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RESUMO 

 

Esta monografia possibilita o estudo dos processos de adaptação de obras audiovisuais 

estrangeiras, bem como filmes e animações. Analisa a necessidade, historicamente, de 

possuir a versão dublada em território nacional, buscando apresentar aos leitores e 

consequentemente ao grande público, um novo olhar às adaptações de falas de 

personagens, em especial os de desenho animado, os desencadeamentos destas 

adaptações, compreendendo a posição do dublador em relação aos personagens que 

interpreta. Levando em consideração a legalidade de se alterar o texto e/ou a fala de 

personagens de uma obra audiovisual, tendo em vista os direitos conexos da autoria destas 

dublagens e adaptações. 

 

Palavras-chave: processo, dublador, adaptação, necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

I - Introdução.....................................................................................................................6 

II – Relação entre o produtor estrangeiro e o estúdio de dublagem brasileiro................10 

III – Como são escolhidas as vozes.................................................................................11 

IV – Justificativa de adaptação........................................................................................14 

V – Adaptação.................................................................................................................19 

VI – Visão do dublador...................................................................................................26 

VII – Legislação..............................................................................................................28 

VIII – Conclusão.............................................................................................................33 

IX – Referências bibliográficas.......................................................................................36 

XI -Anexo...................................................................................................................39 

XII - Anexo – A..........................................................................................................40 

XIII - Anexo – B.........................................................................................................42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO  

 

Dublagem no início da década de 30 era o processo de introduzir a voz gravada do ator 

em estúdio, mixada e sincronizada com a expressão facial e labial do ator exibidas na tela. 

Com passar os anos esta técnica foi ganhando outro significado, quando as exibições de 

filmes e animações começaram a ser distribuídas em outra língua para outros países. O 

ato de dublar se tornou a substituição de uma voz original do ator ou personagem (já 

gravada) por uma outra voz, em outra língua. A partir do momento em que o material 

fonográfico é dublado em outra língua, o texto que é dito pelo ator ou personagem precisa 

sofrer um processo de adaptação para que a voz dublada esteja sincronizada com a 

imagem (em especial a boca) do ator ou do personagem em cena. Analisarei ao longo 

desta monografia os processos de adaptação para a versão brasileira.    

Contudo pode ser gravada pelo próprio ator ou atriz que faz a personagem (no caso de 

filmes) ou por outro ator, no caso, um dublador. Na animação, esta técnica é utilizada 

para dar voz ao personagem animado, sendo também realizada por um dublador. 

 Desde a primeira projeção cinematográfica, feita pelos irmãos Louis e Auguste 

Lumière em 1895, já havia o interesse na utilização de áudio para compô-la. Nesta 

projeção, um pianista atrás do pano tocava para ambientar a cena projetada na tela. 

Durante os anos de 1985 até 1927 ocorreram diversas maneiras de introduzir o áudio em 

vídeo. Eram utilizados músicos reunidos em uma orquestra, narradores escondidos e até 

objetos para darem ao espectador a sonorização do da imagem (CARREIRO. p.1). Após 

invenção do sistema que possibilitava a captura de áudio, o cinema americano começou 

a fazer captações externas, no set de gravação, porém a faixa de áudio ficava com muito 

ruído, muito barulho por cima das falas dos personagens. Com isso, no início da década 

de 30, nos Estados Unidos, começou a estabelecer um conjunto de técnicas e 

procedimento para realizar a captação de áudio dos atores internamente em estúdio, para 

depois, realizar a mixagem do áudio gravado pelo ator, sincronizado com a movimentação 

labial deste mesmo ator, assim o ator se auto dublando.     

Através da técnica de introduzir uma voz gravada em estúdio sincronizada com a 

imagem, houve a possibilidade que as produções cinematográficas expandissem o 

material fonográfico para outros países. De forma que mais pessoas pudessem assisti-los 

(em vez de filmar novamente, fazer outra versão do filme em outros países com outro 

idioma e outros atores).   
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No Brasil, em 1938, estreia o longa-metragem: Branca de Neve e os Sete Anões, um 

dos primeiros a ganhar versão brasileira. Com o passar dos anos se estabeleceu cada vez 

mais a necessidade de versões para outros idiomas, para ampliação do mercado das 

grandes produções cinematográficas, principalmente as norte americanas. A partir disso, 

vários momentos históricos contribuíram para o avanço do mercado de dublagem de 

projetos audiovisuais estrangeiros no Brasil. 

 Nascem assim, entre 1930 e 1950, grades estúdio que realizariam esses trabalhos, 

como a Sonofilms, Delart, Alamo e o estúdio Herbert Richers. Que chegou a ser uma das 

mais importantes empresas do cinema brasileiro, dominando esmagadoramente, durante 

anos, o mercado da dublagem no Brasil. 

Em nossa legislação há um marco histórico que impulsionou o mercado da dublagem, 

o decreto do Conselho de Ministros nº 544, de 31 de janeiro de 1962. Neste decreto o 

artigo 8º trata que: “A exibição de filmes estrangeiros nas emissoras de televisão requer 

a obrigatoriedade de dublagem em português” e acrescenta no inciso 1º, “Excetuam-se 

desta obrigatoriedade os filmes estrangeiros de reportagens tele-jornalísticas bem como 

desenhos animados”.  

Através deste “boom” mercadológico houve, por necessidade, uma grande demanda 

de funcionários que pudessem exercer as funções que uma dublagem pedia, como: 

radialistas, locutores, atores de radionovelas no radioteatro. Esta demanda era tão forte 

que hoje, dubladores que são renomados e que possuem anos de carreira, não possuíram 

nenhuma formação técnica. Foi feita, à época, para selecionar esses dubladores uma 

chamada e seleção por meio de alguns testes. A técnica era aprendida já na pratica.  

Hoje há cursos especializados para a técnica de dublagem com dubladores experientes 

neste meio artístico.  Para atuar como dublador, hoje, costuma ser necessário ter registro 

profissional de ator, reconhecido pela delegacia regional do trabalho (DRT) e aprender, 

através destes cursos, técnicas necessárias para realizar uma dublagem que consiga 

atender as expectativas do cliente e, consequentemente, do público. 

Baseando-me em entrevistas e documentários disponíveis no website youtube.com, 

assisti dubladores comentando sobre a profissão, percebi que, no início da dublagem no 

Brasil, o processo de interferência do dublador no texto da obra original, era muito maior 

do que nos dias atuais. Um dos motivos é que antigamente o público não tinha acesso às 

opções de áudio original, áudio original com legenda e a versão dublada para, assim, 

compará-las. 
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Exemplifico aqui, o trecho de uma entrevista da tradutora e dubladora 1 Rayani 

Immediato que comenta: “Antigamente, por exemplo – eu gosto de usar muito este 

exemplo, o 2 Manolo... ele diz que: quando eles dublavam Tartarugas Ninja, eles pegavam 

na bancada o texto e ‘Ah! É uma cena de pizzaria’, “ Virava o texto ao contrário e iam no 

improviso...”. Contudo, diz que na dublagem de hoje, isso é algo muito improvável.  

Muitos consumidores e profissionais da área veem a dublagem brasileira com grande 

admiração, um difícil trabalho de interpretação e adaptação. Em contrapartida, críticas às 

dublagens brasileiras aparecem em relação à falta de fidelidade com o texto original, 

impostações de voz, timbres do áudio original divergentes na versão dublada, entre 

outras. Me desperta, nesta dualidade, um interesse ao estudo e investigação do tema. 

Já que há críticas e desavenças sobre versão original X versão dublada, vejo a 

necessidade, por meio desta monografia, de   analisar o processo de adaptação para a 

versão brasileira e como o dublador se vê em relação ao personagem que interpreta. 

Utilizei de pesquisas e entrevistas feitas com dubladores (em anexo). Entrevistas e 

depoimentos para canais do Youtube.com e documentários para levantar estas questões 

que atravessam não só os profissionais da área e seus admiradores, mas todo o público 

consumidor de filmes, desenhos animados, cartoons e animes. 

