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A IMPORTÂNCIA DA DUBLAGEM NO MEIO AUDIOVISUAL 

 

João Lucas Cavalcanti De Melo 

Hidauan Felipe Dos Santos Monteiro  

Prof° Davi Barboza Cavalcanti1 

 

 

 

Resumo: Este trabalho aborda a história da dublagem e a aceitação dela no 
audiovisual em nosso País. Mesmo tendo um mercado de grande dubladores, e 
sendo referência para outros países, existe uma quantidade de pessoas 

considerável que não é a favor, portanto a nossa intenção é mostrar que há pessoas 
que precisam da dublagem. É importante ressaltar que por mais que uma parte das 
pessoas não curta a dublagem, ela tem sua importância na vida de vários cidadãos, 

como pessoas analfabetas (Brasil ainda tem um alto índice) e com deficiência visual 
(muitos assistem filmes, vale frisar), e crianças que, por mais que saibam ler, têm 
uma certa dificuldade. Para nossa pesquisa usamos o youtube, livros e sites. 

Palavras-chave: Dublagem. Audiovisual. Prestigiar. Valorizar . 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

Dublagem em sua definição significa substituição, mudança da voz original de 

produções audiovisuais, pela voz em outro idioma de um ator. Como  também existe 

dublagem no mesmo idioma, utilizada para melhorar a entonação do som, na 

maioria das vezes utilizado em comerciais e musicais, ou quando há alguma falha 

na captação de som direto. 

Nos estúdios,  os atores utilizam  sua voz e interpretação,  substituindo as 

vozes de produção internacionais por uma versão nacional. A dublagem surgiu  na 

época  do cinema sonoro. Os filmes eram mudos até 1927, quando chegou às telas 

O Cantor de Jazz. A começar dessa produção, o público pôde finalmente ouvir os 

atores (ESTRANDO, 2011). 

                                                           

1 Professor da UNIBRA. Doutorando em Ciência Política (UFPE), mestre em sociologia (UFPE) e 

graduado em Jornalismo (Unicap). E-mail para contato: davi.barboza@hotmail.com 
 

mailto:davi.barboza@hotmail.com
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Figura 1: Poster original de The Jazz Singer, de 1927. Fonte: Wikipédia.org 

 

Apesar da inclusão das falas, o mercado cinematográfico ainda encontrava 

dificuldades para dar vozes aos seus filmes, foi então que em 1930, Jacob Karol 

inventou um sistema que permitia sincronizava som e imagem, e enfim nasceu a 

técnica que hoje conhecemos como dublagem.  

Os equipamentos das filmagens da época eram extremamente barulhentos, o 

que nem sempre permitia uma boa captação do som, mas, com esse novo sistema a 

qualidade sonora aumentou. Foi também uma boa solução para situações em que 

as filmagens eram externas. As vantagens que a dublagem trouxe não se resumiram 

apenas em questões técnicas. Os diretores descobriram  um meio de poder elaborar 

melhor a interpretação das vozes dos atores, evitando gastos  maiores de produção 

com refilmagens. A dublagem permitia regravar tantas vezes quanto fosse 

necessário até se chegar ao nível  imaginado pelo diretor do filme. A maior 

vantagem deste advento  talvez tenha sido a possibilidade aos artistas falarem em 

muitos idiomas, o que abriu um grande espaço de trabalho para outros artistas em 

várias partes do mundo.   
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No Brasil, o pontapé inicial foi da estreia da animação Branca de Neve e os 

Sete Anões, por Walt Disney, lançado em 1937, com sua dublagem no ano seguinte. 

No início, os atores gravavam juntos em um mesmo estúdio, olhando para a tela 

sem a ajuda do som. “Os filmes levavam de três a quatro vezes mais tempo para 

serem dublados do que atualmente”, afirmou o diretor Herbert Richers, fundador de 

um dos primeiros estúdios de dublagem em nosso país. (ESTRANHO, 2011). 

