Rouanet (Lei n° 
8.813/1991) e da Lei do Audiovisual (Lei n° 8.685/1993). Esse modelo foi replicado nos estado e aprofundado no governo 
de Fernando Henrique Cardoso e, apesar de ser alvo de inúmeras críticas nos últimos 20 anos e de haver uma proposta 
de reforma desse modelo em tramitação na Câmera dos Deputados, o projeto de lei do Programa Nacional de Fomento e 
Incentivo à Cultura (ProCultura)  ainda não foi modificado e continua operando.

No início dos anos 2000, mudanças significativas ocorreram na regulamentação do setor audiovisual brasileiro: a criação da 
ANCINE, em 2001, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), em 2006, e da criação da Lei 12.485/2011, conhecida como a Lei 
de Cotas de Tela da TV por assinatura, em 2011. Entender essas legislações é de fundamental importância para a produção 
audiovisual, quais são as novas possibilidades de mercado e fomento e como se deve atuar no mercado, são algumas das 
sutilezas que essas leis preveem. 

Portanto, nesta unidade, vamos entender como a Constituição Federal aborda o audiovisual, a legislação sobre a televisão, 
a importância das leis de incentivo, da ANCINE e do Fundo Setorial do Audiovisual para o desenvolvimento do audiovisual. 
Qualquer dúvida pode ser postada em nosso fórum. Bons estudos!
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3.1. Constituição Federal  

A Constituição Federal é o principal instrumento jurídico brasileiro. Ela determina como 
o Estado funciona, quem faz as leis e como, quais direitos e garantias fundamentais 
dos indivíduos e quais as normas para convivência em nossa sociedade. O audiovisual 
se inter-relaciona, principalmente, com as partes do texto constitucional que 
mencionam os direitos de autor e de imagem (abordados na unidade 2), o direito à 
liberdade de expressão e acesso à informação e os direitos à cultura e à comunicação.

 Esses direitos devem respeitar o princípio da dignidade humana e observar outros 
direitos também previstos pelo texto constitucional. Por exemplo, crianças e 
adolescentes devem ser protegidos de situações de violência, abuso ou exploração, 
isso implica a necessidade de classificação etária de conteúdos audiovisuais. Qualquer 
cidadão que se sinta ofendido em sua imagem e honra em uma obra audiovisual 
também tem direito de resposta.

Por ser relativamente recente, boa parte do texto constitucional ainda não foi 
regulamentado em leis complementares, caso do capítulo da comunicação social que 
dialoga com a produção audiovisual. Esse capítulo trata das regras para concessão, 
permissão ou autorização de serviço de rádio e televisão. Um canal de TV aberta, 
para transmitir seu conteúdo, deve ter uma concessão. O presidente tem o poder de 
outorga da concessão ou permissão, desde que dois quintos do Congresso aprove. Essa 
regra também vale para as renovações que são feitas a cada 15 anos para concessões 
de TV. 
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Saiba mais!

No final de 2005, um grupo de instituições não governamentais em parceria com o Ministério Público 
Federal moveu uma ação contra o programa Tarde Quente e seu apresentador João Kléber porque 
entendiam que as “pegadinhas” veiculadas no programa feriam a integridade humana, a ação 
solicitava, portanto, o direito de resposta.

A ação foi vitoriosa. De dezembro de 2005 a janeiro de 2006, no lugar do programa Tarde Quente, foi veiculado o programa 
Direitos de Resposta com 1h de duração, cujo tema principal era a importância dos direitos humanos.

Todo o texto da ação é baseado na Constituição Federal. 

Saiba mais sobre o caso:

Publicação “Sociedade ocupa a TV: o caso Direitos de Resposta e o controle público da mídia”

Programa Direito de Resposta
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O texto constitucional menciona também que rádios e televisões devem dar preferência aos conteúdos educativos, 
artísticos, culturais e informacionais na sua produção e programação e estimular a produção independente e regionalizada. 
Essa preferência está em sintonia com o capítulo da cultura, artigos 215, 216 e 216-A. Nestes artigos é previsto o pleno 
exercício dos direitos culturais, ou seja, temos direito de fruir e de produzir cultura. 

