
 
 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Ciências Sociais 

 

 

 

 

 

Pedro Cabral Santos 

 

 

 

 

 

A indústria da dublagem no Brasil: 

Políticas de disseminação da produção audiovisual estrangeira no 

território brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, Rio de Janeiro 

2018 

 



2 
 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Ciências Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Cabral Santos 

 

 

 

A indústria da dublagem no Brasil: 

Políticas de disseminação da produção audiovisual estrangeira no 

território brasileiro 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para a obtenção 

do título de bacharel. 

 

 

Orientador: Prof. Msc. Victor Rabello Piaia 

 

 

Niterói, Rio de Janeiro 

2018 



3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica automática - SDC/BCG 

                                   Bibliotecária responsável: Angela Albuquerque de Insfrán - CRB7/2318 

 

S237i Santos, Pedro Cabral 

A indústria da dublagem no Brasil: Políticas de 

disseminação da produção audiovisual estrangeira no 

território brasileiro / Pedro Cabral Santos ; Victor Rabello 

Piaia, orientador. Niterói, 2018. 

43 f. : il. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 

Sociais (Bacharelado/Licenciatura))-Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Niterói, 2018. 

 
1. Políticas públicas culturais. 2. Dublagem. 3. 

Produção intelectual. I. Título II. Rabello Piaia,Victor , 

orientador. III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia. Departamento de Sociologia e 

Metodologia das Ciências Sociais. 

CDD - 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 Indústria da Dublagem no Brasil: Políticas de 

disseminação da produção audiovisual 

estrangeira no território brasileiro. 

Pedro Cabral 

Santos  

Universidade 

Federal 

Fluminense 



5 
 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Ciências Sociais 

 

 

 

 

Pedro Cabral Santos 

 

 

A indústria da dublagem no Brasil: 

Políticas de disseminação da produção audiovisual estrangeira no 

território brasileiro 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

............................................................. 

Prof. Msc. Victor Rabello Piaia 
 

Universidade Federal Fluminense 

 
............................................................. 

 

Prof. Msc. Denise Adams  

Universidade Federal Fluminense 

............................................................. 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Fialho  

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

Niterói, Rio de Janeiro 

Julho de 2018 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minha amada mãe, que está sempre ao meu lado.  

 



7 
 

 

Agradecimento 

 

Agradeço imensamente a meus pais, minhas irmãs, minhas tias e meus amigos 

que me acompanharam e me deram apoio por todo esse tempo na 

universidade bem como ao meu orientador que foi sempre paciente e muito 

prestativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Cantona 



9 
 

Resumo  

A indústria da dublagem em crescente desenvolvimento é o foco desse 

trabalho bem como o entendimento do papel do Estado na elaboração de 

políticas que tornam essa prática cada vez mais comum no Brasil e ao redor do 

mundo, levantando questões sobre a globalização e a existência ou não do 

imperialismo norte americano no território brasileiro.  

 

 

Abstract  

The dubbing industry in a growing development is the focus of this work 

as well as the understanding of the role of the state that makes policies that 

turns that practice increasingly common in Brazil and all around the world it also 

talk about the question of the existence of the North American imperialism in 

Brazilian territory. 

 

 

 

Palavras-chave: Dublagem, Políticas, Estado. 
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Introdução: A prática da dublagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dublagem é a prática de substituir a voz original de produções 

audiovisuais pela interpretação de uma outra pessoa e geralmente acontece em 

um idioma diferente do original. Essa prática surgiu pouco tempo depois da 

invenção do cinema sonorizado e tem como principal objetivo tornar possível a 

compressão do que se fala nessas produções sem a necessidade de leituras, o 

que expande a percepção do que é dito mesmo a aqueles indivíduos iletrados, 

desde que os mesmos compreendam a fala do idioma no ambiente ao qual estão 

inseridos.  

As películas até meados do ano de 1907 eram completamente silenciosas 

quando então foram lançados filmes sonoros como “O cantor de Jazz”. A partir 

de produções como essa os indivíduos puderam por fim escutar sons e diálogos 

que até então não passavam de uma ideia na imaginação. Ainda assim, como a 

maior parte dos filmes produzidos no mundo vinha de Hollywood e eram falados 

em inglês, a barreira linguística ainda dificultava muito o entendimento do 

público. O cinema sonorizado só atendia de forma satisfatória, portanto, o público 

anglo-saxão.  

Figura 1 - Microfone em estúdio de dublagem 
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Para amenizar toda a excitação causada pelo lançamento do cinema 

sonoro em inglês alguns grandes estúdios de Hollywood até mesmo filmavam 

mais de uma versão de seus longas americanos, com outro e elenco e produção. 

No entanto, a prática não se popularizou por ser muito custosa aos estúdios e 

por não ser bem recebida pelo público em geral.  

Uma solução que prometera resolver todos esses problemas apareceu no 

início dos anos 30 quando os diretores de cinema Edwin Hopkins e Jacob Karol 

desenvolveram para o cinema “The Flyer”, a primeira película que utilizava um 

sistema estruturado de sonorização que permitia a substituição de vozes, sons 

e músicas originais por outras faixas produzidas em estúdio e não demorou muito 

para que países ao redor do mundo começassem a fazer uso dessa nova 

tecnologia para desenvolver seus projetos.1 

Até a chegada de filmes dublados no Brasil, todas as produções 

estrangeiras e sonorizadas que eram lançadas no cinema eram legendadas e só 

houve uma mudança significativa no ano de 1938 com a estreia da animação 

“Branca de Neve e os sete Anões” dos estúdios Walt Disney, lançado 

originalmente no ano anterior. A dublagem teve sua ação supervisionada por 

produtores e executivos da Disney na época e fez um estrondoso sucesso de 

bilheteria no Brasil. 

Nos proêmios das produções dubladas os dubladores tinham todos juntos 

que olhar para um televisor e gravar suas falas sem qualquer ajuda do som 

original. Segundo o diretor e produtor Herbert Richers2 (1923-2009)3, pioneiro na 

indústria da dublagem e detentor de um dos maiores estúdios de dublagem no 

Brasil, os filmes que hoje demoram cerca de 30 horas para serem dublados 

chegavam a demorar de três a quatro vezes mais tempo totalizando cerca de 95 

horas por produção. 

                                                           
1 Retirado em 25 de junho de 2018 do artigo “Quando surgiu a dublagem no Brasil e no Mundo” da 

Revista Mundo Estranho. Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br/cinema-e-tv/quando-surgiu-

a-dublagem-no-brasil-e-no-mundo/ 
2 “Foi um produtor de cinema e empresário brasileiro. Radicado no Rio de Janeiro desde 1942, fundou 

oito anos mais tarde a empresa homônima Herbert Richers S.A., que começou no ramo de distribuição de 
filmes e depois se tornou o principal estúdio de dublagem da América Latina”. 2 Informação retirada do 
site https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Richers em 25 de junho de 2018 
3 Informação retirada do site https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Richers em 25 de junho de 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_cinematogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1942
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Richers_(est%C3%BAdio)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Richers
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Richers
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A diminuição do tempo de trabalho e custos de produção aconteceu 

basicamente pela melhora das tecnologias utilizadas durante o processo já que 

hoje, por exemplo, os dubladores podem gravar todas as suas falas 

separadamente com o auxílio de um fone de ouvido e uma projeção com o texto 

original do filme.  