Além destas justificativas, um apreço pessoal sobre a dublagem me causa a necessidade 

de levantar este tema à discussão e investigação. Desde minha infância até hoje assisto 

desenhos animados e animes. No início da minha graduação compareci a um evento onde 

conheci o dublador 3 Ricardo Juarez, e ao vê-lo pessoalmente, ouvir sua voz fazendo as 

vozes de alguns de seus personagens, meus olhos brilharam de emoção e minha mente 

entrou em retrospectiva nostálgica e admiradora. Com o passar dos períodos da 

Universidade comecei um estudo informal sobre o tema que, além de levar-me a tomar a 

decisão de me profissionalizar como ator para tornar-me dublador, incentivou-me a 

elaborar esta monografia. Meu objetivo neste trabalho é descobrir como ocorre o processo 

de adaptação na dublagem de materiais fonográficos estrangeiros. A partir disso, 

descobrir se há diferença desta adaptação na dublagem de filmes, com atores fisicamente 

na tela, e em animações.  

 

1 Tradutora para dublagem, dubladora e Bacharel em Tradução pela PUC-RJ. 
2 Manolo Rey é ator, dublador, tradutor e diretor de dublagem 
3 Ricardo Juarez é dublador e locutor. 
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Entender, consequentemente, se há possibilidade em algumas adaptações do 

ator/dublador inserir de maneira artística e criativa características que a personagem não 

tinha ou que já tinham, mas ganham um destaque maior com inserções colocadas para a 

versão brasileira. 

 Quero compreender as técnicas utilizadas pelos dubladores para realizar uma 

adaptação: desde a sincronia do áudio em português para a expressão labial em inglês às 

inserções de regionalização de personagens conforme nossa cultura; se há uma 

preocupação com a identificação da personagem e da história para com o país para a qual 

será distribuída (no nosso caso, o Brasil). Por consequência, na investigação dessas 

adaptações, pretendo compreender os limites legais de se alterar a obra original. Por 

consequência de adaptações da versão original para a versão brasileira, entender a posição 

do dublador, como possível cocriador da personagem que dubla e interpreta. Pretendo 

aprimorar meus conhecimentos sobre a dublagem, para além de conhecer esta extensão 

do trabalho do ator (que sou), educar-me sobre minha futura área de atuação profissional.  

  Introduzindo os temas tratados em cada capítulo desta monografia: no próximo capítulo 

(II), explicarei as relações entre o produtor do estúdio estrangeiro e o estúdio de dublagem 

brasileiro; o tempo médio para dublar uma obra audiovisual. 

Continuando ao capítulo III, apresento como é escolhida a voz brasileira do personagem 

estrangeiro; discorro sobre a pratica de voice talent na dublagem e seus pontos positivos 

e negativos. Ao capítulo IV, justifico a necessidade de haver filmes e animações 

dubladas em português, baseado em índices históricos de analfabetismo e de preferência 

do público pela versão brasileira. No capítulo V, apresento algumas técnicas utilizadas 

por tradutores para dublagem e pelos próprios dubladores para realizar uma boa 

adaptação.  No capítulo seguinte a este (VI), exponho e reflito a visão do dublador 

Ricardo Juarez em relação aos personagens que interpreta; tendo como hipótese a do 

dublador como cocriador.  No capítulo VII baseio-me na lei de direito autoral n º 

9.610/98 dos direitos conexos no artigo 5º inciso XIII da mesma lei, que contempla o 

dublador, lei nº 6.533 (conhecida como lei do ator), remuneração; faço uma relação 

entre esses direitos e o profissional da dublagem. Concluo no capítulo VIII, expondo a 

minha visão, todo o processo de adaptação da dublagem da obra estrangeira para a 

língua portuguesa; compreendendo a animação como um espaço maior de criação para o 

dublador e defino o crescimento das animações e filmes dublados em português. 
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CAPITULO II - RELAÇÃO ENTRE O PRODUTOR ESTRANGEIRO E O 

ESTÚDIO DE DUBLAGEM BRASILEIRO. 

 

Para a distribuição do produto audiovisual, a produtora estrangeira (cliente) entra em 

contato com um ou mais estúdios de dublagem no Brasil, salvo se houver algum contrato 

de fidelidade de suas produções com algum estúdio específico e certifica a 

disponibilidade de realizar a dublagem. 

 (BARROS, Lívia, 2006 p. 60) O tempo no qual o estúdio de dublagem recebe o material 

para realizar a dublagem, traduzir, escolher os dubladores para os respectivos 

personagens, adaptar e por final, dubla-las, geralmente, é curto. O estúdio de dublagem 

não tem muito tempo para, com calma, realizar um trabalho mais delicado no processo 

de dublagem, em função do prazo que o estúdio estrangeiro quer o produto finalizado. 

Esta prática de curto prazo não é utilizada por todos os estúdios estrangeiros. Algumas 

das produções, de empresas como a Disney e a Dreamworks, por exemplo, costumam 

enviar o material com mais antecedência em função de um cuidado maior com a qualidade 

da dublagem. Tendo em vista que, geralmente, o contrato de exibição em território 

nacional é de 25 anos (CEZAR, Mabel. Dublagem: verão brasileira. 2014. Entrevista 

concedida ao programa Diverso, em 7 de abriu de 2014), este cuidado torna-se mais 

coerente. Por consequência do curto prazo, algumas dublagens não são feitas com boa 

qualidade. A crítica, porém, “cai” diretamente sobre o estúdio de dublagem e o dublador. 

Tendo em vista que, em muitas dublagens, o dublador mal conhece a personagem que irá 

interpretar, por consequência do curto prazo de entrega do material dublado ou até mesmo 

por ser um personagem novo, inédito, vejo algumas críticas serem infundamentadas. O 

grande público parece não conhecer todo o procedimento que ocorre na realização de uma 

dublagem.  O dublador precisa passar toda a interpretação do personagem, o sentimento, 

a intenção “daquela fala”, focalizar tudo isso na intenção voz.  

Apesar de discorrer sobre isto ao longo desta monografia, antecipo que não existe a 

profissão de dublador e sim a profissão de ator que faz dublagem.  Diferente de outras 

áreas de atuação do ator como teatro, cinema ou na rádio novela, o ator/dublador precisa 

compreender o sentido de uma determinada fala, com toda a intenção que ela carrega, 

baseado na personagem que pouco conhece e interpretá-la através da voz, passando a 

mensagem com toda esta bagagem inserida. 
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CAPITULO III - COMO SÃO ESCOLIDAS AS VOZES 

 

Para a escolha da voz, é realizado um teste com cada dublador, com o intuito de achar 

um dublador que tenha características semelhantes ao timbre vocal da voz original. Por 

consequência, que tenha técnica e capacidade artística de interpretá-lo. Feitos os testes, 

são escolhidas três vozes (dubladores) para o papel e o perfil dos mesmos são 

encaminhados para o cliente solicitante de serviço. O cliente tem a decisão final de 

escolher qual dublador interpretará qual personagem (baseado nas recomendações do 

diretor de dublagem). Caso nenhum dos três seja aprovado pelo contratante do serviço, 

novos testes são realizados com diferentes dubladores. Por fim, a voz do ator, da atriz ou 

da personagem de animação que será dublada, é definida. 