Da maneira que dublagem em nossa nação recebe muitas críticas em por 

uma quantidade de pessoas, resolvemos trazer alguns dados e mostrar que a 

dublagem é muito importante, que existe um trabalho sério por trás de tudo, desde 

tradução, roteiro, interpretação. 

        Mesmo sabendo que temos um grande mercado de dubladores, se 

dependermos do que alguns críticos falam em jornais, sites, revistas, vamos 

constatar que a versão  português dos filmes que chegam até nós é quase sempre 

mal feita, pois, ao encobrir os diálogos originais, “prejudicariam” a obra. A intenção 

inicial deste trabalho é mostrar o lado positivo da dublagem, pois segundo o IBGE 

atualmente temos cerca de 11,8 milhões de analfabetos com mais de 15 anos  

(Ferreira, 2019)2, sem contar crianças e pessoas que têm dificuldades de 

acompanhar legendas. Além de ser acessível a milhares de pessoas, a dublagem 

tem um papel importante para a dispersãoção do conteúdo audiovisual para o 

mundo. 

 

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO   

Este artigo foi realizado sob a forma de pesquisa bibliográfica e através de 

buscas na internet, livros e artigos, colhendo dados da história e da importância da 

dublagem. No estudo, adotou-se a história da dublagem de modo geral, não só no 

Brasil, ou seja, de como ela é feita e aceita em outros países e continentes. 

    Citamos também grandes nomes da dublagem brasileira no qual marcaram 

diversas gerações, como Wendel Bezerra, Guilherme Brigs, Marco Ribeiro, Márcio 

Seixas, entre outros.  Foi decidido fazer uma pesquisa exploratória, colhendo-se os 

dados para a execução, desenvolvimento e conclusão do nosso trabalho. 

 

 

                                                           
2 Disponível em <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-ainda-tem-118-milhoes-de-
analfabetos-segundo-ibge-22211755>. Acesso em 30.09.2019. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-ainda-tem-118-milhoes-de-analfabetos-segundo-ibge-22211755
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-ainda-tem-118-milhoes-de-analfabetos-segundo-ibge-22211755
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3 RESULTADOS  

 

3.1 –  Surgimento. 

         Dublagem significa  substituição, da voz e interpretação do ator que está 

falando, em uma obra, na maioria das vezes internacional. Seu surgimento 

aconteceu através do cinema mudo, em 1927. A fala dos personagens da época 

eram mostradas ao público através de quadros com textos após o movimento labial. 

Foi aí queem 1930, os diretores Edwin Hopkins e Jacob Karol lançaram The Flyer, o 

primeiro a usar um sistema que permitia sicronização e substituia as vozes originais 

por outras gravadas em estúdio. (Estranho, Quando surgiu a dublagem no Brasil e 

no mundo?, 2011)3 

 3.1.1 – Estreia no Brasil       

     No Brasil, a dublagem chegou no fim da década – o grande marco foi a 

estreia do desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões, Disney, lançado em 

1937 e dublado no ano seguinte. 

 

 

 

Figura 2: Poster original de A Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. Fonte: Wikipédia.com  

                                                           
3 Disponível em < https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-a-dublagem-no-brasil-e-no-
mundo/>. Acesso em 15.10.2019 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-a-dublagem-no-brasil-e-no-mundo/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-a-dublagem-no-brasil-e-no-mundo/
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     Dalva de Oliveira deu a voz e Branca de Neve chegou ao Brasil, em 1937. 

Sendo o primeiro filme dublado no país, o clássico da Disney abriu as portas para 

uma profissão que, hoje, mais de 80 anos depois, é reconhecida mundialmente pela 

excelência e pelas vozes capazes de despertar a memória afetiva do público 

(Conteúdo, 2018)4. 

          Um ano após o lançamento do clássico desenho da Disney – o primeiro longa-

metragem de animação da história – as gravações de vozes começaram nos 

estúdios da Delart em 1938. A Walt Disney teve intervenção direta nessas 

gravações, com direito a técnicos americanos acompanhando o processo e tudo 

mais. Carlos de La Riva, fundador da Delart, foi quem dirigiu a dublagem. 