Nesse trabalho buscarei entender o papel do Estado na elaboração de 

políticas que corroboraram no processo de desenvolvimento dessa prática que 

tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e mais popular ao redor do 

mundo.  
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Capítulo 1: Políticas culturais brasileiras 

 

Para compreendermos como as políticas públicas voltadas ao meio 

audiovisual no Brasil foram implementadas a partir da década de 1930, 

precisamos entender como as políticas culturais surgiram aqui no Brasil. Para 

isso é importante ressaltar a preocupação do Estado no preparo de políticas 

culturais no início do século XX, bem como entender a história na relação Estado 

X Cultura no território brasileiro. (CALABRE, Lia, 2007) 

A pesquisa e o estudo de tais políticas são muito importantes para a 

elaboração deste trabalho pois nas décadas de 1930 e 1940 e principalmente na 

década de 1960 passou a existir uma inquietude no que diz respeito aos 

trabalhos que tratam do papel do Estado no meio cultural que inclui o cinema e 

TV e também o rádio, que já há muito tempo se mostram fundamentais para a 

aplicação de interesses do governo.4 

É importante lembrar, entretanto, que, a institucionalização das políticas 

culturais foi conturbada e aconteceu somente por volta da década de 1950, no 

período pós-guerra. A ideia de tratar dessas políticas como algo organizado e 

globalizado é uma característica atribuída ao tempo que vivemos hoje e o 

tratamento de questões de conflito entre o Estado e a cultura antes da década 

de 1950 eram considerados extraordinários e recebiam uma atenção diferente e 

que não era tratada com prioridade. (CALABRE, Lia, 2007) 

Institucionalização 

Um dos grandes marcos internacionais com o intuito de institucionalizar o 

meio das políticas culturais surgiu em 1959 com a criação do Ministério de 

Assuntos Culturais da França que foi de grande influência para a promoção de 

referências na constituição cultural de diversos países ocidentais incluindo o 

Brasil. Foi então a partir dessa época que no Brasil tentou-se reformar 

administrativamente as políticas governamentais específicas ao âmbito cultural 

que já vinham recebendo alguma atenção desde de 1930.5 

                                                           
4  CALABRE, Lia. 2007.  Políticas Culturais no Brasil: Balanço e perspectivas. Página 1 parágrafo 1  
5 CALABRE, Lia. 2007.  Políticas Culturais no Brasil: Balanço e perspectivas. Página 1 parágrafo 2 
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Durante o período que compreende o governo de Getúlio Vargas (1930-

1945) foram instauradas por aqui o que podemos chamar de primeiras políticas 

públicas de cultura no Brasil. Naquele momento uma série de medidas foram 

tomadas com o objetivo de fornecer ao meio cultural um “”ar” mais formal e 

institucional. Um grande exemplo dessas medidas surgiu em a partir de 1937 

com a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE).  

 O Estado mantinha a intenção de criar um ponto de pesquisa próprio 

voltado as áreas da educação e cultura e radiofusão bem como o cinema desde 

de 1937, porém foi a partir do período entre 1945 e 1964 o momento de expansão 

e consolidação dos meios de comunicação que atingiam a massa, como o rádio 

e a televisão, mas também o cinema.  Com o final da segunda Grande Guerra a 

produção de aparelhos de rádio e outros meios de transmissão de sinais voltou 

a ser praticada e já na década de 1940 o número de emissoras de rádio cresceu 

numa ordem de mais de 100%. No campo da TV e do cinema começava a surgir 

a utilização de novas linguagens e segmentos que buscavam uma maior 

autonomia nos processos de produção. (CALABRE, Lia, 2007) 

 Em 1961 o Brasil era então governado pelo presidente Jânio Quadros 

criou o CNC (Conselho Nacional de Cultura) que funcionava sob supervisão do 

presidente e por uma comissão artística composta por outros órgãos do 

governo6. O Conselho Nacional de Cultura tinha como principal intuito funcionar 

como um órgão responsável por elaborar todos os planos brasileiros de cultura, 

porém em 1962 o supervisor foi substituído e o Conselho passou a ser 

subordinado ao Ministério da Educação. 

 Em 1964 já com o governo militar em curso, o caminho da produção 

cultural no Brasil mudou com o Estado novamente voltando com o projeto de 

institucionalização do meio artístico-audiovisual. Em meio a discussões foi criada 

em 1966 durante a presidência de Castelo Branco uma comissão responsável 

por estudar a reformulação do Conselho Nacional de Cultura de modo a 

estrutura-lo de tal modo que o mesmo pudesse assumir o papel de elaborar 

políticas culturais de cunho nacional.  

                                                           
6  Fundação Casa de Rui Barbosa. Política Cultural e atuação do Conselho (1961-1964). Página 3. 

Parágrafo 1. 
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Foi então que em 1966 o Conselho Federal de Cultura foi criado, 

composto por cerca de 24 membros do governo nomeados pelo presidente da 

República; muitos planos foram apresentados, mas nenhum efetivamente posto 

em prática e a questão fundamental desses planos segundo Lia Calabre era: 

 

“À da recuperação das instituições nacionais – tais como a 

Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o 

Instituto Nacional do Livro, etc – de maneira que pudessem 

passar a exercer o papel de construtores de políticas 

nacionais para suas respectivas áreas. O CFC tinha a 

atribuição de analisar os pedidos de verba ao MEC 

instituindo uma política de apoio a uma série de ações, 

papel exercido efetivamente até 1974. Durante muito tempo 

a estrutura do Ministério esteve toda voltada para a área de 

educação. O Departamento de Assuntos Culturais - DAC, 

dentro do MEC, foi criado somente em 1970, através do 

Decreto 66.967. ” (CALABRE, Lia, 2007)7 

Já no governo de Médice8 (1969-1974) o Plano de Ação Cultural foi criado 

e abrangia os setores do patrimônio, atividades artísticas e culturais e também a 

capacitação pessoal; o plano tinha como objetivo: 

 

“A implementação de um ativo calendário de eventos 

culturais patrocinados pelo Estado, com espetáculos nas 

áreas de música, teatro, circo, folclore e cinema com 

circulação pelas diversas regiões do país, ou seja, uma 

atuação no campo da promoção e difusão de atividades 

artístico-culturais” 9(CALABRE, Lia, 2007)10 

                                                           
7 CALABRE, Lia. 2007.  Políticas Culturais no Brasil: Balanço e perspectivas. Página 3 Parágrafo 2 
8 “Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) foi um militar e político brasileiro. Foi o 28º Presidente do Brasil, 

o terceiro do período da Ditadura Militar, entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. Na sua 
carreira militar, atingiu o posto de General de exército”. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici 
9 CALABRE, Lia. 2007.  Políticas Culturais no Brasil: Balanço e perspectivas. Página 3 Parágrafo 3 
10 Sempre com muita censura e autoritarismo. “Ao longo do governo de Médici, a ditadura militar atingiu 

seu pleno auge, com controle das poucas atividades políticas toleradas, a repressão e a censura às 
instituições civis foram reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrário ao sistema, foram 
proibidas. Foi um período marcado pelo uso sistemático e de meios violentos como a tortura e 
o assassinato.[5] Seu período na presidência ficou conhecido historicamente como Anos de Chumbo”. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1905
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil_(1964%E2%80%931985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/General_de_ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assassinato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici#cite_note-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_de_chumbo_(Brasil)
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Durante o período de 1974 a 1978, em que o ministro Ney Braga chefiava 

a área da cultura um grande fortalecimento e estruturação de novos órgãos do 

Estado que passaram a atuar em meios distintos como a criação da Fundação 

Nacional de Arte (FUNARTE), o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), 

o Conselho Nacional de Cinema e etc.  

Para o sociólogo brasileiro e professor da Universidade de São Paulo 

Sérgio Miceli, o ministro Ney Braga11 durante seu período em exercício foi capaz 

de: 

“... inserir o domínio da cultura entre as metas da política de 

desenvolvimento social do governo Geisel. Foi a única vez 

na história republicana que o governo formalizou um 

conjunto de diretrizes para orientar suas atividades na área 

da cultura, prevendo ainda modalidades de colaboração 

entre os órgãos federais e de outros ministérios, como por 

exemplo, o Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e o 

Departamento Cultural do Ministério das Relações 

Exteriores, com secretarias estaduais e municipais de 

cultura, universidades, fundações culturais e instituições 

privadas”. (MICELI, Sérgio,1984)12 

            Essa criação de novos órgãos governamentais que cumprissem objetivos 

estabelecidos pela política nacional da cultura foi elaborada por um grupo de 

pesquisa de trabalho por meio da solicitação do ministro Ney Braga, que continha 

importantes definições e fundamentos do direito que traçava as normas de 

atuação do MEC.  

 Já próximo ao final da década de 1970 o Departamento de Assuntos 

Culturais foi substituído pela Secretaria de Assuntos Culturais e com essa troca 

uma tênue divisão ocorreu dentro do meio através do surgimento de uma 

vertente patrimonial e outra de produção, circulação e consumo da cultura no 

país13.  