Quando esta voz agrada o cliente, o estúdio e tem uma boa recepção do público, 

agregando positivamente ao filme ou animação costuma-se, por consequência, manter-se 

a mesma voz, ou seja, o mesmo dublador ou a mesma dubladora. Com isso, alguns 

dubladores têm personagens ou atores fixos, pelos motivos ditos anteriormente. Por 

exemplo: O dublador Wendel Bezerra é sempre o dublador do personagem Bob Esponja 

Calça Quadrada (do desenho de mesmo nome). O ator Eddie Murphy sempre é dublado 

por Mario Jorge de Andrade. Alguns dubladores chamam essa prática de: “vestir o 

boneco” que pode servir tanto para dublador de ator (filme), quanto para dublador de 

personagem (animação). É interessante haver dubladores fixos de cada personagem ou de 

cada ator, pela apropriação e identificação para com o público. Portanto, vejo com grande 

apreço manter-se o mesmo dublador nas produções em que “seu ator” ou “seu 

personagem” está envolvido. Quando alguma produtora inicia sua distribuição tendo a 

versão brasileira, os espectadores (que assistem à versão dublada) associam, 

automaticamente, a voz do ator estrangeiro ou da personagem com a voz de que a dubla. 

Quando, por algum motivo, a “fidelidade” da voz da personagem é “corrompida” e causa 

uma dissociação de voz-personagem, geralmente, não agrada o público.  Quando essa 

dissociação ocorre em séries audiovisuais, que são divididas em episódios e temporadas, 

isso se intensifica. - Em um episódio a voz da personagem é uma e logo no próximo 

episódio ou temporada, é outra (mesmo os timbres sendo semelhantes) é nitidamente 

perceptível a mudança.   

Apesar das críticas a essa falta de fidelização, é importante dizer aqui que a contratante 

ou o estúdio não é obrigado a dar exclusividade ao dublador para com o “seu boneco”. 

Esta prática baseia-se num consenso ético com o profissional e, consequentemente, com 
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o público. Salvo se houver um contrato de exclusividade do dublador para com a detentora 

dos direitos autorais da produção e de distribuição. 

Baseado de relato, em vídeo, o dublador 4Wendell Bezerra expõe alguns dos motivos 

que podem causar esta mudança. 

Por exemplo:  

 O dublador mudou de estado ou de país; 

  Dublador mudou o timbre de voz (geralmente com crianças e adolescentes na 

fase da puberdade); 

  Por alguma urgência de prazo de entrega da gravação e o dublador não está 

disponível para realizá-la; 

 Desavenças entre o estúdio de dublagem e o dublador; 

 Quebra de contrato; 

 Falecimento. Como o caso do dublador do Personagem Lula Molusco (desenho 

Bob Esponja Calça Quadrada) que inicialmente era Daoiz Cabezudo. Com seu 

falecimento, Marcelo Pissardini ganhou o papel.  

 

Aproveitando o capítulo sobre escolha das vozes, complemento relatando sobre uma 

prática que alguns estúdios estrangeiros optam em utilizar: convidar uma celebridade 

brasileira para realizar a dublagem de sua animação. Na dublagem, esta prática é chamada 

de star talent. O objetivo consiste em somar o processo de dublagem com uma ação de 

marketing, atraindo assim mais publicidade e mais público. Esta pratica não é vista com 

muito agrado por alguns profissionais da área ou pelos fãs e consumidores. A reprovação 

desta pratica se dá pois além da celebridade escolhida não ser dublador ou dubladora 

profissional, em algumas ocasiões nem menos possuem formação ou experiência em 

teatro. Um exemplo: O apresentador Luciano Huck dublou o personagem “Flynn” da 

animação: “Enrolados” (Walt Disney Animation Studios, 2011) 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

4 Wendell Bezerra é ator, dublador e locutor. Contato: <http://wendelbezerra.com.br> 
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Disponível em  

http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,ERT199872-9531,00.html 

 Acessado em: 10/12/2017 

 

 É possível encontrar na web manifestações de insatisfação. Apresento algumas do 

website de notícias adorocinema.com:  
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Disponível em: 

<http://www.adorocinema.com/filmes/filme-135523/criticas/espectadores/recentes/> 

 

 

CAPÍTULO IV – JUSTIFICATIVA DE ADAPTAÇÃO 

 

No final dos anos 1930, com as produções internacionais cada vez mais difundindo a 

distribuição de seus filmes e séries para o Brasil (Walt Disney, por exemplo), houve por 

necessidade que seus consumidores (agora em outro país) pudessem ter acesso ao 

conteúdo em outra língua. O recurso utilizado inicialmente era a legenda. Porém, esta não 

era bem recebida, pela falta de entendimento da língua estrangeira (inglês) e pelo alto 

nível de analfabetismo. 

Baseado no censo demográfico emitido pelo IBGE e publicado no Mapa do 

Analfabetismo no Brasil, do Ministério da Educação junto ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), o analfabetismo no Brasil, na taxa de pessoas 

com 15 anos ou mais, em 1920 era de 65,0% e em 1940 de 56,1%. 

Fator esse que excluía boa parte da população brasileira do acesso aos materiais 

audiovisuais estrangeiros, prejudicando mercadologicamente a indústria fonográfica. 

Com o passar dos anos este nível de analfabetismo foi diminuindo, porém esta não é a 

única justificativa que motiva a necessidade de se dublar um material estrangeiro. 

 

 “Embora as mudanças possam causar estranhamento em parte do 

público, o sucesso dos filmes dublados é comum no mundo todo. Em 

países como Alemanha e Itália, é difícil encontrar uma sessão legendada 

nos cinemas”. 

<http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/06/dublagem-

venceu-legendas.html> Acessado em: 02/12/2017 
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 O acesso intelectual não está restrito ao índice de analfabetismo, tendo em vista que 

o índice de alfabetização da Espanha é de 97,75%, Itália 98,98% (Indicadores do Banco 

Mundial ‘World Bank’- 2012) e Alemanha com 99% (CIA World Factbook-2003). Logo, 

vejo a dublagem estar atrelada, cada vez mais, com a identificação da personagem para 

com a sociedade e as referências culturais do espectador. Com isso, surge a necessidade 

de se adaptar, não só textualmente, mas como ele será a prosódia do texto quando for 

dublado. 

É importante considerar as peculiaridades, costumes culturais do país de origem (do 

material fonográfico) e do país que será dublado (no nosso caso, o Brasil); referências 

culturais; gírias; sotaques regionais e variações lexicais que façam sentido para o público. 

Intervenções benéficas, acordadas com o detentor dos direitos autorais e de distribuição 

(no caso, o contratante do serviço de dublagem). A tradução e a dublagem sofrem 

adaptações com o intuito das falas da personagem e o próprio conteúdo, para que fiquem 

coerentes com nossa realidade cultural.  Não só uma tradução, mas sim uma adaptação 

para a versão brasileira. 

O trabalho de tradução não é fácil. Para que haja uma boa tradução, é preciso entender, 

além da língua estrangeira, entender o que a mensagem, contida nela, quer expressar. 

Livia Barros, cita que: “Para ser fiel, o tradutor, além do indispensável conhecimento 

dos dois idiomas, precisa sobretudo de imaginação (Paulo Rónai. Escola de Tradutores) 

Lívia Rosa cita o exemplo do dublador Guilherme Briggs:  

 

“Eu fiquei desesperado quando entrei no estúdio e passei os olhos no 

script traduzido de ‘Friends’. Poderia servir de exemplo em como não 

traduzir, parecia que era de brincadeira, uma pegadinha de mau gosto. 

Fiquei folheando juntamente com outros colegas e decidimos, 

juntamente com o diretor Ricardo Schnetetzer ir até a gerência da 

Herbert Richeres e reclamar. O filme foi suspenso naquele dia e eu pe 

prontifiquei a retraduzir o episódio todo. (...) Para se traduzir ‘Friends’, 

não basta apenas traduzir... e sim adaptar todas as piadinhas e 

interjeições dos personagens. Lembro que num dos episódios o 

macaquinho do Ross estava no cio e tinha atacado o boneco da Rachel 

tinha ficado assim: ‘Meu George não é mais curioso’. Mas... que 

George era esse?? (...) Fui pesquisar (...) e descobri que George era um 

famoso personagem a literatura infantil americana, 

 

 

_______________________________ 

Guilherme Briggs é ator, dublador, tradutor e diretor de dublagem. 

