
uem visita países como Portugal, Espanha, Fran
ça e Itália não demora a perceber o costume de 
a TV e o cinema exibirem a produção audiovi

sual estrangeira dublada no idioma oficial do país que o 
transmite. No Brasil, a máxima sempre foi inversa pa
ra filmes adultos, apesar da tradição de dublagem da TV 
aberta. Para a pesquisa "Hábitos de consumo no merca
do de entretenimento", isso não reflete mais a preferência 
nacional: 56% dos brasileiros querem filmes dublados no 
cinema, ante 37% leais a legendas (7% são indiferentes). 

Feito pelo Instituto Datafolha por encomenda do 
Sindicato das Empresas Distribuidoras Cinematográficas 
do Município do Rio de Janeiro, o estudo ouviu 2 mi l 
pessoas nos dez maiores mercados de cinema (São Pau
lo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, 
Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília), em 
maio, sobre a maneira como mais costumam ver filmes. 

- Nos últimos anos cresceu o número de filmes e có-
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pias dublados, e temos de acompa
nhar a tendência - diz Wilson Fei
tosa, diretor-geral da Europa Filmes 
e da Vinny Filmes. 

A afirmação surpreende cinéfilos 
adeptos da verbalidade legendada 
e do áudio original. Mas a pesquisa 
entrevistou só maiores de 12 anos, 
fora da faixa dos desenhos infantis, 
habitues do áudio em português. 
O estudo dividiu os entrevistados 
em três categorias, e concluiu que, 
quanto menos a pessoa vai ao cine
ma, mais prefere filmes dublados. 

N o v a e r a 

Mas essa tendência tem mudado. 
Em comparação ao levantamento de 
2007, o público que a pesquisa cha
mou de heavy (o cinéfilo que vai ao 
cinema no mínimo uma vez a cada 
15 dias) aumentou sua preferência 
pela dublagem (pulou de 46% para 
mais da metade, 5 1 % , o número de 
cinéfilos que prefere cópias dubla
das). Já a maioria (54%) do público 
medium (o eventual, que uma vez a 
cada 3 meses vai a salas de exibição) 
quer menos dublagem. O especta
dor light (o olheiro acidental, que 
vai uma vez ao ano ver filmes fora 
de casa) manteve a preferência ma
joritária pelos dublados: 2 em cada 
3 pessoas do grupo continuam ade
rindo ao áudio em português; só uma 
em cada 4 delas suporta legendas. 

Cada vez mais, quem é frequen
tador assíduo do cinema quer filmes 
dublados. A média desse público 
cativo (o cinéfilo heavy) tem cerca 
de 30 anos, é da classe média e está 
cada vez mais escolarizado. As em
presas de entretenimento dizem que 
os filmes dublados têm mais suces
so em regiões mais populares e me
nos centrais das cidades. Qualquer 
conclusão a partir disso é suposição, 
mas o empresário do setor intui que 
um público mais velho e de menor 

escolarização mantém hábitos cul
turais herdados da TV aberta e tem 
pouco hábito de leitura de legendas. 

- Isso varia de um cinema para 
o outro, mas também entre gêneros 
dos filmes. Uma área mais popular 
apresenta maior adesão ao filme du
blado - atesta Patrícia Cotta, geren
te de marketing da rede Kinoplex, 
do grupo Severiano Ribeiro. 

P e r i f e r i a s 

Feitosa, da Europa Filmes, diz 
que a diferença "não chega a ser gri
tante", mas nas periferias das metró-
poless há frequência maior por sa
las com cópias dubladas. Avalia que 
a dificuldade de leitura e a vonta
de de compreender melhor o filme 
sem perder a atenção são os princi
pais motivos pela preferência pela 
dublagem. Para Patrícia, os motivos 
tangem também a identidade cultu
ral que o brasileiro médio deseja ter 
com os personagens dos filmes. 

- A dublagem não se l imita só 
a traduzir o filme ao pé da letra, há 
um cuidado em adaptar os diálogos, 
o humor, a maneira de falar de cada 
país, o que faz com que, na opinião 
de grande parte do público, o filme 
tenha mais afinidade à sua realidade 
cultural - explica Patrícia. 

As empresas do ramo acusam o 
aumento dos filmes dublados, mas 
garantem que legendas têm público 
cativo que nunca será ignorado pe
lo mercado. Em geral, cada sala de
fine o perfil de seu público conforme 
a exibição do áudio. Patrícia Cotta 
observa que, ainda que os dublados 
sejam tendência de mercado, a em
presa recebe muitos pedidos dos exi-
bidores por filmes legendados. Feito
sa complementa, dizendo que filmes 
de arte e europeus muito provavel
mente nunca seriam dublados, por
que seu público tende a preferir pro
duções com áudio original. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 8, n. 84, p. 18-19, out. 2012.