                                                           
11 “Ney Aminthas de Barros Braga (1917 — 2000) foi um militar e político brasileiro. Foi prefeito 
de Curitiba, deputado federal, senador e governador do estado do Paraná. Foi também ministro da 
Agricultura, ministro da Educação e Presidente da Itaipu Binacional”. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ney_Braga 
12 Página 45, parágrafo 2 
13 CALABRE, Lia. 2007.  Políticas Culturais no Brasil: Balanço e perspectivas. Página 7, parágrafo 1 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1917
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
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Este trâmite de institucionalização do meio da cultura dentro das esferas 

de ação do Estado que ocorreu nos anos 1970 não ficando restrito apenas ao 

nível federativo. Já em 1976, em Brasília aconteceu o primeiro encontro nacional 

de secretário estaduais de cultura que se mantém ativo até hoje e tinha como 

intuito contribuir para a formação idealizada de um ministério independente e 

autônomo de cultura no Brasil.  

 Em 1985 o então presidente do Brasil criou o Ministério da Cultura em 

meio a várias críticas que diziam que mais valia uma Secretaria forte do que um 

Ministério fraco. O Ministério desde de sua fundamentação passava por uma 

série de problemas financeiros e administrativos, faltavam funcionários e 

recursos e até mesmo espaço físico.  

 Buscando criar novos meios de captação de recursos que pudessem 

impulsionar o meio artístico-cultural no Brasil, A lei de número 7.505 de 1986, 

conhecida como “Lei Sarney” tinha o objetivo de: 

 

“Buscar superar as dificuldades financeiras que o campo da 

administração pública federal da cultura sempre enfrentou. 

O orçamento ficava em grande parte comprometido com a 

administração do Ministério e de seus órgãos vinculados. A 

criação do novo Ministério acabou por significar um menor 

aporte de recursos financeiros para a área. Diferentemente 

da educação a cultura não conseguiu criar um fundo que 

não sofresse cortes orçamentários” (CALABRE, Lia, 2007)14 

 

 

 

 

                                                           
14 CALABRE, Lia. 2007.  Políticas Culturais no Brasil: Balanço e perspectivas. Página 8 parágrafo 1 
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Foi em 1990 sob a presidência de Fernando Collor que o Ministério da 

Cultura15 foi extinto juntamente a Fundação Nacional de Artes Cênicas 

(FUNDACEN), a Fundação do Cinema Brasileiro, a EMBRAFILME, a Fundação 

Nacional Pró-leitura, o Conselho Federal de Cultura, a FUNARTE e outros 

diversos programas foram engavetados e a Lei Sarney foi revogada. (CALABRE, 

Lia, 2007). 

Por cerca de um ano inteiro o governo não investiu nenhum centavo no 

meio cultural e coube aos estados e municípios manterem as atividades culturais 

em suas localidades, isso graças a constituição de 1988 que fornecia aos 

municípios uma maior autonomia nesse campo.  

 Em 1991 a Lei Rouanet que instituía o Programa Nacional de apoio a 

cultura foi promulgada sob o número 8.313. Essa lei funcionava como uma 

espécie de aprimoramento a Lei Sarney e começou bem lentamente a financiar 

e injetar novos recursos a produções culturais através da renúncia fiscal.  

No governo de Itamar Franco, em 1992 o Ministério da Cultura foi recriado 

assim como alguns outros órgãos como a FUNARTE. Em 1993, uma nova lei de 

incentivo fiscal voltada para o cinema foi criada e ampliava a taxa percentual de 

renúncia a ser aplicada. Uma nova ideia de conformação política acabou 

surgindo com menos interferência do Ministério e mais políticas voltadas a leis 

de mercado pois seria mais rentável e lucrativo afinal.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
15 “Em 12 de abril de 1990, no governo do presidente Fernando Collor de Mello, o Ministério da Cultura foi 

transformado em Secretaria da Cultura, diretamente vinculada à Presidência da República. Essa situação 
foi revertida pouco mais de dois anos depois em 19 de novembro de 1992, pela lei nº 8.490, já no governo 
do presidente Itamar Franco”. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cultura_(Brasil) 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itamar_Franco


22 
 

O momento de consagração do novo modelo político e econômico veio na 

gestão de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil que transferiu 

para a esfera privada o poder de decisão sobre o que receberia novos recursos 

públicos ou não. O resultado dessa prática é a aplicação de recursos públicos 

por meio de uma lógica do setor privado. (CALABRE, Lia, 2007) 

 

“O resultado de todo esse processo foi o de uma enorme 

concentração na aplicação dos recursos. Um pequeno 

grupo de produtores e artistas renomados são os que mais 

conseguem obter patrocínio. Por outro lado grande, parte 

desse patrocínio se mantém concentrado nas capitais da 

região sudeste. As áreas que fornecem aos seus 

patrocinadores pouco retorno de marketing são preteridas, 

criando também um processo de investimento desigual 

entre as diversas áreas artístico-culturais, mesmo nos 

grandes centros urbanos. Essa foi a conjuntura herdada 

pelo Ministro Gilberto Gil, no governo do Presidente Lula. “ 

(CALABRE, Lia, 2007)16 

Seguindo recomendações que se encontram em documentos da Unesco 

podemos entender que o conceito de cultura é a união de saberes e fazeres que 

essa relação engloba o conjunto de setores que compõe o governo. Sendo 

assim, a criação de políticas deve partir do pressuposto da cultura como um bem 

coletivo que observa as práticas humanas enraizadas em padrões e levada em 

consideração por todas as áreas governamentais, que incluem saúde, educação 

e etc. (CALABRE, Lia, 2007) 

Ficou restrito ao Estado por muito tempo o papel de guardião da 

preservação daquilo que compõe o conjunto de símbolos que forma a chamada 

identidade nacional, ligados principalmente a cultura erudita. “O papel de 

guardião da memória nacional englobava atribuições de manutenção de um 

conjunto restrito de manifestações artísticas. As manifestações populares 

deveriam ser registradas e resgatadas dentro do que poderia ser classificado 

como o folclore nacional”. (CALABRE, Lia, 2007) 

                                                           
16 CALABRE, Lia. 2007.  Políticas Culturais no Brasil: Balanço e perspectivas. Página 10  parágrafo 2 
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 De todo modo as experimentações de políticas públicas de cultura no 

Brasil mesmo com todos os problemas de cunho material e humano constitui 

hoje uma esfera consistente de pensamento crítico e também de cunho 

acadêmico. Portanto, da maneira como o Brasil torna cada vez mais sólido o 

pensamento democrático que valoriza a cultura de uma forma geral cria-se um 

viés que fortalece as políticas públicas voltadas para a cultura que acabam por 

influenciar diretamente a indústria da dublagem no cinema e na televisão. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 RUBIM, Antonio Albino Canelas e BARBALHO, Alexandre. (Organizadores). Políticas Culturais no 

Brasil. Coleção Cult. EDUFBA. Bahia, 2007. Introdução  
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Capítulo 2: A história da dublagem no Brasil através das 

políticas culturais 

 

Surgindo nos anos 30 no Brasil o principal objetivo da dublagem era 

valorizar a língua portuguesa além de proporcionar um melhor entendimento das 

produções trazidas do exterior para cá, atingindo dessa forma um maior número 

de indivíduos. Descobrir como essa atividade se desenvolveu e quão grande ela 

funciona como ferramenta difusora do audiovisual no Brasil através de políticas 

públicas mostra-se o principal objetivo a ser entendido nesse trabalho e para isso 

é importante regressar aos anos 20 com a chegada do cinema sonoro por aqui. 