Contato: https://twitter.com/teatrobonecos. 
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‘O Curioso George’, que era um macaquinho muito fofo que questionava tudo, fazendo a criança 

desenvolver o senso de curiosidade e exploração dos objetos. Agora imagine isso solto na frase 

da Rachel... Não fazia o menor sentido!! Minha opção foi adaptar para: ‘Minha Barbie não é mais 

uma donzela’”. (BARROS, Livia, 2003, p.44 apud BRIGGS, 2003) 

 

Por exemplo: Em entrevista ao canal Jacaré Banguela (2012), no Youtube.com, o 

dublador entrevistado, Guilherme Briggs, comenta algumas críticas que sofre e diz 

porque não “fala igual” ao personagem Optimus Prime (cuja a voz original é do ator e 

dublador canadense Peter Cullen) no filme Transformers (lançado em julho de 2007 no 

Brasil). O mesmo, com uma tradução sem adaptação, baseando-se somente no áudio 

original, mudaria as características do personagem e poderia causar ao público uma 

interpretação divergente à original. Nessa mesma entrevista, Briggs, exemplifica em 

outro trabalho que participou, a necessidade de se adaptar a personagem sem 

comprometê-lo: o personagem Jet Black (dublado por seu colega Mauro Ramos) do 

anime Cowboy Bebop: se o mesmo desconsiderasse o timbre vocal japonês (feita 

originalmente por Unsho Ishizuka), a voz do personagem, para o Brasil, pareceria de um 

índio (estereotipado) e passando para o público uma interpretação Errônea. 

Cada vez mais o mercado fonográfico estrangeiro vem obtendo sucesso em suas 

distribuições com materiais dublados, no Brasil. Em entrevista à revista Época (2012), a 

dubladora Zodja Pereira, comenta sobre a predominância das copias dubladas de filmes 

estrangeiros, sobre as legendadas, no cinema.   

 

“A estreia de Os vingadores, o principal lançamento do ano até agora, 

mostra essa mudança em números. Das 1.152 cópias do filme lançadas 

no Brasil, 673 eram dubladas. O filme superou os R$ 110 milhões de 

faturamento, a maior bilheteria da história dos cinemas brasileiros. A 

superprodução adolescente Crepúsculo: amanhecer – parte 1, lançada 

no ano passado, também seguiu a estratégia. Quase dois terços das 

cópias lançadas eram dubladas, e elas faturaram mais que as versões 

legendadas” 

Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/06/dublagem-

venceu-legendas.html> Acessado em: 02/12/2017 

 

Baseando-me na conceituada revista brasileira sobre cinema, Filme B, em sua 

publicação de maio de 2015, apresenta (na página 34) um comparativo de porcentagens 

de exibições e arrecadações dos filmes e animações estrangeiras em suas versões dubladas 

e legendadas. Alguns anos atrás, não havia muitos filmes dublados. Eram mais 
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encontradas essas versões em animações do que em longas-metragens com atores sendo 

mostrados na tela.  

“A reestruturação do banco de dados Filme B/BoxOffice Brasil tornou 

possível compilar os resultados das versões dubladas e legendadas em 

2014, e o resultado, surpreendente, revela que mais da metade do total 

de ingressos vendidos no país ao longo do ano passado se destinou a 

filmes estrangeiros em sua versão falada em português. A fatia de 

mercado das versões dubladas chegou a 59% em público e 57% em 

renda”. 

(Revista Filme B – maio de 2015, p 34) 

 

 

Estes dados, além de representarem a preferência do público pela versão dublada e, 

consequentemente, o reflexo desta em rentabilidade para o cliente, sustentam a 

necessidade de haver bons profissionais especializados, bons tradutores e atores 

profissionais que dublam para a realização de uma adaptação e dublagem de qualidade, 

que, como se vê, agrada o cliente e, cada vez mais, o público consumidor.  

Pode-se notar o crescimento do mercado de dublagem no Brasil através da 

preferência do público em assistir filmes na versão brasileira.  A mesma revista supõe 

fatores que motivaram o surgimento desse aumento significativo da preferência pela 

exibição de cópias dubladas nas salas de cinema, como:  

 

 “O próprio crescimento do mercado nos últimos anos, com a 

ampliação do público de cinema e a incorporação de novos 

espectadores, principalmente das classes C e D”; 

 “O hábito do espectador de assistir a filmes dublados na TV 

aberta, um detalhe que influenciou até mesmo a demanda da TV paga”; 

 “O fato de muitos filmes hoje serem ofertados em 3D e trazerem 

uma edição extremamente ágil, dificultando o acompanhamento das 

legendas”. 
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A partir disso, venho notar que através de dados de mesma fonte, há reflexos diferentes 

do público em assistir um filme dublado e uma animação dublada. Em um ranking dos 

quinze filmes mais assistidos do ano de 2014 (disponível em anexo), a revisa apresenta 

que além dos filmes dublados terem maior preferência do público (com mais exibições e, 

consequentemente, mais cópias), as animações foram quase que 100% exibidas na versão 

dublada:  
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Levando a questão sobre o estímulo da realização da dublagem do material fonográfico 

estrangeiro para a versão brasileira, vejo que há uma boa recepção do público e por 

consequência, a distribuidora o faz em função desta. 

 

Para a realização desta monografia, além de ter como referência entrevistas, 

documentários, sites, leis e textos, realizei uma entrevista com o dublador Ricardo Juarez. 

Na entrevista que foi respondida através de áudio (disponível em anexo) e transcrita por 

mim, destaca-se predominância da língua inglesa nos materiais fonográficos que chegam 

às dubladoras nacionais. “(...) O produto vem lá de fora, na sua grande maioria são coisas 

do cinema americano e animações americanas, né? Quase tudo que a gente grava, o 

original é inglês, uma coisa ou outra em japonês – os animes né”. 

 

CAPÍTULO V – ADAPTAÇÃO 

 

Antes de o texto ser adaptado, ele passa por um processo de tradução pelo responsável 

por esta. O mesmo pode ser inicialmente traduzido e adaptado pensando em colaborar 

com o processo de dublagem do texto. Tendo em vista que o estúdio de dublagem tem 

pouco tempo para realizar este trabalho, o tradutor pode fazer a tradução já pensando em 

como esse texto escrito poderá ser mais bem pronunciado. Venho analisar aqui, algumas 

noções técnicas de sincronismos que o tradutor para dublagem precisa ter para otimizar 
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dublagem processo e o dublador para melhor realiza-la, havendo necessidade de mais 

adaptações do texto escrito para a falado (dublado).   

(MACHADO, Dilma,2012, p.13). Graças ao dinamarquês Henrik Gottlieb, autor de livros 

como: “Subtitles, Translation & Idioms,1997” e “Screen Translation: Seven Studies in 

Subtitling, Dubbing and Voice-over, 2004”, pode-se hoje ter referência de técnicas de 

sincronismo utilizadas para a realização da dublagem. 
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Pretendo agora esclarecer sobre as técnicas de sincronismo que são necessárias para a 

interpretação de texto e de cena, minha intenção é apresentar as noções que tanto o 

dublador quanto o diretor e o tradutor precisam estar cientes para prover uma boa 

adaptação para a versão brasileira.  

Quando você assiste algo dublado e nota que a mensagem (em voz), não condiz com 

a articulação da personagem, quer dizer que o processo de sincronismo labial total não 

foi efetivo. O sincronismo labial total consiste no processo de sincronização e adaptação, 

se necessário, das articulações dentro de um determinado tempo (gestual labial) de fala 

da personagem. 

No sincronismo bilabial a movimentação dos lábios, que se tocam ao pronunciar 

consoantes, (como: p, b, m) estão sincronizados com a dublagem (áudio) produzida. 