Naquela época essas gravações demoravam de três a quatro vezes mais do 

que hoje. Isso ocorria porque todos os atores dublavam ao mesmo tempo, juntos no 

estúdio e sem ouvir o som original.Hoje cada ator grava a sua parte separadamente, 

com fones de ouvido e a opção de escutar o áudio na língua de original.  

           Em 1958, Herbert Richers inaugurou um dos primeiros estúdios de dublagem 

100% nacional. Nasce a Grava-Son, empresa criada para fazer as versões nacionais 

das séries da Columbia Pictures. Na telinha, o primeiro programa exibido em 

português foi a série americana Ford na TV, ainda em 1958. 

           Não é difícil perceber, basta um rápido olhar sobre as ofertas em salas de 

cinema e as exibições em canais abertos de tevê que o cinema estrangeiro tem 

grande aceitação no Brasil, principalmente o cinema americano. Por mais crescente 

que seja a indústria cinematográfica e por mais ampla que seja a difusão e 

distribuição das obras, há grande preferência pelas versões dubladas em detrimento 

das legendadas. Podem-se hipotetizar diversas razões para tal escolha, entre as 

quais se situaria, mais comumente, o aspecto cultural como preponderante. Há que 

considerar, entretanto, que a cultura é pertencente a um povo e é delineada 

conforme suas características. Por isso, sugere-se aqui a consideração da hipótese 

de que a resistência a obras legendadas esteja vinculada aos níveis de competência 

em leitura do público espectador. 5 

                                                           
4 Disponível em < https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/07/pegn-mercado-de-dublagem-
consolida-potencial-da-voz-como-arte-global.html>. Acesso em 30.09.2019 
5 SOUZA, Ana Cláudia et al. A compreensão do cinema estrangeiro legendado e a 
competência em leitura. Raído, v. 7, n. 13, p. 139-159, 2013. <Acesso em 15.10.2019 

https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/07/pegn-mercado-de-dublagem-consolida-potencial-da-voz-como-arte-global.html
https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/07/pegn-mercado-de-dublagem-consolida-potencial-da-voz-como-arte-global.html
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3.1.2 – Herbert Richers 

 

Figura 3: Herbert Richers. Fonte: oarquivo.com.br 

 

      

    Em um trabalho como esse não poderiamos deixar de citar Herbert Richers, o 

responsável pelo primeiro estudio de dublagem 100% Nacional. O estúdio dublou o 

seriado norte-americano Zorro por indicação de Walt Disney – Richers havia 

conhecido o pai do Mickey na década de 1940, em uma das viagens do produtor 

para o Brasil. Mesmo após Zorro, a dublagem de filmes estrangeiros demorou a 

engrenar – os longas eram exibidos legendados. Isso mudou em 1962, quando 

Jânio Quadros tornou obrigatório que todos os filmes exibidos na TV fossem 

dublados. Nos anos 80 e 90, em seu ápice, o estúdio chegou a fazer a “versão 

brasileira Herbert Richers” de 70% das produções que eram exibidas nos cinemas 

do Brasil (ESTRANHO M. , 2016)6. 

 

 

 

                                                           
6 Disponível em < https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-e-herbert-richers/> acesso em: 
10.10.2019 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-e-herbert-richers/
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3.2. – Processo da Dublagem 

 

Segundo o dublador Wendel Bezerra, dono da Produtora Unidub e conhecido 

por dar vozes marcantes a personagens como: Goku e Bob Esponja, ele diz que:  

 

Os distribudores que são os clientes (emissoras, netflix, canais de tv, 
produtoras etc.) escolhem em que estúdio que vai dublar o determinado 
produto, o cliente manda o produto para o estudio que é o seu fornecedor 
de dublagem.7 

 
      

    Chegando no estúdio é feita uma cópia que é encaminhada para o tradutor 

específico, depois de traduzido o material volta em formato de roteiro para o estúdio, 

que é analisado pelo diretor, que faz uma seleção de quem vai dublar cada 

personagem. 