Foi em meados do ano de 1929 que chegou ao Brasil a primeira produção 

cinematográfica sonorizada, entretanto o filme era falado em outro idioma e o 

entendimento por parte do público brasileiro foi complicado e com a chegada de 

outras produções com as mesmas características acabou tornando-se um 

embaraço de resolução complicada. Diversos ordenadores de filmes da época 

tentaram ainda se utilizar de ferramentas que melhorassem a experiência do 

público além do uso das legendas, entretanto, assistir filmes com legendas 

tornou-se uma prática conveniente o que ajudou ainda mais no processo de 

consolidação da legenda como arquétipo para o compartilhamento das 

produções estrangeiras no Brasil. (FREIRE, Rafael, 2014)18 

Foi então no início da década de 1930 que se tentou a dublagem em 

língua portuguesa como meio difusor dos filmes adventícios do exterior aqui no 

Brasil, todavia, os altos custos de processo de produção das falas na época e a 

alto enjeitamento a alteração das vozes originais das estrelas de cinema foram 

suficientes para a total deserção da prática. Uma grande parte das críticas a 

dublagem no Brasil naquele momento era a falta de preparo dos estúdios de 

dublagem nacionais que não sustentavam por completo a tarefa de dublar um 

filme.19 

                                                           
18 Professor do Departamento de Cinema e Vídeo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 

Imagem e Informação da Universidade Federal Fluminense – UFF. 
19 FREIRE, Rafael. Dublar ou não dublar: a questão da obrigatoriedade de dublagem de filmes 

estrangeiros na televisão e no cinema brasileiros. 2014. Página 1 
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Os primeiros filmes dublados que foram para os cinemas daqui no início 

dos anos 30 foram completamente dublados no exterior e até os anos 50 várias 

produções dubladas eram divididas com países como o México que estava mais 

bem equipado e preparado para essa atividade; não existia portanto a menor 

possibilidade de dublar em totalidade centenas de filmes estrangeiros que 

chegavam ao Brasil e as críticas foram tão pesadas que a dublagem só voltou 

acontecer por aqui em 1938 com a chegada da animação a Branca de Neve e 

os sete anões.  

 

Essa animação de 1938 dos estúdios Disney tornou-se a grande exceção 

no que diz respeito a dublagem em língua portuguesa realizada no Brasil. Com 

supervisão dos estúdios Disney, a dublagem desse filme foi realizada por 

brasileiros, totalmente em solo brasileiro e agradou muito ao público, tanto que 

foi um grande sucesso de bilheteria e acabou por enraizar a prática da dublagem 

em animações no Brasil, passando a frente ao império das legendas em filmes 

animados. (FREIRE, Rafael, 2014)20 

                                                           
20 FREIRE, Rafael. Dublar ou não dublar: a questão da obrigatoriedade de dublagem de filmes 

estrangeiros na televisão e no cinema brasileiros. 2014. Página 2. 
 

Figura 2 -  Branca de Neve e os sete anões  
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É importante ressaltar que a dublagem não era utilizada em filmes 

nacionais até o período pós-guerra. O som era gravado de forma direta 

semelhante as produções atuais e só passou a ser dublado (mesmo que não em 

totalidade) após um grande avanço tecnológico proveniente de alguns 

investimentos nos últimos anos da década de 40. Nesse momento, houve uma 

grande importação de equipamentos e profissionais pelos maiores estúdios de 

dublagem do Brasil como o Multifilmes e Vera Cruz. Também no final dos anos 

de 1940 peritos franceses instalaram na cidade do Rio de Janeiro a CIC 

(Companhia Industrial Cinematográfica) o que corroborou ainda mais a 

dublagem como “sucesso certo” para o mercado nacional brasileiro. (FREIRE, 

Rafael, 2014) 

Evidentemente, toda essa bagagem histórica acarretou em implicações 

diretas e ulteriores no que diz respeito a propriedade do som e de seu registro 

das produções nacionais que passaram a ser meticulosamente dubladas 

aumentando ainda mais o domínio das técnicas de dublagem pelos profissionais 

brasileiros.  

Todavia, com advento do período pós-guerra, surgiu o chamado cinema 

moderno21 que é proveniente dos movimentos culturais da época, e com o triunfo 

desses movimentos, os produtores de cinema passaram a se interessar por este 

viés artístico que se caracterizava pela saída dos estúdios, pela elevação do 

nível de realidade e pelo uso de temáticas do cotidiano, e por conta das diversas 

inviabilidades técnicas e orçamentárias pelas quais os filmes passavam ao 

serem levados para fora de um estúdio a dublagem era um recurso necessário 

devido a essa conjuntura ainda que fosse visto a olhos tortos que alegavam 

“empobrecimento” da experiência por se tratar de um filme nacional. (FREIRE, 

Rafael, 2014) 

                                                           
21 “O Cinema Moderno se caracteriza principalmente pela saída dos estúdios de gravação, na tentativa de 
se aproximar da realidade, pelo aumento da liberdade de narrativa que pode ser apresentada de maneira 
variada sem comprometer o entendimento da obra e o uso de temas ligados ao cotidiano que faz com que 
os espectadores se identifiquem com as situações apresentadas. Também pelos movimentos da câmera 
que passaram a acompanhar o personagem, que de acordo com Rocha, “[…] os movimentos como zoom, 
travellings e a própria imagem tremida da câmera na mão se mostram presenças constantes na 
promoção dessa ruptura com o passado” (ROCHA, A. M. “Construindo o Cinema Moderno”, 2006, p. 4)” 
Retirado de: https://ideariocontemporaneo.wordpress.com/2010/10/25/cinema-classico-e-o-cinema-
moderno/ 
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Ainda que parecesse pouco usual, dublar filmes nacionais até o final da 

década de 1950, acabava por dar mais liberdade de produção além de cortar 

diversos custos. Dessa maneira, ao invés de possuir apenas algumas cenas 

dubladas como acontecia anteriormente, os filmes nacionais passaram a ser 

inteiramente dublados como o filme do diretor recém falecido, Nelson Pereira 

dos Santos, Rio 40 graus22. (FREIRE, Rafael, 2014) 

O filme que foi rodado em diversos lugares da cidade do Rio foi filmado 

sem o uso de microfones e captadores de áudio e no processo de 

montagem/pós-produção foi completamente dublado na Companhia Industrial 

Cinematográfica no Rio de Janeiro; se tornou muito comum naquela época o uso 

do som direto apenas para os diálogos entre os atores em estúdio, mas números 

musicais e sons em geral passaram a ser dublados.  (FREIRE, Rafael, 2014) 

Já na década de 1960, a dublagem como ferramenta substituta ao 

chamado som direto, firmou-se como aplicação imperante no cinema brasileiro, 

seja ele para os filmes do Cinema Novo - que é um gênero e um movimento que 

se destaca pela ênfase na igualdade social e intelectualismo – ou para os filmes 

comerciais. Os diversos impedimentos tecnológicos, como a falta de isolação do 

ruído em ambientes externos fazia da dublagem uma prática mais que 

necessária para a comercialização dos filmes.  

Mesmo como tamanhos avanços da indústria da dublagem no Brasil, os 

filmes estrangeiros que chegavam aqui até a década de 1960 em sua maioria 

eram somente legendados. Não é certo dizer que isso acontecia somente pela 

rejeição do público, entretanto a imposição obrigatória da dublagem na televisão 

começou a mudar os paradigmas da dublagem de produções estrangeiras por 

aqui. (FREIRE, Rafael, 2014) 

                                                           
22“ Rio, 40 graus (1955) é o primeiro longa-metragem de Nelson Pereira dos Santos (1928). Considerado 

um dos marcos inaugurais do cinema brasileiro moderno, é precursor do cinema novo, junto com O 
Grande Momento (1958), de Roberto Santos (1928-1987). O filme narra a vida cotidiana da cidade do Rio 
de Janeiro, suas contradições econômicas e camadas sociais. Nelson Pereira dos Santos propõe um 
cinema oposto ao projeto da Companhia Vera Cruz. Em Rio, 40 Graus, a precariedade na produção é um 

dado estético, inspirado no Neo-Realismo italiano. A filmagem acontece fora dos estúdios, com a câmera 
na rua, e utiliza atores não profissionais”. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra68261/rio-40-graus 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa370579/nelson-pereira-dos-santos
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa25740/roberto-santos
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O artigo, Dublar ou não dublar: a questão da obrigatoriedade de dublagem 

de filmes estrangeiros na televisão e no cinema brasileiro (Revista Famecos, 

2014), do professor Rafael de Luna Freire, aborda justamente essas iniciativas 

impostas sobre a legalidade da dublagem desenvolvida para o cinema e para a 

TV entre 1960 e 1980, mostrando o grande valor histórico da dublagem naquele 

período de tempo, e embora esse trabalho aborde momentos mais recentes da 

indústria da dublagem no Brasil é importante entender como essa prática se 

consolidou como favorita pelo público do passado até a atualidade.  