O artigo 215 aborda a necessidade da elaboração participativa de um plano plurianual para nortear a integração dos poderes 
públicos (federal, estadual e municipal) na execução de políticas públicas de cultura. Atualmente, está em vigência o Plano 
Nacional de Cultura (PNC), regulamentado pela Lei n° 12.343/2010, que prevê programas específicos para o audiovisual. 
Até 2021, várias ações devem ser realizadas, entre elas a definição de marcos legais e organizacionais para o ordenamento 
e a democratização da mídia audiovisual e digital e o fortalecimento de instituições públicas e privadas que realizam 
preservação e difusão de acervos audiovisuais. 

Entre as metas do PNC, estão a construção de espaços culturais e a criação de núcleos com equipamentos para realização 
de obras audiovisuais. No Recanto das Emas, temos o CEU das Artes com espaços de exibição, parte de uma das metas do 
PNC, assim como, a previsão de funcionamento do Núcleo de Produção Digital Audiovisual (NPD) no IFB do Recanto das 
Emas, cujo objetivo é disponibilizar equipamentos para produção audiovisual. 

Outra meta do plano é a de que a produção audiovisual independente 
participe da programação de canais de televisão em 25% nos canais da TV 
aberta e em 20% nos canais da TV por assinatura e, ainda,  que os filmes 
brasileiros participem em 27% da quantidade de bilhetes vendidos nas 
salas de cinema. A Lei da TV por assinatura, como veremos a seguir, é 
essencial para consecução dessas metas. 

A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais ratificada pelo país por meio do Decreto Legislativo n° 485/2006 
é especialmente importante para a legislação sobre o audiovisual. 
O Plano Nacional de Cultura e a Lei n° 12.485/2011 citam em seus 
textos alguns dos princípios da convenção. O compromisso dos países 
signatários, como o Brasil, ao assinarem a Convenção foi o de adotar 
políticas de promoção à diversidade da mídia e televisão e acesso 
aos meios de produção, distribuição e difusão de seus conteúdos às 
indústrias culturais nacionais independentes e atividades do setor 
informal. Na próxima unidade, vamos compreender como essas 
medidas são parte da legislação da TV por assinatura.
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3.2. Modelos de televisão: TV aberta e TV por assinatura

A televisão é um dos meios de comunicação mais populares a que temos acesso, sendo o meio hegemônico do século XX. 
Ela oferece “um conjunto de trabalhos audiovisuais (variados, desiguais, contraditórios) que a constituem” (MACHADO, 
2000) e tem uma relação direta com a publicidade, o que pode explicar o grande número de programas de entretenimento. 
Nesta unidade, vamos entender um pouco de sua estrutura tecnológica e seus desdobramentos normativos e de conteúdo. 

A primeira transmissão de TV aberta no Brasil foi realizada em 1950 pela TV Tupi. 

Em 2011, 95% da população tinha acesso ao sinal analógico de televisão por meio de antenas VHF. Durante a primeira 
década do século XXI, parte da sociedade brasileira estava discutindo a modernização da transmissão do sinal de TV aberta 
que passaria do analógico para o digital. Um dos interesses em realizar essa mudança é a possibilidade de ofertar serviços 
4G pelo sinal utilizado na transmissão digital, o UHF.

Os principais modelos de transmissão digital (estadunidense, europeu e japonês) poderiam dar mais ênfase à qualidade 
de transmissão de imagem e som, à possibilidade de acesso à TV em diversos aparelhos e à interatividade. Optou-se por 

Saiba mais!

Se você quer entender um pouco da história das concessões de televisão e sua relação com os 
meandros políticos, é legal assistir o documentário Muito Além do Cidadão Kane de Simon Hartog.

O documentário mostra uma parte específica da história da televisão no Brasil ao desenvolver o caso 
da TV Globo naquele período.
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adaptar o modelo japonês, priorizando a qualidade de transmissão e não a interatividade, ou seja, é possível realizar 
uma transmissão em alta definição (HD), mas não é possível interagir com o conteúdo, como permite o modelo europeu. 
Os críticos a esse modelo enfatizam que ao adotar o modelo japonês, perdeu-se a vantagem da interatividade e da 
compressão do sinal (a transmissão UHF permite mais faixas de transmissão), o que possibilitaria mais canais e, portanto, 
mais emissoras. 

  Para ter acesso à TV aberta digital, é necessária uma antena UHF, ligada a um conversor digital integrado à TV. Até o final 
do ano 2018, o sinal analógico será desligado, o responsável pela coordenação da implementação do sinal digital é o Grupo 
de Implantação do processo de Redistribuição e Digitalização de canais de TV (Gired), composto por membros do poder 
público e pelas emissoras que adquiriram faixas de retransmissão. 