Exemplo: Em um filme americano, alguns atores, em seus personagens, dizem a palavra 

“not” (traduzido para português, ‘não’), porém a pronúncia dita sai “nop”. Se o dublador 

seguir a tradução “ao pé da letra” dublará, obviamente, como “não”. Contudo, o 

sincronismo ficará prejudicado por ter uma consoante a mais, ficando a movimentação 

labial da letra “p” sem seu som equivalente. Em acordo com a direção de dublagem do 

projeto (revisado pela contratante do serviço de dublagem), o dublador poderia dizer a 

palavra “nunca”, que ficaria mais bem sincronizada em relação à pronúncia “nop”. 

O sincronismo de núcleo consiste na entonação da dublagem estar coerente com as 

expressões e movimentações da personagem em cena. Por exemplo: há dois amigos 

correndo, um tem um porte atlético e não está cansado, o segundo expressa cansaço. 

Recomenda-se, no segundo, que haja, na realização da dublagem, a influência destas 

características na fala, como a falta de fôlego, entre outros estímulos que a personagem 

proporciona e que não fujam muito do contexto da cena.  

Destaco aqui, o descrito por (MACHADO. 2012, p.15) no sincronismo de voz. As 

características físicas do personagem precisam estar coerentes com sua voz. Porém, em 

alguns casos, mesmo se tendo referência do timbre da voz original, quando é dublado este 

timbre pode gerar um significado divergente. Em mesma entrevista ao canal Jacaré 

Banguela, Briggs cita o exemplo de quando dublou o vilão “Bane” no filme “Batman: O 

Cavaleiro das Trevas Ressurge”. O personagem é um supervilão do universo de super-

heróis da DC Comics. A voz do ator que interpretou o personagem no filme, (em inglês) 

era bem aguda. Briggs, com muito bom humor, explica que se fosse fiel ao timbre do 

personagem e desconsiderasse uma possível adaptação, o personagem ficaria engraçado 



22 
 

 
 

descaracterizando o personagem. O dublador, porém, o adaptou com a autorização do 

diretor e do cliente, fazendo uma voz mais grossa.   

Quando o estúdio consegue desenvolver um bom trabalho e todos esses tipos de 

sincronismos são bem executados, faz com que o espectador “esqueça” que a mesma está 

sendo dublada. A dubladora Mabel Cezar, em entrevista ao canal Diverso do 

YouTube.com, fala sobre algumas técnicas de dublagem, diz ter uma musicalidade, uma 

“musiquinha” que vejo ser a consequência dos sincronismos descritos acima. Quando as 

falas estarão condizendo com as movimentações e expressões da personagem em cena.  

 

“Quando você pega uma dublagem ‘faladinha’, e que você não percebe 

que o filme ‘tá’ dublado e você fica vendo o filme e esquece da 

dublagem, essa é a dublagem bem feita. É aí que a gente tem que 

chegar”. (CEZAR, Mabel. Dublagem: verão brasileira. Rio de Janeiro, 

2014. Entrevista concedida ao programa Diverso em 7 de abriu de 

2014). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=rSC1N_qwxm8&t=1056s> 

Acessado em: 02/12/2017. 

  

 

Há, também, adaptações voltadas para censura de falas de alguns personagens. Outras 

palavras, em português, são traduzidas e adaptadas para contextualizar a palavra ou a 

expressão (neste caso, em inglês) para a cultura brasileira. Algumas adaptações de 

“palavrões” têm função de possibilitar a exibição do filme ou da animação em horário 

que certas palavras não são permitidas. Abaixo (MACHADO, Dilma, 2012 p.11) 

apresento uma tabela listada com palavras censuradas e adaptadas com níveis de 

preferência de utilização:  
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1 Sempre que possível. 

2 Contexto deve ser levado em conta. 

3 Relativamente moderado na América Latina, mas é melhor evitar. 
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CAPÍTULO VI - VISÃO DO DUBLADOR 

 

Destaco aqui questões importantes que afunilam esta monografia para seu objetivo: 

desvendar os processos da adaptação na dublagem brasileira e a hipótese do dublador 

como cocriador da personagem na animação. Tendo apresentado estas referências e 

exemplificações sobre dublado X legendado; dublagem de filme X dublagem de 

animação venho  desvendar os processos da adaptação das dublagens especificamente 

para animações. Antes disto, precisamos saber qual a diferença em dublar um filme, com 

atores fisicamente reais mostrados na tela e dublar um desenho animado. Levei esta e 

outras dúvidas a Ricardo Juarez. Ele respondeu-me que na animação o dublador tem mais 

liberdade na criação da voz do personagem. Ele pode criar alguns ‘cacos’, timbres, 

destacar exageradamente algumas falas para caracterizar mais o personagem. Com isso, 

diz que há mais liberdade para criação da voz do personagem. Há possibilidade de realizar 

algumas adaptações, criações, também, em filmes, mas vê o desenho como uma estética 

mais caricata que permite ‘ousar’ (nos termos do dublador) mais. Reafirmando que há 

maior liberdade do dublador em fazer adaptações em desenho animado, cita sua 

experiência profissional: 

 

 “Eu fiz várias do Johnny Bravo, do ‘râp, râp’, que eu faço nele, no 

original não tem. Não existe. Ele (o dublador da voz americana) faz um 

som diferente. A sonoridade do ‘râp, râp’ eu criei, é uma criação minha. 

Então... não existe na original”.  
  

Porém, todas essas adaptações só são utilizadas e permitidas a partir da supervisão e 

filtragem do diretor de dublagem e aprovação do cliente. Para que haja esta mudança é 

necessário justificá-la. Entendo, assim, que não parte de o dublador adaptar 

“gratuitamente” a fala do personagem sem uma justificativa plausível. Juarez diz que toda 

adaptação tem que ser identificada, justificada e aprovada. As adaptações são passadas 

ao profissional que está dirigindo o processo de dublagem daquele produto, e são 

reencaminhadas para o cliente. O mesmo pensa nos benefícios e malefícios desta 

mudança em relação à mensagem que aquela frase, ou a personagem está passando. 

  

“Nessa adaptação do texto, você tem que sempre falar com o diretor: 

‘Olha eu estou mudando essa palavra aqui, estou trocando essa palavra 

aqui, que é mais confortável para falar. É mais fácil de falar do que essa 

outra aqui que a dicção fica um pouco embolada’, por exemplo. Pode 
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ser um casso assim, também, mas tudo passa pelo diretor (de 

dublagem). Ele ou ela tem que filtrar tudo para aprovar ou não”.   

 

O cliente pode, também, sugerir que algumas palavras, frases, menções ou qualquer 

outra adaptação que seja incorporada não seja realizada. Por mais que as justificativas 

sejam relevantes e o dublador esteja fazendo estas adaptações pensando em ‘somar’ com 

o projeto, a decisão final é sempre do cliente. Nada é imposto ao cliente. 

“Agora, tudo está sujeito a, pessoa que está dirigindo o filme ou 

desenho... e também a aprovação do cliente. O cliente pode falar, ‘não 

quero que fale isso’ ou ‘que use essa palavra’. Então você tá sempre 

com essa situação. Você pode criar, mas nem sempre a sua criação é 

aprovada”. 

(MACHADO, Dilma, 2012, p.10) Pode-se exemplificar aqui, algumas correções enviadas 

pelo cliente para que o estúdio de dublagem corrigisse algumas das falas:     

 

 

Em meu pré-projeto de monografia, havia uma hipótese de que o dublador, por 

consequência, fosse simbolicamente cocriador da personagem que interpreta. Esta 

hipótese era relacionada, especificamente, à interpretação de personagens de animação. 