No início da década de 1960 a dublagem a passou a ganhar ainda mais 

notoriedade pois passou a estampar páginas e páginas de jornais e revistas da 

época por conta dos planejamentos das principais esferas do Estado brasileiro 

que buscavam tornar obrigatória a prática de dublagem de filmes estrangeiros 

transmitidos nos cinemas e canais de televisão do país. (FREIRE, Rafael, 2014) 

No intenso período da Guerra Fria o sentimento patriota que clamava pela 

dublagem foi levado até o senado através do projeto de lei de número 37/1960 

que estabeleceu que todos os filmes montados e editados no exterior deveriam 

em solo brasileiro serem gravados em português em totalidade, incluindo até 

sons e canções.  

 

Figura 3 - Dublagem original do desenho "The Flinstones" (1960) 
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Em meio a discussões e conflitos intelectuais acerca da dublagem 

obrigatória muitas polêmicas ecoavam naquele momento. Alguns simpatizantes 

do áudio original acreditavam que a dublagem completa das produções 

estrangeiras poderia tornar o meio cinematográfico caricato e empobrecido. 

Outras discussões reconheciam que a dublagem geraria empregos e estimularia 

e protegeria o Brasil tornando o povo brasileiro mais nacionalista. (FREIRE, 

Rafael, 2014) 

Entretanto, era reconhecido no discurso do senador Geraldo Lindgren o 

caráter autoritário e também elitista que buscava padronizar o sentimento de 

identidade nacional majoritariamente através da língua portuguesa como mostra 

o autor Rafael Freire (2014), em seu artigo utilizando-se de um fragmento do 

trabalho do pesquisador José Alberto da Fonseca (1961): 

 

 “Nossos patrícios de todos os rincões terão oportunidade de 

travar um íntimo contato com o ‘vernáculo correto e quase 

sem variações prosódicas’, ao mesmo tempo que será uma 

oportunidade para formar-se um ‘vocabulário mais seleto’ 

para toda a população brasileira ” (FONSECA, José Alberto, 

1961)23 

Do discurso normativo do senador Lindgren, surgiam outras críticas a 

imposição total da dublagem no Brasil já que as legendas por sua vez serviriam 

como uma espécie de estímulo ao processo de alfabetização já que os 

analfabetos não entenderiam os filmes em seu idioma original e as legendas não 

fariam muita diferença, por isso o interesse em estudar a língua portuguesa seria 

maior. 

Afirmava-se também que o implemento total da dublagem nas produções 

estrangeiras acabaria resultando no encarecimento do valor dos ingressos do 

cinema por conta do alto custo da produção da dublagem e que isso seria afinal 

prejudicial as pessoas. 

                                                           
23 Página 45 parágrafo 2 
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Os filmes brasileiros em português eram mais aceitos porque a maioria do 

público que assistia esses filmes era analfabeta, portanto, se todos os filmes 

estrangeiros fossem dublados uma espécie de golpe ao cinema nacional era 

inevitável, pois a vantagem do cinema nacional seria perdida por completo já que 

todos gostariam de assistir aos filmes dublados assim que chegassem ao cinema 

em suas versões brasileiras. (FREIRE, Rafael, 2014) 

Fato é que a maioria dos críticos brasileiros especializados em cinema da 

época contestavam o caráter obrigatório da dublagem no Brasil, o que gerava 

certo desconforto entre os simpatizantes da dublagem compulsória. Diversas 

discussões sobre o encarecimento do valor dos ingressos, a maior concorrência 

entre os filmes estrangeiros e nacionais e o empobrecimento da experiência 

cinematográfica estavam em pauta e até mesmo revistas e jornais mostravam-

se contra o projeto bem como os exibidores dos filmes, já que o valor do aluguel 

dos filmes tenderia a subir. 24 

Na televisão por outro lado, o empenho de defesa contra a dublagem não 

aconteceu da mesma forma, pelo contrário, recursos midiáticos como revistas 

inclusive lançavam matérias que apoiavam a dublagem obrigatória, pois, 

acreditavam que na televisão essa ação seria apenas benéfica aos exibidores e 

também aos artistas. (FREIRE, Rafael, 2014) 

Por chegar ao Brasil apenas nos anos 50 a sua popularidade não era tão 

grande se comparada ao rádio e ao cinema na mesma época, todavia com a 

instauração dos vídeos pré-gravados e com o aumento das vendas de aparelhos 

de TV o cenário pouco popular da televisão mudou e passou a ganhar notório 

renome.  

Ao ganhar mais espaço a televisão necessitava de uma programação que 

ocupasse boa parte do tempo de transmissão do sinal visto que com o aumento 

de sua popularidade a demanda por programas só aumentou e em boa parte era 

suprida pelas produções vindas do exterior.  

                                                           
24 FREIRE, Rafael. Dublar ou não dublar: a questão da obrigatoriedade de dublagem de filmes 

estrangeiros na televisão e no cinema brasileiros. 2014. Página 7. 
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Em meio a ascensão da televisão no Brasil o Estado estava ainda mais 

atento ao caráter tático de controle e normatização que poderia utilizar através 

das emissoras que estariam sob controle do governo, pois, as transmissões de 

sinal eram reguladas na época via autorizações das maiores esferas políticas do 

Brasil. 25 

O discurso utilizado pelas figuras políticas simpatizantes da dublagem 

para a TV reforçava a capacidade da TV de adentrar a casa dos indivíduos assim 

como já fazia o rádio e que tal ferramenta de dissuasão se utilizada de forma 

equivocada poderia incitar movimentos contrários ao governo bem como reforçar 

outros movimentos como a “desnacionalização”26, por isso era importante na 

visão desses líderes políticos que a televisão funcionasse como uma ferramenta 

de revigoramento e agregação da chamada identidade nacional e que isso seria 

possível através da dublagem em língua portuguesa dos programas 

estrangeiros.  

Foi então no ano de 1961 que uma das políticas públicas mais 

controversas para a disseminação das produções audiovisuais estrangeiras 

surgiu no Brasil através do decreto de número 50.450 promulgado em 12 de abril 

do mesmo ano pelo então presidente Jânio Quadros. Esse decreto, tornava 

obrigatória a exibição de produções nacionais nos canais de TV na importância 

de um filme nacional para cada dois filmes internacionais exibidos. (FREIRE, 

Rafael, 2014) 

 

 

 

 

                                                           
25 FREIRE, Rafael. Dublar ou não dublar: a questão da obrigatoriedade de dublagem de filmes 

estrangeiros na televisão e no cinema brasileiros. 2014. Página 10. 
26 Do dicionário: des.na.ci.o.na.li.za.ção 

Nome feminino 
1.ato ou efeito de desnacionalizar 
2.perda do carácter nacional de 
3.revogação da nacionalidade 
4.transferência de algo (património, empresa, etc.) nacionalizado para a posse deprivados. 
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As emissoras de TV possuiriam um tempo determinado para a exibição 

de filmes nacionais que poderia ser inclusive, ser produzido pela própria 

emissora obrigatoriamente reduzidos a:  

 

“1 (um) filme nacional por semana confeccionado para 

televisão e de duração não inferior a 25 (vinte e cinco) 

minutos, quando o mesmo for considerado de boa 

qualidade pelo GEICINE (Grupo Executivo da Indústria 

Cinematográfica, criado em 1961), e não exceder de 50% 

do preço médio de filmes para televisão, de idêntica 

categoria”. Fragmento do decreto de número 50.450/1961) 

Essa espécie de “cota” do cinema nacional em relação a exibição de 

filmes estrangeiros já era comum no cinema e expressava a importância do 

produto nacional para o Estado, então já era esperado que essa prática fosse 

levada para televisão e como visto no capítulo anterior as políticas públicas de 

cunho cultural começaram a ganhar notoriedade nesse momento quando o 

Estado de fato passou a pensar a “cultura” como uma ferramenta econômica e 

como um recurso que viria a fortalecer a ideia de identidade nacional.  