Já o modelo da TV por Assinatura foi implementado no Brasil em 1990. Sua transmissão é realizada por antena parabólica 
digital ou cabo ligado a um decodificador. A transmissão é digital, mas não implica alta definição, como no caso da TV 
aberta digital. Em 2011, foi aprovada a Lei n° 12.485 que regulamenta as TVs por assinatura. Os princípios da comunicação 
audiovisual da televisão por assinatura obedece aos princípios de liberdade de expressão e de acesso à informação, promoção 
da diversidade cultural, da língua portuguesa e da cultura brasileira, liberdade de iniciativa e proibição de monopólio e 
oligopólio e os princípios da Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. 

Essa lei introduziu, o que se convencionou a chamar como “cotas de tela”, algo bem parecido com a primeira lei do 
audiovisual brasileira de 1932. Ela estabelece que os canais devem ter, no mínimo, 3h30minutos de conteúdo nacional no 
horário nobre, sendo a metade produzido por produtora independente.

Nos pacotes de TV por assinatura, a cada três canais, um deve ser brasileiro. Os canais brasileiros devem ter 1/3 da 
programação, programado por programadoras independentes. Ao menos dois canais brasileiros, devem ofertar o mínimo 
de 12h diárias de conteúdo audiovisual brasileiro, produzido por produtora brasileira. 

Essa lei marca um passo importante entre a TV por assinatura e a produção independente. A média semanal de conteúdo 
brasileiro por canal infantil já chega a quase 11h, quase três vezes maior que o previsto em lei. São exemplos de casos de 
sucesso: “O irmão do Jorel” e “O show da Luna”.

Portanto, essa lei permite maior representatividade de programação brasileira na TV por assinatura e maior produção 
brasileira, o que aumenta as possibilidades de trabalho no campo do audiovisual.
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3.3. Leis de Incentivo

Como dissemos no início da unidade, as leis de incentivo são um tipo de mecanismo de financiamento. No Brasil, a primeira 
lei de incentivo à cultura foi criada em 1986, a Lei Sarney (Lei n° 7.505/1986), substituída pela Lei Rouanet (Lei n° 
8.813/1991), criada em 1991 e, no âmbito federal, foi criada uma lei específica para o audiovisual, a Lei nº 8.685/1993, 
devido à pouca produção realizada nos anos 1990. 

A Lei Rouanet cria o Programa Nacional de Cultura (PRONAC) e estabelece mecanismos de financiamento para a área da 
cultura: mecenato (incentivo fiscal), Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo de Investimento Artístico e Cultural (Ficart). 
O FNC aporta recursos diretamente a projetos por meio de editais e os Ficarts são fundos de investimento mais voltados aos 
projetos comerciais, porque esse tipo de investimento pressupõe lucro. Enquanto que o mecenato se baseia no abatimento 
de um percentual do imposto de renda, quando uma pessoa jurídica (4%) e/ou física (6%) doa ou patrocina os recursos para 
o desenvolvimento de um projeto cultural, vinculando sua marca ao projeto apoiado.

Pela Lei Rouanet, é possível deduzir 100% dos recursos doados ou patrocinados a um projeto, desde que o projeto se 
enquadre no artigo 18 da lei: curta ou média-metragem, preservação ou restauração de obras audiovisuais, difusão do 
acervo audiovisual e construção de salas de cinema em municípios com menos de 100 mil habitantes. Já a dedução fiscal 
de projetos, como filmes documentais, é parcial.

Antes de captar recursos utilizando o mecanismo dessa lei, é necessário ter seu projeto aprovado pela Comissão Nacional de 
Incentivo à Cultura (CNIC), sendo necessário a inscrição prévia pelo sistema SalicWeb. Depois que seu projeto for aprovado 
pela CNIC, você tem um período para captar recursos. Como argumento há o próprio incentivo fiscal e a possibilidade do 
patrocinador divulgar sua marca no produto audiovisual.

A Lei do Audiovisual, Lei n° 8.685/1993, foi criada para recuperar a produção do cinema brasileiro que nos anos 1990 
chegou a menos de 1% das obras veiculadas nas salas de cinema. Os primeiros filmes que conseguiram recursos por meio 
dessa lei representaram a produção que se convencionou a chamar “Cinema da Retomada”. 

