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Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de
sessão  de  cinema  adaptada  a  crianças  e
adolescentes  com  Transtorno  do  Espectro
Autista  (TEA)  e  suas  famílias  ,no  âmbito  do
Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

        Art.1º Ficam as salas de cinema situadas no Estado de Mato Grosso, obrigadas a reservar, no mínimo,
uma sessão mensal destinada a crianças e adolescentes com transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas
famílias.

§ 1°Durante tais sessões, não serão exibidas publicidades comerciais, as luzes deverão estarlevemente
acesas e o volume de som será reduzido.

§ 2° As crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares terão acesso
irrestrito à sala de exibição, podendo entrar e sair ao longo da sessão, sempre que desejarem.

Art. 2º As sessões deverão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, que será afixado
na entrada da sala de exibição.

Art. 3º As salas de cinema terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adequar ao disposto na presente Lei.

Art. 4ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Visa o presente Projeto de Lei tornar obrigatório, as salas de cinema situadas Estado de Mato Grosso a
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exibirem, no mínimo, uma vez por mês, sessão de cinema adaptada a crianças e adolescentes com
transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Como sabemos, o acesso de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista ao cinema não é
uma tarefa fácil. A hiperatividade, a sensibilidade auditiva e visual, a dificuldade de concentração e a
necessidade de permanecer sentado por longo tempo torna uma sessão convencional de cinema, para
essas pessoas, um desafio por vezes intransponível.

Para se ter uma ideia, no mês de setembro/2017, uma criança de apenas 09 (nove) anos de idade, que tem
transtorno de espectro autista e é cadeirante,foi hostilizada pelo público em um cinema na nossa Capital.
Transcrevemos aqui matéria divulgada no jornal Mídia News (http://www.midianews.com.br) referente ao
caso:

Criança autista é hostilizada por público em cinema de Cuiabá.

Fato ocorreu no Cinemark do Shopping Goiabeiras; mãe diz que empresa não tomou
providências.

CINTIA BORGES 
DA REDAÇÃO

A ida ao cinema da família de Geisy Rosa terminou em frustração. A filha dela, de 9 anos, que
tem transtorno de espectro autista e é cadeirante, foi hostilizada pelo público que foi ao
Cinemark, no Shopping Goiabeiras, no último domingo (29), no fim da tarde.

 De acordo com os relatos da mãe, ela e as duas filhas foram ao cinema como costumam fazer
ao menos duas vezes na semana.

 A escolha desta vez foi "Thor: Ragnarok". Como o filme tem cenas fortes de ação, a menina
gritou como forma de demonstrar alegria e empolgação, natural no caso de autismo. 

 “É natural dos autistas fazerem isso. É a maneira que eles expressam a alegria. Com o passar
do tempo, vão se acalmando e param”, relatou a mãe.

Os espectadores não entenderam a manifestação da criança e falaram palavras de baixo calão.
“Um homem chegou a gritar para mim: ‘Pega essa menina e volta para o buraco de onde ela
saiu’”, contou a mãe com voz trêmula.

 No Facebook, a filha mais velha, Fernanda Rodrigues, contou que apesar, de já ter escutado
muitas manifestações preconceituosas por causa da irmã, essa foi a mais grave.   

 “Meu sangue, instintivamente, ferveu. Em resposta a ofensa, uma outra moça (não te conheço,
sequer te vi, mas te venero!!) manifestou-se: ‘Gente! É uma criança especial!’, que assim como
eu ficou perplexa com a reação desrespeitosa da criatura”.

 Após o ocorrido, Fernanda e a mãe entraram em contato com a gerência do cinema, mas não
obtiveram resposta.

 “Eles me disseram que nada poderiam fazer. O gerente completou me perguntando se não
teria como acalmá-la, afinal as demais pessoas estavam lá para ver o filme”, desabafou,
revoltada.

 A família permaneceu no filme até ao final da sessão.

O outro lado

 A reportagem entrou em contato com o gerente do Cinemark, Marcolino Lopes, que afirmou
que o cinema atendeu a demanda da família, mas precisaria saber a identificação da pessoa
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que as ofendeu.

 “Se nós não temos a identificação de quem fez as ofensas, é difícil mediar a situação”, disse o
gerente.

 A política do Cinemark, segundo Lopes, é o de mediar a situação entre as partes.”

(http://www.midianews.com.br)

Dessa feita, o presente Projeto de Lei pretende contribuir para garantir às pessoas com autismo a
oportunidade de desfrutar do cinema por meio de sessões adaptadas à sua especificidade.

Portanto, espero dos nobres pares apoio para a sua aprovação do presente projeto.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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