 Aos olhos do governo essa cota para a TV era justificada pois a mesma 

possui um alto poder de dissuasão exigindo, portanto, maior atenção ao que 

seria levado até a cada um dos indivíduos através do controle estatal; aos olhos 

políticos era necessário disciplinar todas as atividades comerciais exibidas na 

TV pois as mesmas já estavam impregnadas pelas projeções estrangeiras que 

acabavam por originar graves problemas de caráter social. (FREIRE, Rafael, 

2014) 

Todavia, se a prática das cotas já era mal vista pelos exibidores de cinema 

desde sua implementação o mesmo acabou por acontecer entre os exibidores 

de TV, que alegavam uma grande perda econômica visto que as produções 

estrangeiras despertavam maior interesse do público e por isso eram mais 

rentáveis que as produções nacionais. 
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Esse conturbado cenário só veio a melhorar após a renúncia de Jânio 

Quadros quando então o conselho de ministros revogou o decreto 50.450/1961 

em janeiro de 1962. A cota para a exibição de produções nacionais sofreu grande 

aversão por parte da indústria cinematográfica que estava principalmente 

preocupada com fatores econômicos. Na televisão como visto anteriormente, 

mesmo com a discordância inicial sobre os interesses do Estado e os grandes 

exibidores a dublagem já estava se estabelecendo de um outro modo, todavia, 

obstáculos econômicos passaram a ganhar espaço na discussão. (FREIRE, 

2014) 

Entretanto ainda em 1962 um novo decreto de número 544/1962 

estabeleceu em determinado artigo que tornava-se obrigatória a dublagem em 

língua portuguesa de todos os filmes estrangeiros que viriam a ser exibidos na 

televisão, excluindo somente vídeos jornalísticos e desenhos animados.  

Assim, a dublagem compulsória viria a atender, portanto, o objetivo de 

reforçar a ideia de identidade nacional protegendo e propagando o português 

entre as audiências sem prejudicar de maneira tão forte a liberdade de 

programação das emissoras bem como seus diversos interesses comerciais. As 

emissoras de TV do Brasil acabavam por ceder a esse novo decreto com o intuito 

de evitar a volta da imposição das cotas já que o processo de dublagem não 

ficaria a cargo das emissoras, mas sim das distribuidoras o que por si só já era 

muito vantajoso. (FREIRE, Rafael, 2014) 

Dessa forma os custos ficavam a cargo principalmente das distribuidoras 

norte-americanas que estavam cada vez mais interessadas na expansão das 

redes de televisão no Brasil a prática tornou-se com o tempo comum já que a 

dublagem já ocorria na TV de forma natural antes mesmo do decreto de 1962. 

Os desdobramentos das produções cinematográficas brasileiras no período pós-

guerra têm relação direta com a enxurrada de produções estrangeiras na TV 

brasileira. (FREIRE, Rafael, 2014) 
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Conforme as grandes produtoras de cinema fechavam suas portas, os 

estúdios de dublagem começavam a surgir a exemplo dos estúdios Maristela, 

que fechou suas portas em 1951 e que na partilha de bens da empresa, o 

produtor musical Mário Audrá acabou por ficar com os equipamentos de som e 

fundou em 1958 a primeira empresa de dublagem no Brasil, a Gravasom. 27 

Em suma, mesmo antes da obrigatoriedade da dublagem para a TV a 

demanda pela programação estrangeira dublada já era muito grande e a disputa 

entre as emissoras de TV e os estúdios de distribuição das produções só 

aumentava essa provocação e impulsionava ainda mais a prática da dublagem 

no Brasil. 

 Portanto, ainda que o projeto do senador Lindgren não tenha dado muitos 

frutos e tenha sido arquivado em 1961 o decreto 544/1962 que surgiu um ano 

depois tornou obrigatória a dublagem sem causar tanto estranhamento e 

oposição, mas de fato provocou mudanças no mercado da dublagem. Ainda que 

tivesse o prazo de um ano para entrar em vigor o decreto 544/1962 foi ainda 

reforçado em julho de 1963 pelo presidente João Gulart que reafirmava a 

obrigatoriedade da dublagem na TV em território brasileiro. (FREIRE, Rafael, 

2014) 

Com a consolidação da dublagem na televisão algumas outras propostas 

voltadas a exibição de filmes no cinema começaram a surgir como a PL 

2282/1964 que exclamava a obrigatoriedade da dublagem total de filmes 

estrangeiros no Brasil, mas em pouco tempo foi arquivado assim como o projeto 

do deputado Aureo Melo que jurava a mesma coisa e também foi arquivado pela 

Comissão da Constituição, Cultura e Educação, todavia, enquanto não era bem 

recebida no cinema a dublagem se consolidava cada vez mais na televisão.  

 

                                                           
27 “Iniciou as atividades em 1958, quando as primeiras séries e desenhos começaram a ser dublados no 

Brasil, mas foi à falência em 1962. Algumas série e desenhos dublados pela Gravasom: Papai Sabe 
Tudo, Rin Tin Tin (início da série) e Os Flintstones (início da série)”. Fonte: 
https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/os-grandes-estudios-de-dublagem-do-passado/ 
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É importante reconhecer o papel da mídia no que diz respeito a 

propagação da popularidade da dublagem no Brasil. Se no início da dublagem 

no Brasil as revistas faziam duras críticas a prática já em meados da década de 

1960 as revistas e jornais e ressaltavam o grande acerto da decisão de tornar 

compulsória a dublagem apontando também as melhorias técnicas que 

ocorreram ao longo do tempo bem como o hábito que o brasileiro adquiriu de 

assistir e apreciar produções dubladas.  

Em 1969 o decreto 603/1969 buscava modificar os dispositivos do decreto 

promulgado em 1966 de número 43 que por sua vez havia criado o Instituto 

Nacional de Cinema (INC), entidade que representava o poder do Estado na 

esfera no cinema. (FREIRE, Rafael, 2014) 

Com a modificação foi incluída ao INC uma espécie de “autarquia federal” 

a missão de criar normas que viriam a tornar obrigatória a dublagem de todos os 

filmes estrangeiros exibidos em cinemas do Brasil, e mesmo que não tivesse 

sido aprovada o governo militar da época já havia expressado a intenção de 

implantar a prática. (FREIRE, Rafael, 2014) 

Foi o endurecimento da ditadura após o ano de 1968 que proporcionou a 

abertura do caminho para tornar a dublagem compulsória ao cinema no Brasil. 

Um novo projeto de lei apresentado pelo deputado federal Léo Simões em 1971 

justificava a necessidade de regulamentar essa prática apresentado como um 

mecanismo de integração nacional através do idioma materno. 28 

 

 

 

 

                                                           
28 “Língua materna (também língua nativa) é a primeira língua que uma criança aprende e que geralmente 
corresponde ao grupo étnico-linguístico com que o indivíduo se identifica culturalmente. Por exemplo, 
uma criança descendente de portugueses mais facilmente irá adotar a língua que os seus pais utilizam 
devido às suas origens. Em certos casos, quando a criança é educada por pais (ou outras pessoas) que 
falem línguas diferentes, é possível adquirir o domínio de duas línguas simultaneamente, cada uma delas 
podendo ser considerada língua materna, configura-se então uma situação de bilinguismo”. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_materna 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilinguismo


36 
 

Preparado para as críticas, o artigo terceiro do projeto rezava a permissão 

de exibição de filmes em seu idioma original somente em “cinemas arte” 

classificados pelo Instituto Nacional de Cinema. Mesmo presente, o sentimento 

nacionalista não era o único ponto defendido pelo projeto que invocava também 

argumentos econômicos quando afirmava que a dublagem limitaria a importação 

de produções estrangeiras ao Brasil favorecendo o cinema nacional.  

A PL acabou por ser arquivada pois gerou desconfiança entre as alianças 

internas do mercado audiovisual do Brasil e foi então em 1976 que uma nova 

resolução surgiu para tentar alavancar a dublagem compulsória no cinema em 

território brasileiro.29 

Após a extinção do INC o Conselho Nacional do Cinema criou a resolução 

de número 55 que confirmava a obrigatoriedade da dublagem para a televisão 

estabelecendo que a dublagem de filmes estrangeiros deveria ser feita em 

totalidade em solo brasileiro, mostrava-se, portanto, como uma iniciativa que 

buscava fortalecer a infraestrutura audiovisual no Brasil tentando influenciar de 

alguma maneira o mercado do cinema que ainda não possuía nenhuma política 

aprovada que tornasse obrigatória a dublagem de filmes exclusivos ao cinema 

bem como até o presente momento não possui. 30 

 

 

 

 

 

                                                           
29 “Um projeto de lei é um tipo de proposta normativa submetida à deliberação de um órgão legislativo, 

com o objetivo de produzir uma lei. Normalmente, um projeto de lei depende ainda 
da aprovação ou veto pelo Poder Executivoantes de entrar em vigor”. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_de_lei 
30 FREIRE, Rafael. Dublar ou não dublar: a questão da obrigatoriedade de dublagem de filmes 
estrangeiros na televisão e no cinema brasileiros. 2014. Página 10. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Norma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/San%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vig%C3%AAncia
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Capítulo 3: O estado contemporâneo do campo 

Figura 4 - Estúdio moderno de dublagem. São Paulo. 