Ao longo da entrevista com o Juarez, deduzi que esta hipótese se confirmaria, por haver 

mais possibilidades e mais flexibilidade de criação do dublador para com a personagem,  

introduzindo novas falas, timbres, bordões entre outras ações vocais. Porém, mesmo com 

todas essas possibilidades, Juarez não se vê como cocriador. O mesmo diz não ter 

propriamente criado a personagem, ou o ‘produto’ (em palavras do entrevistado). Diz que 

tem o trabalho de emprestar sua voz a um produto já existente. Com dificuldades em dar 

uma nomenclatura ao papel que ocupa em relação com os personagens, se vê como “alma 

brasileira” dos personagens que interpreta. Por mais que crie (como no exemplo acima) 
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não é o criador de todo o projeto. Por fim, diz ser uma espécie de “colaborador”, mais do 

que um cocriador. Posso assim entender que o dublador empresta sua voz para um 

personagem em um determinado tempo ou projeto. Como vimos que a permanência, 

constância, a fidelização do dublador para com a personagem é, em geral, convencionada 

(salvo em situações de contrato de exclusividade), esta visão do dublador como 

“colaborador” torna-se mais coerente. Na mesma entrevista Juarez reafirma que: 

“Todo dublador, sem exceção, todo dublador em algum momento ele 

entra de férias, ele se aposenta, ele para de trabalhar; ele fica doente e 

não pode gravar naquele dia... então todo dublador, em algum momento 

aquele personagem que ele faz principalmente desenho animado, em 

algum momento ele vai ser substituído. Com certeza”. 

 

CAPÍTULO VII - LEGISLAÇÃO 

 

As primeiras gravações dubladas para a versão nacional foram feitas pela Sonofilms, 

das animações da Walt Disney, em 1938. Até o final dos anos 1950 muitos longas e 

curtas-metragens estrangeiros eram exibidos em rede nacional com áudio original e 

legenda. Porém, como vimos, esta prática segregava o público e restringia e distribuição 

“... o povo brasileiro não havia se acostumado com legendas, e muito menos com inglês” 

(Lívia Rosa, 2006, p 58) 

  Em 1962 o decreto do Conselho de Ministros nº 544 em seu 8º artigo trata que: “A 

exibição de filmes estrangeiros nas emissoras de televisão requer a obrigatoriedade de 

dublagem em português”. Esta nova norma colaborou, junto à distribuição de filmes 

estrangeiros para o Brasil, para que ganhasse impulso o mercado da dublagem no país.   

 Quarenta anos após da dublagem de “Branca de Neve e os Sete anões” (1938), alguns 

dos profissionais atuantes desta área, fizeram uma movimentação para que seu trabalho 

fosse respeitado e que houvesse um reconhecido profissional. Profissão que requer além 

de uma boa interpretação, domínio de técnicas de dublagem.  

 

“No ano de 1978 ocorreu a primeira greve dos profissionais da 

dublagem que resultou na oficialização da profissão de ator em 

dublagem. O dublador deve ser um ator, exatamente para que a 

dublagem tenha melhores interpretações. Essa é uma profissão que 

requer talento e reflexos rápidos, para ir atrás do sincronismo labial 

daqueles que estão atuando na tela”. 

 

(BARROS, Lívia. Tradução audiovisual, 2006, p 59). 
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Tendo como base a Lei 9610/98, que regula os direitos autorais, direitos do autor e 

conexos, pode-se observar que seu artigo 5º apresenta a abrangência desta lei. Logo em 

seu inciso XIII, podemos observar que este abrange artistas, intérpretes ou executantes 

dessas obras, bem como atores. Apesar de não mencionar especificamente “dubladores”, 

esta lei não os excluem. Pois como já vimos, o dublador é um ator que faz dublagem, logo 

é contemplado por esta lei.  

 

“Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta 

denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos”. 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

“XIII - artistas intérpretes ou executantes todos os atores, cantores, 

músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, 

cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer 

forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore”.  

 

Em um recente Boletim do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da 

Universidade Federal do Paraná (GEDAI), de outubro deste ano, o tema foi: “Direitos 

conexos ao autor, dubladores e seus direitos”. O boletim esclarece algumas dúvidas em 

relação aos direitos do dublador sobre sua atividade colaborativa na obra audiovisual. 

Este confirma a atuação através da interpretação do dublador como participação ativa na 

obra. O mesmo, além de interpretar a obra, acrescenta intelectualmente artisticamente, 

havendo assim, seus direitos conexos.  No mesmo boletim, cita:  

“... direitos conexos são os direitos reconhecidos no plano de autor a 

determinadas categorias que auxiliam na criação ou na produção ou, 

ainda, na difusão da obra intelectual. São os denominados direitos 

análogos aos de autor, ‘afins’, ‘vizinhos’, ou, ainda, na difusão da obra 

intelectual. São os denominados direitos ‘análogos’ aos de autor, 

‘afins’, ‘vizinhos’ ou, ainda ‘paraautorais’, também consagrados 

universalmente (...) Pacífica é a compreensão dos artistas (cantores), 

executantes (músicos), organismos de radiodifusão (inclusive 

televisão) e produtores de fonogramas no âmbito desses diretos” 

(GETAI, 2017, p. 1. apud BITTAR 1998, p. 172)   

 

Podem-se ver, em monografias, artigos, mestrados e outros textos acadêmicos que 

abordam o tema dublagem, generalizando o tema como “dublagem no Brasil”, porém, 

vale mencionar aqui, que há uma grande concentração de estúdios na região Sudeste (Rio 

de Janeiro e São Paulo).  Abaixo, estão alguns estúdios e seus respectivos estados: 

 

 Rio de Janeiro: Delard, Áudio News, Audio Corp, Cinevideo, Double Sond, VTI 

Rio, Wan Macher, Som de Vera Cruz, Gigavoxx, entre outros.  
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 São Paulo: DUBRASIL, Álamo, Mashmallow, Dubla Video, BKS, Centauro, 

Master Sound, Helicon, Clone, Sigm, entre outros. 

 

Em 24 de maio de 1978 surge a lei nº 6.533, que regulamenta a profissão de artistas 

e de técnicos de espetáculos de diversões. Esta lei assegura modelos contratuais, 

remuneração, deveres do empregador para com o artista entre outras normas. Entre muitas 

normas, destaco aqui o artigo 21 que normatiza a duração da jornada de trabalho dos 

profissionais de que trata esta lei, e em seu inciso V contempla a dublagem com jornada 

de 6 horas diárias, com limitação de 40 horas semanais. 

  Cada estado tem seu próprio sindicato e este regulamenta as condições de trabalho e 

piso salarial correspondente a cada tipo de trabalho realizado por atores que fazem 

dublagem e diretores de dublagem. Acordos Coletivos e Convenções Coletivas de 

Trabalho são realizadas, publicadas e assinadas para que reajustes salariais, pagamentos 

e contratos de trabalho estejam sempre atualizados e coerentes com as atualizações do 

mercado cinematográfico e artístico para com essa classe artística, exemplo: Pelo 

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de 

Janeiro (SATED-RJ), consiste sem sua última resolução de 2015/2016 que: 

 

 Ator/atriz em dublagem recebam por hora de trabalho R$ 85,00; Diretor de 

dublagem: R$ 89,83.  

 Para trabalhos que serão exibidos no cinema, os valores serão multiplicados 

por 3.  

 Para games (jogos eletrônicos), o valor ainda não é definido e fica “valendo”, 

usando os termos do sindicato, R$ 6,65 por arquivo de áudio. 

 

Outros trabalhos que envolvem a profissão do dublador e do diretor de dublagem, estão 

mencionadas no piso salarial emitido pelo SATED-RJ, como os de: Voice Over, Áudio 

Livro e Áudio Descrição. 