O mecanismo de dedução é semelhante ao utilizado pela Lei Rouanet que, praticamente, deixou de ser usada pelo setor 
audiovisual. Na Lei do Audiovisual, pode-se deduzir 100% do valor investido do Imposto de Renda com a vantagem do 
investidor incluir os valores aportados como despesa operacional, podendo o investidor abater até 125% do valor investido 
de seu imposto ao reduzir seu lucro líquido. Além disso, o investidor pode obter retorno financeiro com a participação 
de um percentual dos direitos de comercialização da obra. Para quem patrocina, é mais vantagem investir no produto 
audiovisual incentivado por essa lei, o que causa desigualdade com a Lei Rouanet.



46

No Distrito Federal, há a Lei de Incentivo à Cultura (LIC), a Lei n° 934/2017, cujo objetivo é fomentar projetos em parceria 
com a iniciativa privada por meio da isenção de um percentual do ICMS e do ISS. Seu funcionamento é feito de maneira 
semelhante à Lei Rouanet em âmbito Distrital.

Vimos que as leis de incentivo à cultura são um tipo de mecanismo de financiamento a programas e projetos culturais. Elas 
oferecem incentivo fiscal a pessoas físicas e jurídicas para financiarem tais projetos e, também, visibilidade de sua marca e 
imagem institucional. Ao criar tal mecanismo, o Estado brasileiro acaba dando às empresas a decisão do que apoiar, mesmo 
que os recursos sejam públicos. 
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3.4. ANCINE e Fundo Setorial do Audiovisual

A década de 1990 foi bem difícil para o audiovisual. Suas principais instituições do setor – Embrafilme, Concine e Fundação 
do Cinema Brasileiro – foram extintas no período. A política neoliberal implementada pelo governo de Fernando Collor de 
Mello substituiu essas instituições, inclusive o Ministério da Cultura (também extinto no período), pelo modelo das leis de 
incentivo. Na prática, esse modelo é usado para apoiar projetos e programas artístico e culturais com recursos estatais 
(pagamentos de impostos), mas escolhidos pelas empresas. 

Os resultados da Lei Rouanet e, depois, da Lei do Audiovisual não atenderam às  expectativas demandadas pelo setor 
audiovisual. Em 2000, foi realizado o III Congresso Brasileiro de Cinema (CBC) que reuniu agentes do cinema brasileiro, 
cujas principais demandas do encontro foram: a formulação de um órgão estatal para gerir as políticas para o audiovisual 
brasileiro, a aproximação da produção independente com a televisão e novos modelos de fomento.

Em 2001, a ANCINE (Agência Nacional do Cinema) é criada pela Medida Provisória 2.228-1/01, a qual tem entre seus objetivos 
os de promover a autossustentabilidade da indústria cinematográfica e a articulação dos vários elos da cadeia produtiva, de 
estimular a diversidade da produção audiovisual e o fortalecimento da produção independente e das produções regionais. 

A agência deve executar a política, fiscalizar o cumprimento da legislação, regular e fomentar;  suas funções estão 
relacionadas à indústria audiovisual e à indução de mercados. Suas atribuições são divididas com a Secretaria do Audiovisual 
(SAV), ligada ao MinC, de acordo com o Decreto n° 4.456/2002. Nos últimos anos, a SAV tem se relacionado com políticas, 
programas e ações para o audiovisual cujo objeto seja o de fomentar as manifestações culturais e não a indústria, por 
exemplo, estímulo à mostra e festivais, produções de novos diretores e filmes de baixo orçamento, políticas de formação,  
qualificação e preservação do acervo. 

Além da Agência, a Medida Provisória cria a política nacional de cinema e o Conselho Superior de 
Cinema (CSC) – responsável por elaborar tal política e a Contribuição para o Desenvolvimento 
da Indústria Cinematográfica (CONDECINE), que deve ser destinada ao Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA).
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O Fundo Setorial do Audiovisual é uma programação específica do Fundo Nacional de Cultura para financiamento direto a 
projetos e programas da cadeia produtiva do audiovisual. Foi instituído pela lei n° 11.437/2006 e regulamentado pelo Decreto 
n° 6.299/2007. Os recursos que alimentam o fundo são advindos, principalmente, da Contribuição para o Desenvolvimento 
da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE), além do orçamento da União, receitas de outras concessões e 
permissões, taxas, multas e rendimentos de aplicações. É uma forma direta de apoio a projetos, diferentemente das leis 
de incentivo, sendo uma nova alternativa ao fomento, com participação direta do Estado.