  

Hoje em dia a indústria da dublagem no Brasil é muito grande devido a 

existência de inúmeras séries, curtas, documentários, desenhos e jogos além 

dos filmes comerciais que precisam de uma voz brasileira que caracterize os 

personagens e crie um sentimento de identidade.  

 Ainda que seja controversa por parte do público que não entende o caráter 

narrativo a dublagem tem feito muito mais sucesso com os espectadores e esse 

sucesso é expressivo quando analisamos dados de empresas responsáveis pela 

coleta e estudos de dados do público consumidor de produtos audiovisuais 

estrangeiros. 

De acordo com a plataforma Filme B31, que realiza o monitoramento de 

todo o mercado cinematográfico no Brasil, dos quase 158 milhões de ingressos 

de cinema comprados no Brasil em 2014, aproximadamente 59% foram 

ingressos comprados para sessões dubladas de filmes estrangeiros e esse 

número representa praticamente o dobro da porcentagem final do público que 

                                                           
31 Retirado de: https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2015/09/29/versao-brasileira-a-

dublagem-toma-conta-do-brasil/ 
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assistiu filmes legendados que foi de 28%, em suma a cada 10 brasileiros 6 

preferem filmes dublados. Essas estatísticas exprimem o total final de 

arrecadação no país que respectivamente se refere à 57% da receita que advém 

dos filmes dublados, 32% dos filmes legendados e os 11% restantes provém da 

indústria nacional de cinema.32 

O caso não é diferente nas operadoras de TV por assinatura aqui no Brasil 

já que a procura por produções dubladas é imperante também. Com a crescente 

expansão do setor que está em constante desenvolvimento principalmente pela 

prosperidade das classes emergentes a maioria dos canais a cabo oferecem já 

agora conteúdo dublado como sua principal seleção, como faz por exemplo o 

canal Warner Channel que desde o primeiro semestre de 2015 oferece a opção 

de transmissão de sua programação completa totalmente em português.  

Como já foi dito nem sempre foi acessível a todos assistir sem o menor 

problema um filme ou desenho animado dublado na TV ou no cinema. A história 

da dublagem no Brasil passa por um gigantesco e muitas vezes turbulento 

caminho até chegar ao ponto de preferência dos brasileiros que conhecemos 

hoje. 33 

Na televisão durante os anos de 1950 e 1960 época em que a dublagem 

não fazia parte do catálogo de produções que passavam nas redes de televisão 

a qualidade da transmissão do sinal era tão baixa que as imagens que eram 

receptadas no televisor com legendas tinham uma qualidade muito ruim que 

tornava quase impossível uma boa leitura das legendas e esse problema veio a 

ser superado através da dublagem dessas produções que começou a se tornar 

cada vez mais popular e ajudou ainda mais no processo de popularização da 

televisão no Brasil, o que impulsionou ainda mais o surgimento dos estúdios de 

dublagem no país, concentrando-se principalmente pelos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo.34 

 

                                                           
32 Retirado de: http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/06/dublagem-venceu-legendas.html 
33 Retirado de: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/08/1666126-pequisa-revela-que-6-em-10-
brasileiros-preferem-filmes-dublados.shtml 
34 Retirado de: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/08/1666126-pequisa-revela-que-6-em-10-
brasileiros-preferem-filmes-dublados.shtml 
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Naquela época, possuir um televisor em casa no Brasil não era uma posse 

banal e representava um status social importante para as famílias, o decreto que 

tornava obrigatória a dublagem para filmes transmitidos na TV tinha, portanto, a 

meta de atender a todos os telespectadores brasileiros que não falavam outro 

idioma além do português e forçar as empresas provedoras de sinal a 

transmissão das produções internacionais em português através da dublagem e 

com a massificação dos televisores pelo país a dublagem tornou-se acima de 

tudo uma norma mais pela convenção do que pela introdução.35 

Com a ascensão das classes C e D a TV paga mostrou-se em evidente 

crescimento nos últimos 13 anos e tornou-se uma alternativa aos 

telespectadores que preferissem assistir as produções estrangeiras com áudio 

original. Em meados de 2006 um estudo divulgado pela Anatel (Agência Nacional 

de Telecomunicações) desvelou que aproximadamente 4,7 milhões de pessoas 

eram assinantes da TV paga e esse número só tende a aumentar ao longo do 

tempo como levantamento do ano de 2015 apresenta pois, naquele ano mais de 

15 milhões de pessoas eram assinantes de alguma rede de TV por assinatura.  

Claramente, o aumento do poder aquisitivo de milhões de brasileiros 

permitiu que os números de assinaturas alavancassem tanto assim. A venda de 

ingressos para o cinema no Brasil também aumentou e as empresas 

responsáveis pela promoção das produções não poderiam de forma alguma 

ignorar a nova leva de assinantes e clientes que carregavam já consigo o “hábito” 

de assistir filmes e séries dubladas na TV aberta. Um exemplo disso foi a 

chegada do canal estrangeiro AMC ao Brasil em meados de 2013; o canal 

chegou com sua programação completamente em português e não oferecendo 

de início a opção de áudio original de suas produções. 36 

 

 

                                                           
35Retirado de: https://omelete.com.br/filmes/noticia/publico-de-filmes-nacionais-recua-mais-de-40-em-

2017/ 

36 Retirado de: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/08/1666126-pequisa-revela-que-6-em-10-

brasileiros-preferem-filmes-dublados.shtml 
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A ação de oferecer a programação 100% em português agrada 

certamente a maior porcentagem da população brasileira como mostra uma 

pesquisa realizada pelo DataFolha delegada por um sindicato de distribuição 

cinematográfica do Rio de Janeiro em 2008 que mostra que 49% das pessoas 

preferiam produções dubladas na TV por assinatura e em 2012 esse número 

passou para 56% e por conta dessas pesquisas os canais a cabo estão cada 

vez mais investindo nas translações de suas programações. 

Simpatizantes da dublagem como autor Pedro Lobato, apresentam um 

panorama interessante que, diverge completamente das ideias dos críticos a 

prática majoritária da dublagem na TV e no cinema e em 2012 escreveu que: 

“[...] Primeiramente, incorre em erro aquele que desvaloriza 

a dublagem sob o argumento inicial de que ela é uma 
espécie de “parasita” de uma outra forma de arte pré-
existente. A arte, dentro de todas suas expressões 
conhecidas, não existe apenas em sua forma única e 
exclusivamente pura, como muitos se enganam, mas 
também se expressam através da derivação de outros. 
Tratam-se de formas de reprodução e que, mesmo sendo 
reproduções, não perdem a qualidade artística à obra 
original, mas muitas vezes dão uma nova roupagem àquela 
(algumas vezes com novos valores inclusive).  Basta tomar 
como exemplo uma orquestra sinfônica que reproduz obras 
de Bach, Tchaikovsky, Beethoven, entre muitos outros 
artistas clássicos.  Eles estão reproduzindo arte. Apesar de 
não ser uma espécie de “criação” direta, trata-se de uma 
forma de expressar os elementos artísticos validamente. O 
raciocínio que ocorre com a dublagem é o mesmo a partir 
do momento em que seu objetivo não é o de “distorcer”, 
“deformar” ou “prejudicar” a obra de arte original – como 
alguns parecem acreditar, quase como em tom 
conspiratório -, mas unicamente o de reproduzir de uma 
forma única a mesma. [...]” (LOBATO, Pedro, 2012) 

 

Entretanto, essas mudanças pouco sutis na TV por assinatura vêm 

causando um certo descontentamento em algumas pessoas mais simpatizantes 

do áudio original das produções estrangeiras, já que a programação tem sido 

tomada por uma enxurrada de versões adaptadas e dubladas para a maior parte 

do público sem muitas vezes oferecer outras opções de áudio como fez a própria 

AMC em sua chegada ao país.  
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          Em 2012 por conta dessa questão, o movimento 

#DubladoSemOpçãoNão!37 foi criado e chegou a alavancar uma petição 

assinada por quase 10 mil pessoas online que cobrou na época mais opções de 

transmissão de áudio e legendagem das produções estrangeiras nos canais 

pagos aqui no Brasil. Embora a petição já tenha se encerrado o movimento 

continua solicitando uma maior abertura de transmissão que atenda as 

preferências de todos os consumidores.  