   

Como se vê, na questão de direitos autorais, conexos e suas respectivas remunerações, 

há diferenças contratuais entre o dublador e o projeto. Se no contrato consta que o trabalho 

da dublagem do audiovisual será exibido para as salas de cinema o valor é respectivo 
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àquele meio, se for para exibição em TV a cabo é outro e assim por diante. Os dubladores, 

além de receberem pelo trabalho de dublagem correspondente ao veículo de exibição e 

distribuição, é contemplado por seus direitos conexos, como vimos há pouco. Todavia, 

há casos em que no contrato consta que o filme ou a animação será para exibição em um 

determinado veículo e, depois de um tempo, é distribuída a outros veículos contendo a 

mesma dublagem. Isso fere o contrato. O dublador tem direito a receber seus respectivos 

pagamentos através dos direitos conexos da obra na qual atuou. Através do boletim do 

GETAI de outubro de 2017, já mencionado aqui, vê-se um exemplo de um conflito em 

relação aos direitos do dublador. O qual menciona o dublador Borges de Barros, dublador 

de Moe Howard (personagem de “Os três patetas”), Sergio Moreno, dublador do icônico 

personagem da Disney, “Micky Mouse” e Tatá Guarniere, dublador do personagem 

“Pluto”, da mesma empresa. Esses dubladores e outros haviam dublado seus personagens 

há décadas atrás e não estavam recebendo seus respectivos pagamentos e menções na 

obra. Houve, assim, a procura de recorrer a danos morais por esta prática. Esta 

movimentação acendeu o debate e a consciência da procura e fiscalização dos direitos 

destes profissionais. O mesmo boletim cita o exemplo judicial em dois casos: 

 
 “Em 2012, por exemplo, as empresas Walt Disney Company e Delart 

Estúdios cinematográficos, foram condenadas a pagar R$ 25 mil em 

danos morais e R$ 15 mil em danos materiais para cada dublador do 

filme “Os Incríveis” (R.O. nº0100600-38.2006.5.01.0043, TRT RO)”. 

(GEDAI, 2017, p. 2) 

 

 Esta condenação foi recorrente, justamente, da vinculação da dublagem, que foi feita para 

exibição no cinema, para DVDs e televisão, sem as suas respectivas remunerações. A empresa 

Disney, em sua defesa, alegou que estaria “subentendido” no contrato. Porém, com a análise dos 

fatos, esta alegação foi desconsiderada e as empresas condenadas a pagarem indenizações .  

Outro exemplo é o do dublador Tatá Guarniere que não recebeu seus devidos créditos 

e remunerações pela dublagem do personagem “Jack Bauer”. No contrato constava a 

dublagem para TV a cabo e a mesma foi transmitida em TV aberta e distribuída em DVDs.  

Precisa-se estar no contrato com os veículos onde a obra que está sendo dublada 

primeiramente e posteriormente. Caso seja inviável saber em quais outros veículos o 

audiovisual será exibido, é necessário entrar em contato com o estúdio de dublagem e os 

respectivos dubladores para (se for o caso) fazer um novo contrato e haver os respectivos 

créditos e pagamentos dos direitos assegurados por lei. 

Abordando o tema de contratos, venho falar sobre o de confidencialidade. Quando um 

dublador vai trabalhar em um filme ele não pode mencionar com pessoas externas à 
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produção (amigos, parentes, postar em redes sociais, mencionar em revistas e etc). Em 

algumas produções este ato é de cordialidade, através de uma relação de longa data com 

o estúdio e/ou dublador. Contudo, em alguns casos é feito um contrato de termo de 

responsabilidade de confidencialidade, que é assinado pelo dublador, podendo haver 

punições econômicas e trabalhistas (como não ser escalado para realizar dublagens com 

determinada empresa). Se o dublador divulgasse (sem o consentimento do estúdio) ele 

estaria alterando a estratégia de marketing e os planos de comunicação. Caso seja 

acordado que a divulgação da escalação de determinado dublador para o respectivo 

personagem será pública, não há problemas.  

Para melhor entendimento, deixo aqui, uma linha temporal dos acontecimentos, que 

vejo por relevantes, que 

 

Linha temporal:  

1927: Estreia o “O Cantor de Jazz” (musical americano a ser um dos primeiros longas-

metragens a ter, em um trecho, voz sincronizada com o vídeo).  

1931: Cria-se a Sonofilms (estúdio de dublagem com funcionários da Walt Disney); 

1938: Estreia o longa-metragem Branca de Neve e os Sete Anões, um dos primeiros a 

ganhar versão brasileira e dublado pela Sonofilms;  

1958...: É fundado o estúdio Herbert Richers, um dos maiores estúdios de dublagem do 

Brasil, realizado centenas de trabalhos de dublagem.  

1962: Decreto do Conselho de Ministros nº 544, de 31 de janeiro no artigo 8º trata que: 

“A exibição de filmes estrangeiros nas emissoras de televisão requer a obrigatoriedade de 

dublagem em português”  

1972: É fundado um estúdio pelo espanhol Carlos de la’Riva como “Tecnisom” atual 

Delart Estúdios (um dos estúdios mais antigos do país). 

1978: Dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em 

Espetáculos de Diversões, e dá outras providências; 

“Art . 21 A jornada normal de trabalho dos profissionais de que trata esta Lei, terá nos setores 

e atividades respectivos, as seguintes durações: V - Dublagem: 6 (seis) horas diárias, com 

limitação de 40 (quarenta) horas semanais”. 

1978: ocorre a primeira greve dos profissionais da dublagem; 

1998: Surge a leiº 9.610 que regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta 

denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos. 
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2005: Primeiras convenções, no SATED-RJ e de São Paulo, dos profissionais da 

dublagem. 

2009: Lei nº 12.091 acrescenta ao inciso VII ao § 2º parágrafo do art. 81 da Lei nº 

9.610/98, para incluir o nome dos dubladores nos créditos das obras audiovisuais;    

 

 

CAPITULO VIII - CONCLUSÃO 

 

Historicamente, o processo da dublagem no Brasil surgiu justamente pela preocupação 

e cuidado com um público em entender e ter acesso às obras estrangeiras. Todas as 

adaptações dos textos da obra original para a versão brasileira, não são feitos 

arbitrariamente e muito menos com o propósito de prevalecer a nova versão, adaptada, 

sobre a versão na língua original. Ocorrem muitos processos de adaptação até se chegar 

à versão final, como o processo de adaptação linguística, levando em conta o contexto da 

cena e a adaptação cultural do personagem. O público não tem conhecimento de todo o 

processo de adaptação pelo qual o material passa, quando ocorre a exibição em salas de 

cinema, TV a cabo, entre outras vias. A média do tempo de contrato de exibição do filme 

na versão dublada, no Brasil, é em média de 25 anos. Uma dublagem bem-feita se eterniza 

positivamente no filme ou na animação. Fazendo com que este profissional seja escalado 

mais vezes para o papel, e permitindo que projeto possa ganhar uma boa repercussão no 

Brasil. Por outro lado, se é feita uma dublagem ruim, seja por falta de tempo, feita às 

pressas em função do prazo final de entrega; por mau cuidado com o processo de 

adaptação (já que agora há possibilidade de compará-las); por má escalação de elenco 

para a dublagem, pode se eternizar negativamente e todas as consequências podem 

desencadear uma repercussão ruim fazendo assim, o estúdio estrangeiro não arrecadar 

como esperava. O estúdio de dublagem poderá não escalar mais o dublador para trabalhar 

em seus projetos.   

 

Acrescento aqui que, diferentemente de dublagem, “voz original” é o termo utilizado 

quando um ator que faz dublagem, ou não, faz pela primeira vez a voz do personagem 

(em sua língua de origem). Quando esse personagem, que já possui uma voz, é distribuído 

para outro país e precisa “falar” em outra língua, ocorre a dublagem. Reafirmando que a 
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dublagem é a sobreposição de uma voz já existente (inglês, por exemplo), para outra 

língua (no nosso caso, o português).  

Para adaptar um filme ou uma animação, é preciso avaliar cuidadosamente muitos 

fatores. O dublador é um artista, um ator que tem pouco tempo de preparação para 

expressar tudo o que o personagem faz em cena, utilizando somente a voz. Utiliza de 

técnicas artísticas do teatro e técnicas especificamente de dublagem para conseguir 

realizar um bom desempenho vocal e interpretativo. Como dito pela dubladora Mabel 

Cezar em entrevista ao programa Diverso em 2014, uma boa dublagem é quando o 

público concentra sua atenção no filme/animação e não nota que está sendo dublado. 