A gestão do FSA é realizada pelo Comitê Gestor que é composto por agentes do poder público e representantes do setor 
audiovisual que determinam as linhas de ação e o acompanhamento da política. Os recursos financeiros do fundo são 
administrados pelos agentes financeiros, sendo o principal o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
que opera diretamente por meio de linhas como o Cinema Perto de Você – programa instituído pela Lei n° 12.599/2012 
para construção de salas de cinema – ou de maneira descentralizada por meio de outros bancos ou instituições financeiras.

Há possibilidade de apoio a projetos na área da produção, da distribuição e da circulação de obras audiovisuais por meio 
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro (PRODECINE) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Audiovisual Brasileiro (PRODAV), com linhas de apoio específicas para televisão.

Para acessar recursos do FSA, é necessário se cadastrar como agente econômico na ANCINE e, no caso de pessoas jurídicas, 
o CNPJ deve constar no cadastro da empresa, pelo menos, uma das seguintes atividades da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE): 

 5911-1 – Atividades de Produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão 

 5912-0 – Atividades de Pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

 5913-8 – Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

O FSA desenvolve parcerias com fundos estaduais e distritais de cultura, como o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito 
Federal (FAC). Neste caso, para acesso aos editais de financiamento ao audiovisual do FAC que tenham recursos da ANCINE 
via FSA, é necessário garantir os pré-requisitos solicitados pelo FSA.

Mostramos aqui algumas formas de financiamento promovidas pela ANCINE para maior aprofundamento desses mecanismos, 
indicamos um estudo detalhado das leis e das instruções normativas da ANCINE, principalmente, aquelas que abordam 
elementos do projeto audiovisual, do que é uma produtora independente, tais como as Instruções Normativas 114, 119 e 
125 do ano de 2015. 
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3.5. Classificação Indicativa

A classificação indicativa é uma ação de proteção às  crianças e aos adolescentes, conforme previsão da Constituição 
Federal, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei n° 8.069/1990. A família, o Estado e a 
sociedade – o que inclui emissoras de televisão e salas de cinema – são corresponsáveis pela proteção da criança e do 
adolescente de abuso, violência e exploração sexual.

Isso significa que o Estado deve oferecer informações sobre o conteúdo de obras audiovisuais, jogos eletrônicos, aplicativos 
e jogos de RPG para que a família possa decidir sobre a exposição da criança e do adolescente àquele conteúdo e, em caso 
afirmativo, conversar sobre esse conteúdo com a criança e/ou o adolescente. A classificação informa a faixa etária não 
recomendada, os critérios temáticos de classificação medem o grau de incidência de cenas de sexo e nudez, violência e 
drogas:

a) Livre: conteúdos predominantemente positivos e que não tragam elementos de passíveis de indicação.

b) Não recomendado para menores de 10 anos: admite-se, entre outros, conteúdos educativos sobre sexo, cenas de 
armas com violência, enquadramentos que geram medo ou tensão, atos criminosos sem violência, linguagem depreciativa, 
descrição verbal do consumo de drogas ilícitas, uso medicinal de drogas ilícitas, discussão sobre o tráfico de drogas.

Saiba mais!

Para saber mais sobre o assunto, consulte o Guia Prático da Classificação Indicativa. 
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c) Não recomendado para menores de 12 anos: admite-se, entre outros, nudez velada, insinuação e carícia sexual, 
masturbação, simulação sexual, linguagem de conteúdo sexual, ato violento, lesão corporal, presença de sangue, descrição 
de violência, morte natural ou acidente com violência, exposição ao perigo, bulliyng, supervalorização do consumo, 
consumo e indução ao uso de drogas ilícitas, menção a drogas ilícitas.

d) Não recomendado para menores de 14 anos: admite-se, entre outros, nudez, erotização, relação sexual, prostituição, 
morte intencional,  estigma ou preconceito, insinuação do consumo de drogas ilícitas, discussão sobre descriminalização de 
drogas ilícitas.

e) Não recomendado para menores de 16 anos: admite-se, entre 
outros, relação sexual intensa, cenas de estupro, exploração e coação 
sexual, tortura, mutilação, suicídio, violência gratuita, aborto, pena 
de morte, eutanásia, produção ou tráfico de qualquer droga ilícita, 
consumo e indução de drogas ilícitas.

f) Não recomendado para menores de 18 anos: admite-
se, entre outros, sexo explícito, situações sexuais complexas, 
violência de alto impacto, apologia à violência, crueldade, 
pedofilia, crimes de ódio, apologia ao uso de drogas ilícitas. 