O idealizador desse movimento e criador do site especializado em críticas 

Bruno Carvalho foi um de grande importância por exemplo para a 

disponibilização do áudio original e legendas de séries como The Blacklist e 

Scandal no canal Sony que até então só transmitiria essas produções dubladas.  

O presidente da Sony Pictures Televison Brasil, Alberto Niccoli afirma 

saber da importância de oferecer dois canais de áudio, mas que como a 

demanda pela programação dublada é bem maior que pela versão legendada o 

padrão a ser adotado é de uma programação 100% dublada com a opção de 

áudio original com/sem legenda. 38 

O portal Filme B, divulgou um dado que mostrava que a maioria das salas 

de cinema do Brasil exibiam versões dubladas de seus filmes em 2014. A rede 

Cine Araújo, segundo estimativas tem cerca de 84,2% de seu público total 

frequentando sessões dubladas de seus filmes e somente 6,5% do público 

procura filmes legendados (a porcentagem restante é relacionada a produções 

nacionais). Observando dados dessa rede de cinema que quase totaliza sua 

concentração de salas em cidades do interior podemos perceber que a procura 

do público do interior por produções dubladas é mais evidente do que a 

observada nos grandes centros.  

 

 

 

                                                           
37 Retirado de:https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2015/09/29/versao-brasileira-a-

dublagem-toma-conta-do-brasil/ 
38 Retirado de: https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2015/09/29/versao-brasileira-a-
dublagem-toma-conta-do-brasil/ 
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Gráfico 1- Filmes direcionados a outros públicos que não o infantil em 2014.  

 A rede Cinemark que é a maior rede de cinema do país já disponibiliza 

mais da metade de seu número total de filmes na versão dublada enquanto o 

grupo Moviecom mais presente pelo interior do Brasil totaliza mais de 87% de 

suas produções dubladas e embora seja significativo o número de produções 

dubladas nos grandes centros do país ainda é menos expressivo do que os 

números apresentados pelas regiões mais afastadas das grandes cidades é 

importante entender portanto, o caráter dessa disparidade entre as cidades para 

que possamos inferir como as políticas públicas e comercias de disseminação 

dessas produções estrangeiras funcionam no Brasil.  

Embora ainda exista um grande número de reclamações sobre a 

hegemonia das produções dubladas no Brasil tanto em relação a sua qualidade 

sonora como quanto a perda da carga emocional e experimental da produção 

com áudio original é indiscutível a predileção dos brasileiros pelos filmes e séries 

dublados tanto no cinema quanto na televisão. Uma grande questão a ser 

trabalhada ainda é a opção de oferecer ao pagante uma melhor maneira que o 

permita sentir-se mais confortável enquanto assiste a um filme ou série. 39 

O gráfico a seguir com dados de 2014 retirado do jornal Folha de São 

Paulo como dados da plataforma Filme B reafirma o favoritismo ao mercado 

dublado de produções audiovisuais, porém, é importante indagar se essa 

inclinação é de feitio natural ou algo socialmente imposto de maneira sutil na 

vida dos consumidores brasileiros. 40 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Retirado de: https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2015/09/29/versao-brasileira-a-

dublagem-toma-conta-do-brasil/ 
40 Retirado de: https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com/2015/09/29/versao-brasileira-a-
dublagem-toma-conta-do-brasil/ 
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Considerações finais: Dublar ou não, eis a questão 

 

A dublagem efetivamente mostra-se pelo menos no território brasileiro 

como uma maneira de democratizar a produção audiovisual estrangeira. Fato é 

que as políticas públicas de incentivo a essa prática fogem apenas do caráter 

democrático e caminham por sentidos que acabam por levantar questões sobre 

o imperialismo e a compreensão da “imposição” dos meios audiovisuais através 

da globalização.  

O Brasil hoje assim como muitos outros países do mundo encontra-se 

imerso em elementos culturais estrangeiros e isso acontece por conta do 

processo de globalização que está cada vez mais forte. A nossa cultura 

encontra-se inserida nesse contexto e é exportada para o mundo através de 

músicas e filmes e até mesmo a comida. Nosso idioma é certamente um 

elemento muito forte de nossa cultura e em relação a dublagem, mesmo que 

através de um sentimento “nacionalista” buscava ser preservado e enaltecido.  

Todavia, percebemos que o favoritismo do público por produções 

dubladas mostra-se como uma espécie de “comodismo normatizado”, excluindo 

evidentemente os analfabetos e indivíduos que possuem alguma dificuldade ou 

inviabilidade de qualquer natureza que não os permita ler legendas, talvez seja 

a simples “preferência” pois afinal gosto é uma questão indiscutível e não cabe 

ao mérito de discussão nesse trabalho.  

É curioso, porém porque o mesmo não acontece em outros países 

lusófonos como Portugal em que a dublagem é rara e o discurso de proteção ao 

cinema nacional é o mesmo. Na ditadura portuguesa, entretanto, a dublagem de 

filmes não acontecia também por uma questão elitista pois grande parcela do 

público da época era analfabeta; não fazia sentido, portanto, ir ao cinema sem 

compreender o que se estava assistindo.  
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No Brasil por outro lado, o mercado audiovisual sempre buscava atender 

a grande massa e tornou-se parte da cultura dublar produções estrangeiras. O 

Brasil por acaso, tem o posto de uma das melhores indústrias da dublagem do 

mundo.   

 Fato é que toda essa indústria favorece as produções estrangeiras que 

recebem mais incentivos e são vistas com melhores olhos pelo público quando 

dubladas. A indústria cinematográfica americana estabeleceu com o Brasil há 

muito tempo uma relação vista por muitos como imperialista por conta da 

hegemonia de mercado audiovisual no Brasil.  

 Para se ter uma ideia, se uma rede de cinemas como a Cinemark exibe 

de uma vez 8 filmes, todos eles são falados em língua portuguesa em pelo 

menos uma sessão diária, porém, por muitas vezes nenhum deles é uma 

produção nacional e as vezes esse número não passa de 1 filme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Quantidade de lançamentos de filmes brasileiros de 2009 a 2017 
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Já não existe mais a prática das cotas na exibição de filmes na TV e no 

cinema, entretanto, se antes era alvo de críticas essa medida hoje poderia de 

fato favorecer a produção de filmes nacionais. Em 2017 segundo a ANCINE, 

foram produzidos 158 títulos nacionais, que por acaso foi o recorde desde 1995 

enquanto nos Estados Unidos esse número passa de 800 no mesmo ano. 41 

Mesmo com o aumento do público total que frequenta os cinemas do 

Brasil, segundo dados da ANCINE, os filmes nacionais por mais que tenham 

batido recorde em 2017 sofreram uma perda de 42,8% quando comparados ao 

ano anterior, em contrapartida a preferência pelas sessões dubladas de filmes 

americanos como Meu Malvado Favorito e Velozes e Furiosos 8 não poderia ser 

melhor, a cada 11 sessões desses dois filmes nas salas de cinema da rede 

Moviecom apenas uma não era dublada.42 

  Entender porque essa disparidade acontece no Brasil é muito importante 

para que possamos concluir de forma definitiva como os elementos culturais 

como o cinema transformam as sociedades através da mundialização. Por isso 

é necessário estar sempre aos fatores que são responsáveis por negar ou 

sobrepor os valores naturais de uma sociedade aos seus cidadãos como 

acontece aqui no Brasil.  

As produções audiovisuais brasileiras não recebem os incentivos e o 

apoio que as produções estrangeiras recebem, sobretudo as americanas e a 

causa desse problema tem mais a ver com questões econômicas, do que com 

as discussões sobre construção da nacionalidade que sempre foi muito 

defendida e que serviu durante muito tempo como escusa para o 

desenvolvimento da prática da dublagem no Brasil.  

 

 

 

 

                                                           
41 Retirado de: https://www.ancine.gov.br/ 
42 Retirado de: https://www.uai.com.br/app/noticia/cinema/2015/07/26/noticias-cinema,169970/mercado-
nacional-de-dublagem-vive-aquecimento-e-carece-de-profissionai.shtml 
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