Como havia estudado (em meu pré-projeto de monografia) em dublagens de animação, o 

dublador tem margem para criação, através das adaptações levando em conta o idioma e 

a cultura nacional. Estava correto. O dublador em animação tem sim, mais possibilidade 

de criação, porém (como se vê na entrevista) tudo fica sujeita à aprovação do diretor de 

dublagem e do estúdio estrangeiro.  

O dublador no início da década de 40 não era um profissional formado (em alguns 

casos), porém, com o passar dos anos, cada vez mais a função do dublador foi integrando 

em nossa legislação, estes profissionais foram ganhando espaço e consequentemente seus 

direitos autorais e profissionais Hoje o ator que faz dublagem é contemplado pela lei 

9610, pela lei nº 6.533 (popularmente conhecida como “lei do ator”) tendo seus direitos 

conexos protegidos e através da “lei do ator” e de convenções anuais dos respectivos 

sindicatos estaduais (SATED) é garantido o piso salarial correspondente a cada tipo de 

trabalho e meio de exibição 

A cordialidade entre o estúdio fonográfico estrangeiro e o estúdio de dublagem 

brasileiro precisa ser mantida em relação ao tempo estimado para dublar determinado 

filme ou determinada animação, pois as consequências de uma má dublagem podem 

trazer grandes riscos para o marketing do projeto. Todavia, dublagens que são realizadas 

com mais calma ou em que o artista dublador tem espaço para, respeitando o personagem 

e a criação original, colaborar com o projeto dando características da cultura nacional 

para o personagem traz benefícios para a animação. O reflexo de uma boa adaptação é 

que os dubladores “ícones” e consagrados tanto pela classe artística, quando pelos fãs 

como, o dublador Ricardo Juarez que dublou o personagem Johnny Bravo da Cartoon 

Network; Wendel Bezerra, que é o dublador do Bob Esponja Calça Quadrada e do 

personagem Goku do anime Dragon Ball Z; o dublador Orlando Drummond, que entrou 
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recentemente para o Guinness Book por dublar por 45 anos o personagem “Scooby-Doo” 

do desenho com mesmo nome. 

Baseado em entrevista com dublador Ricardo Juarez, posso ver que o mesmo fala com 

dificuldade na tentativa de definir o seu papel em relação ao personagem que interpreta. 

Porém, não se vê como um cocriador, não se vê se sobrepondo à obra original ao ponto 

de ganhar esse título. Vê-se em posição de colaborador, como o mesmo diz, uma espécie 

de “alma brasileira” do personagem.  

Em minha interpretação sob a lei 9610/98 e a lei ao acréscimo do inciso VII ao § 2o 

do art. 81 da mesma lei, o dublador tem seus direitos conexos sobre a interpretação e 

exibição de seu trabalho artístico junto a outra obra. Posso ver assim, coerente a visão de 

Juarez em se ver como à obra. Mesmo que alguns dubladores permitam-se acrescentar, 

realizar mais criações em animações, ele não pode ser visto como cocriador daquele 

personagem, pois o mesmo está inserido em uma gama infinitamente maior de artistas: o 

artista que o concebeu, o que criou o roteiro da animação, o que o animou por computador 

e o que fez sua voz original. Estes são considerados integrantes do projeto, têm seus 

direitos garantidos por lei, mas não necessariamente são cocriadores (legalmente). 

Uma vez que a necessidade da dublagem para outro idioma partia do estúdio o qual 

distribuía, hoje, vejo os valores se invertem. Cada vez mais o público consumidor 

(principalmente de animação) prefere assistir à versão dublada. Com isso, me vem o 

questionamento: o público assiste mais a versão dublada por que há mais distribuição? 

Ou há mais distribuição em função, da preferência, do público? O objetivo específico 

desta monografia não é responder esta pergunta, porém analisando historicamente até os 

dias de atuais, tendo como base essa monografia e suas referências, posso dizer que, hoje, 

há mais distribuição; maior interesse em se ter a versão dublada, em função da preferência 

do público.  

 

 

 

 

 

 

“Isso é tudo p-p-p-pessoal!”. 
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X - ANEXO 
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XI - ANEXO – A 

Transcrição de entrevista com o dublador Ricardo Juarez.  

 

1) Qual a diferença entre dublar um filme e uma animação? 

R= “É que na animação você tem mais liberdade para exagerar, ‘né’ para deixar a coisa 

mais caricata, dependendo da animação, claro. Eu acho que essa é a grande diferença de 

um para o outro. Quando é um filme, você tem essas limitações. A não ser que seja um 

filme. Uma comédia ‘pastelão’ bem exagerada, mas normalmente é assim que funciona: 

Na animação você tem mais liberdade, até para criação da voz”.  

2) O dublador tem liberdade em adaptar os textos para a dublagem? 

R= “O dublador tem liberdade sim, para fazer adaptações. Eu fiz várias do Jonny Bravo, 

do: ‘Hup Hup’ (râp râp), que eu faço nele, no original não tem. Não existe. Ele faz um 

som diferente. A sonoridade do ‘hup hup’ eu criei, é uma criação minha. Então não existe 

no original. Você pode criar ‘cacos’, você pode criar tipo de voz caricata para um desenho 

animado, por exemplo. Agora, tudo está sujeito a pessoa que está dirigindo o filme ou 

desenho...e também a aprovação do cliente.  O cliente pode falar, ‘não quero que fale 

isso’ ou ‘que use essa palavra’. Então você tá sempre com essa situação. Você pode criar, 

mas nem sempre a sua criação é aprovada”.  

3) As adaptações são diferentes para filme e para animação? Por quê? Há 

facilidade em alguma?  

R= “Normalmente é mais fácil você criar em animação. Da até para criar em filme, 

também né, mas em animação é mais fácil por ser caricato. Você pode ‘ousar’ um pouco 

mais, mas a regra é a mesma, tanto para animação quanto para filme você tem essa 

limitação de ser aprovado ou não. Nessa adaptação do texto, você tem que sempre falar 

com o diretor: ‘Olha eu tô mudando essa palavra aqui, tô trocando essa palavra aqui que 

é mais confortável para falar. É mais fácil de falar do que essa outra aqui que a dicção 

fica um pouco embolada’, por exemplo.  Pode ser um casso assim, também, mas tudo 

passa pelo diretor (de dublagem). Ele ou ela tem que filtrar tudo para aprovar ou não”.  

4) Você se vê como cocriador dos personagens que dubla? Na animação e no 

filme.  

R= “Não...de certa forma sim, mas ao mesmo tempo, não. Por que você está emprestando 

a voz a um produto que já existe. O produto vem lá de fora, na sua grande maioria são 

coisas do cinema americano e animações americanas, né? Quase tudo que a gente grava, 

o original é inglês, uma coisa ou outra em japonês – os animes né..., mas de certa forma, 

eu me considero a ‘alma brasileira’ daqueles personagens que eu dublei. É por aí...” 

“Eu não me consideraria um cocriador, por que eu não criei ‘aquele desenho’, ‘aquele 

personagem’ do cinema ou ‘aquele jogo’. Eu apenas estou emprestando a minha voz 

naquele momento, né? E todo dublador, sem exceção, todo dublador em algum momento 

ele: entra de férias, ele se aposenta, ele para de trabalhar; ele fica doente e não pode gravar 

naquele dia.… então todo dublador, em algum momento aquele personagem que ele faz 
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principalmente desenho animado, em algum momento ele vai ser substituído. Com 

certeza”.   

“Por isso eu digo que: cocriador, não, mas eu acho que talvez, um colaborador. Como eu 

disse, a ‘alma brasileira daquele personagem’. Alguma coisa nessa linha, mas eu acho 

que cocriador, eu acho que não. Talvez mais um colaborador”.  
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XII - ANEXO – B  

Revista Filme B. Maio de 2015. 

 

 