Obras audiovisuais destinadas à TV por assinatura, festivais 
e mostras e VOD podem ser autoclassificadas, desde que 
apresentem os símbolos da classificação indicativa.  Por 
outro lado, obras exibidas na televisão, salas de cinema 
e DVDs devem ser classificadas por análise prévia pelo 
Ministério da Justiça. O processo inclui o preenchimento da 
ficha técnica de autoclassificação, a cópia da CONDECINE e 
a cópia da obra. Uma vez que o Ministério da Justiça atribuiu 
classificação indicativa, ela vale para todos os veículos.
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Bora rever!

É hora de fazer a revisão do conteúdo trabalhado!

Vimos na unidade 3, as principais legislações sobre o áudio e vídeo no Brasil. 

Apresentamos quais são os direitos elencados pela Constituição Federal que se relacionam 
com o audiovisual: direito à comunicação, à cultura, à liberdade de expressão, à autoria e à 
imagem. E como o conteúdo da Constituição e de tratados internacionais como a Convenção 
sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais se desdobram em leis 

complementares e ordinárias.

Depois, vimos as mudanças estruturais que aconteceram recentemente na televisão e as consequências para o mercado 
audiovisual.

Oferecemos elementos para compreensão das leis de incentivo à cultura, da ANCINE e do Fundo Setorial do Audiovisual, assim 
como, para classificação indicativa de obras audiovisuais. 

Gostaria que você refletisse sobre como esses mecanismos jurídicos regulamentam e fomentam a produção audiovisual brasileira.
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ÉTICA NO AUDIOVISUAL E 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Pier Paolo Pasolini. Disponível em: https://bit.ly/2rZ820j



Olá! Chegamos à ultima unidade da disciplina de Produção, Legislação e Ética no 
Audiovisual. Vimos no decorrer do curso a relação entre as normas jurídicas e a 
produção de conteúdo em áudio e vídeo, a importância das leis de incentivo, do 
Fundo Setorial do Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema e de políticas públicas 
para o desenvolvimento do setor. 

De certo modo, estas regras jurídicas conformam padrões de comportamento e valores 
no dia a dia de nossa profissão. Solicitar autorização para uso de imagem de uma pessoa 
ou de uma música para seu compositor, elaborar contratos não abusivos, honrar os 
compromissos acertados com apoiadores, utilizar o recurso público conforme acordado 
são algumas orientações da produção audiovisual que devem ser observadas no âmbito das 
relações profissionais.

O conteúdo que produzimos em nossos filmes, documentários, canais do YouTube, séries de TV, 
matérias telejornalísticas também trazem dilemas éticos: podemos reproduzir a estigmatização 
de um grupo social sem se quer nos dar conta, reforçar preconceitos, construir e desconstruir 
padrões de beleza, oferecer ou não a possibilidade do contraditório, enfim, produzir 
significados.

ÉTICA NO AUDIOVISUAL E ATUAÇÃO 
PROFISSIONAL
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Nesta unidade, vamos refletir sobre as posturas éticas no audiovisual surgidas tanto no âmbito das relações 
profissionais quanto no conteúdo que produzimos. O objetivo da disciplina é levantar questões de natureza ética, 
partimos do pressuposto que cada um tem a liberdade de atuação e não cabe a nós interferirmos no posicionamento 
individual, apenas demonstramos algumas implicações e consequências de certos comportamentos.

Por fim, o curso é finalizado com algumas dicas de profissionalização, tendo como cenário a cadeia produtiva do 
áudio e vídeo no Distrito Federal. Para maior aprofundamento das discussões levantadas na disciplina, recomendo 
a consulta dos materiais listados nas referências. Em caso de dúvida, fique à vontade para expô-la em nosso 
fórum.

Foi um prazer acompanhar vocês ao longo da disciplina. Será um prazer ler suas reflexões sobre ética e atuação 
profissional na nossa plataforma, temas abordados nesta última unidade. Desejo bons estudos, foco e perseverança 
no curso.
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4.1. Considerações sobre ética na produção audiovisual

A ética pode ser entendida como um conjunto de regras cujo objetivo é garantir a convivência uns com os outros. Seu 
conhecimento se desdobra sobre nossos comportamentos ao tentar responder questões como: Quais regras de comportamento 
são mais aceitas em determinado ambiente? Por que estou ou não cumprindo meu dever com a sociedade? Por que, mesmo 
eu sendo livre, tendo a agir conforme as normas sociais? Por que algumas pessoas não cumprem essas normas?