     Antigamente todos os dubladores gravavam juntos, mas atualmente em 

função do avanço tecnológico, é gravado um por vez, segundo Wendel isso é 

importante por que o diretor consegue dar atenção total e especial ao ator, sem 

contar que ele fica mais à vontade, o diretor tem o papel de orientar e costurar a 

ordem dos diálogos, para que haja sentido. Depois que todos gravam sua parte o 

filme para o processo de mixagem (departamento onde tem o técnico especializado 

em mixar), ele cuida de equalizar, colocar as vozes no mesmo nível e dar a 

ambiência necessária, devido à divergência sonora do local de algumas cenas, 

exemplo: uma hora a fala é dentro da igreja e na outra é em um campo aberto, então 

o mixador é responsável por dar ambiência ao filme tornando-o mais próximo do 

original. 

          O mixador também cuida de juntar  as vozes com a M.E. (Músicas e Efeitos). 

É um canal que já vem do cliente, ou seja, eles preparam o material para que ele 

seja dublado, então os efeitos sonoros (porta abrindo, vidro quebrando, sirene) que 

são produzidos para o filme original são os mesmos usados na dublagem. 

Antigamente a M.E. era produzida no Brasil, então não era realmente boa, hoje em 

dia a M.E original evita comentários de que “o filme dublado é diferente do original” , 

                                                           
7 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=XkZXqm_BGd8> 

https://www.youtube.com/watch?v=XkZXqm_BGd8
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pois quando o filme é bem escalado e os atores são bem escolhidos, e o tempo para 

realização é considerável, o filme tende a ficar o mais fiel possível ao original.   

Após todo o processo é feito a finalização onde o produto é devolvido ao 

cliente em outro idioma. O  cinema tem  o  prestígio  de  ser  um  tipo  de  arte  

tecnológicaem constante  progresso, a  tradução  torna-se,  por  sua  vez,  em  

muitos  países  a aliada dessa arte. Em razão disso, a tradução mostra-se como um 

desafio, pois o tradutor precisa, principalmente, pensar nas especificidades decada 

língua, no processo tradutório quando voltado à legendagem e dublagem. 

Entendemos que o processo tradutório implica em negociação de sentido, em que o 

sujeito-tradutor tem a ilusão de manipular todas as escolhas lexicais, bem como dar 

conta dos efeitos de sentido produzidos a partir delas.8 

A banda internacional, ou M&E (Music and Effects), se trata da versão da 

trilha sonora de um filme mixada sem as vozes. Contendo apenas música e ruídos. 

A M&E é realizada para permitir a dublagem do filme para outras línguas. 

Sendo essa uma das formas estabelecidas para deixar as produções mais 

acessíveis ao grande público estrangeiro.9 

 

3.2.1 - Críticas a Dublagem 

Pelo fato de alguns clientes quererem que os estúdios chamem pessoas 

famosas para dublar, com o intuito de divulgar ainda mais o filme, dessa forma que a 

dublagem é críticada, que o final do trabalho acaba não agradando e fica pouco 

convincente. Como é o caso do live action O Rei Leão, lançado em 2019, que foi 

bastante criticado na sua versão dublada dos personagens Nala e Simba. Diferente 

do filme Procurando Dory, que foi referencia de boa dublagem em sua época. 

                                                           
8 CONCEIÇÃO, Adriana; SANTANA, Christiano. Os efeitos de sentido produzidos na legendagem e 
dublagem: o sujeito-tradutor e o processo tradutório. Tradterm, v. 31, p. 4-24, 2018. Acesso em 

<15.10.2019> 
9 Disponível em <http://www.artesaosdosom.org/a-dublagem >. Acesso em: 15.11.2019. 

http://www.artesaosdosom.org/a-dublagem


15                                                                                                                                                                                     
   

 
 

 

Figura 4: Simba e Nala. Fonte: Google 

3.3 – A Importância da Dublagem 

O Brasil ainda tem 11,3 milhões de analfabetos 

entre a população de 15 anos ou mais   

(globo, 2019)10 

 

    No ano de 2006 o deputado Nilson Mourão apresentou um projeto de lei (6741/06) 

que prevía a obrigatóriedade da dublagem de filmes estrangeiros no país, segundo 

ele o uso de legendas em português impede a compreensão dos  filmes por milhares 

de brasileiros que infelizmente não dominam a leitura.  