Xenófanes, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Maquiavel, Hobbes, Kant, Hegel, Friedrich Nietzsche, 
Hannah Arendt, Michel Foucault, Judith Butler são alguns dos pensadores e pensadoras ocidentais que se dedicaram ou se 
dedicam ao problema da ética. A ética possui, portanto, diferentes abordagens e modos de interpretação, o que conforma 
seu saber como não exato. Isto tem como consequência que um determinado comportamento pode ser considerado ético 
ou antiético, a partir de sua historicidade e local de ação. 

O que entendemos como ser humano e sua relação em sociedade tem implicações profundas nos significados que damos para 
os comportamentos éticos. Uma mulher ou um homem negro no Brasil do século XIX não tinham direitos. Em certa medida, 

estes sujeitos não eram reconhecidos como seres humanos, como consequência, podiam receber tratamentos 
desumanos, cujos fundamentos éticos se baseavam neste não reconhecimento. Ao não reconhecer a mulher 

ou o homem negro como um ser humano igual a si, o agressor legitimava sua conduta. 

Na produção audiovisual, ao contar qualquer história, narramos sujeitos, portanto, 
fazemos escolhas, conscientes ou não, que apresentam nossos valores, visão de 

mundo e nossa compreensão do ser humano. O modo como representamos 
um personagem afirma nossa postura ética. Ao representar a mulher 

num papel subalterno, tendo a reafirmar e a reproduzir a 
ideia de que mulheres estão e podem ocupar apenas 

este lugar.  
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Curte aí!

A negação do Brasil (2000), documentário de Joel Zito Araújo, discute a 
representação da população negra nas telenovelas brasileiras.

É uma pesquisa interessante para quem quer se aprofundar no assunto. 

Portanto, os conteúdos que produzimos estão permeados de problemas éticos. A pessoa que dirige uma obra audiovisual 
coloca muito das questões de sua existência para a narrativa, por isso, sublinha-se a importância da diversidade de olhares 
na produção. 

Infelizmente, as desigualdades sociais brasileiras são reproduzidas no âmbito do cinema, segundo pesquisa realizada pela 
Agência Nacional de Cinema a partir dos dados de 142 longas-metragens nacionais lançados comercialmente no ano de 2016, 
75,4% dessa produção eram dirigidos por homens brancos, 19,7% por mulheres brancas, 2,1% por homens negros. Nenhum 
filme tinha como diretora uma mulher negra. Numa população constituída de 54% de pessoas autodeclaradas negras e de 
mais de 50% de mulheres, de acordo com os dados do IBGE, a proporção de representação na direção cinematográfica é 
parca. 

O ambiente do trabalho audiovisual também é permeado de relações de abuso que expõem estas questões. Um exemplo é o 
caso do #metoo, movimento que encorajou mulheres a fazerem denúncias de assédio, popularizado, principalmente, após 
relatos de assédio contra o produtor de Hollywood Harvey Weinstein. No Brasil, o movimento também teve repercussão, 
principalmente, após a figurinista Susllen Tonani denunciar José Mayer no ano de 2017. 

Por ser uma área necessariamente coletiva, é importante, portanto, atentarmos para nossas condutas éticas. Algumas 
dessas questões são explicitadas em códigos de ética específicos tais como o dos jornalistas, das emissoras de TV, da 
publicidade e propaganda, dos fotógrafos – como veremos a seguir. 
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4.2. Códigos de ética

O audiovisual é uma área em interseção com outros setores. É possível que você atue em diferentes janelas de exibição: 
na televisão, no cinema, na publicidade ou institucionalmente, na produção de conteúdos educacionais e direcionados à 
plataformas hospedadas na internet. Em cada uma dessas situações, há especificidades de comportamentos éticos que 
podem estar previstos em códigos de ética de diferentes profissões.

Códigos de ética orientam a conduta dos profissionais em sua área de atuação e, geralmente, são criados por entidades 
representativas como associações e sindicatos. Porém, não têm força de lei, no final das contas, é o profissional quem opta 
por ser ético ou não. As penas previstas às contravenções éticas, geralmente, ensejam a suspensão ou expulsão dos órgãos 
de classe. E, claro, exposição pública. 

É importante conhecer os códigos de ética relacionados à sua atuação, pois prescrevem condutas para uma profissão. O 
código de ética do jornalista, por exemplo, tem como princípio o direito à informação, a possibilidade de resguardar a 
fonte e a defesa dos direitos humanos. Portanto, não seria correto usar o jornalismo para incitar a violência ou impedir 
a divulgação de opiniões divergentes. Além disso, o código manifesta a necessidade de rejeitar alterações nas imagens 
captadas ou informar o telespectador sobre o uso da edição.

Na publicidade e na propaganda, o código de ética menciona a necessidade de não realizar propagandas falsas sobre um 
determinado produto e de atentar-se às representações. Assim, cabe-se perguntar sobre a ação de determinado produto 
na saúde e no meio ambiente. 

As televisões e rádios, de acordo com seu código de ética, devem atentar-se para o conteúdo de sua programação a fim de 
não discriminar nenhum grupo humano, incitar violência e atentar-se para os horários adequados à classificação indicativa.

Existem ainda códigos de ética dos roteiristas e fotógrafos. Eles enfatizam, principalmente, a maneira como as cláusulas 
dos contratos devem ser observadas: a data da entrega do serviço, o serviço, como os créditos devem ser dados. Recomendo 
a leitura desses princípios, pois eles antecipam possíveis problemas que podemos ter no dia a dia da profissão.

Imagem disponível em: https://bit.ly/2wQWth7
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4.3. O mercado do audiovisual no Distrito Federal 

A produção audiovisual no Distrito Federal é marcada pelo financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito 
Federal (FAC). Nos últimos anos, os recursos do FAC direcionados ao audiovisual subiu de R$ 6.161.779,14 em 2011 para 
R$ 22.702.543,10 em 2017. A justificativa para o aumento dos recursos pode ser explicado pela parceria com o Fundo 
Setorial do Audiovisual via ANCINE a partir de 2014.

O FAC costuma lançar editais anuais para apoio à produção audiovisual. É pré-requisito para participação nestes editais 
ter um Cadastro de Ente e Agente Cultural, solicitado na Secretaria de Cultura. Para isso, é necessário morar no Distrito 
Federal há mais de dois anos e ter alguma experiência na área artística e cultural. Outro ponto fundamental é se 
cadastrar como agente na ANCINE, como abordamos na unidade 3. 

Realizar esses procedimentos é fundamental para acessar essas fontes de financiamento. Outro aspecto cobrado nos 
últimos anos nos editais, é a necessidade de formalização jurídica, isto é, a constituição de um Cadastro Nacional de 
Pessoal de Jurídica (CNPJ) que pode ser um MEI, uma micro empresa, empresa de pequeno porte, sociedades limitadas, 
sociedade anônima, associação ou fundações, programadoras, produtoras, empacatoradoras. Isso vai depender da 
capacidade de operacionalizar recursos. A princípio, você pode iniciar sua atuação como um MEI. 

Ao realizar esses procedimentos, você está apto a participar do FAC e, provavelmente, 
dos editais da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e da ANCINE. Essa 

é uma atuação possível no âmbito de produtoras. Um outro caminho a seguir no 
audiovisual é atuar com outros elos da cadeia produtiva. Você também pode 
pensar em um negócio de aluguel de equipamentos, estúdios ou fornecimento 
de materiais. 

Há também a possibilidade de atuação em parceria com escolas, a Lei 
n° 13.006/2014 torna a exibição de filmes brasileiros uma atividade 
complementar de, no mínimo, duas horas mensais. O audiovisual é um setor 
em expansão, principalmente, devido às regulamentações realizadas nos 
últimos dez anos. Sucesso!
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Bora rever!

É hora de fazer a revisão do conteúdo trabalhado!

Nesta unidade, discutimos as questões éticas relacionadas à produção audiovisual.  

Portanto, definimos o que entendemos por ética, apresentamos casos para refletirmos sobre 
nossa atuação na área do audiovisual e discutimos alguns temas levantados pelos códigos de 
ética de profissões que dialogam com o audiovisual.

Depois, mostramos o cenário geral da produção audiovisual no Distrito Federal.

Gostaria que você refletisse sobre sua postura ética, interesses na área do audiovisual e tentasse pensar em possibilidades de 
atuação no setor.