 

As deficiências de leitura dos estudantes brasileiros e os índices altissímos 
de analfabetismo funcional constintuem um dos motivos que impedem a 
democratização do cinema como alternativa de entreterimento e cultura 
para a maioria da população (Nilson Mourão)  

                                                           
10 Disponível em <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-ainda-tem-113-milhoes-de-
analfabetos-23745356>. Acesso em 30.09.2019. 
  
Disponível em <https://www.camara.leg.br/noticias/87094-dublagem-de-filme-estrangeiro-pode-tornar-
se-obrigatoria/>. Acesso em 30.09.2019. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-ainda-tem-113-milhoes-de-analfabetos-23745356
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-ainda-tem-113-milhoes-de-analfabetos-23745356
https://www.camara.leg.br/noticias/87094-dublagem-de-filme-estrangeiro-pode-tornar-se-obrigatoria/
https://www.camara.leg.br/noticias/87094-dublagem-de-filme-estrangeiro-pode-tornar-se-obrigatoria/
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3.3.1 – Dublagem para analfabetos 

    Dessa forma, vemos que a  dublagem é essencial nesse meio, pois facilita maior 

compreensão de determinadas pessoas em relação ao filme, pessoas com 

dificuldade de leitura, crianças analfabetas, como mostra o gráfico acima. E também 

da disseminação do conteúdo para outros povos além do Brasil, de como a 

dublagem ajuda que mensagens de determinados filmes cheguem a mais pessoas. 

    Atualmente, com a evolução da tecnologia e equipamentos especiais a serviço da 

dublagem, esse quadro mudou, sendo a dublagem brasileira considerada uma das 

melhores (senão a melhor) do mundo. Com isso, passou-se a perceber a 

importância da dublagem em um país como o nosso; tanto pelo alto número de 

analfabetos, como pelo número de pessoas que não entendem outra língua, 

impossibilitando assim a compreensão de uma obra legendada ou em sua versão 

original. “No Brasil há em atividade um número aproximado de 350 dubladores, 

concentrados no eixo Rio-São Paulo”. (IDEM, 2006, site).11 

 

4 DISCUSSÃO  

 

    Nos tempos de hoje, não é só a voz que fica conhecida, mas também o dublador 

em si. Com o avanço das redes sociais ficou mais fácil de reconhecer as pessoas 

que dão vozes a personagens tão incríveis. Para isso, selecionamos três cases de 

dubladores específicos que marcaram dublando determinados personagens. 

 

Case 1 - Wendel Bezerra  

                                                           
11 globalizada, publicidade; de, a. dublagem como um recurso. trabalho de conclusão do curso de 
graduação em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. <acesso em 
16.10.2019> 
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Figura 5: Wendel Bezerra. Fonte: Google 

 

     O dublador Wendel Bezerra, diretor de dublagem, responsável pelo estúdio 

de dublagem UniDub. Na área desde os oito anos de idade. Conhecido 

principalmente por dublar dois personagens específicos: Goku, do anime Dragon 

Ball Z, e Bob Esponja. Em uma entrevista ao programa The Noite, o apresentador 

Danilo Gentili comentou o fato de o dublador trazer uma personalidade própria ao 

Bob Esponja aqui no Brasil. Comparando os primeiros episódios com os atuais, o 

dublador baseado na voz original, deu uma voz caricata e marcante ao personagem 

que se popularizou, marcou e marca a infância de muitas pessoas. Não só pela voz, 

mas pela atuação de Wendel ao personagem. 

 

Case 2 - Nelson Machado 
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Figura 6:  Nelson Machado. Fonte: Google 

 

    O segundo exemplo é com Nelson Machado, dublador de personagens como 

Quico, do Seriado Mexicano Chaves, e Fred Flintstone, em Os Flintstones. Ambos 

personagens vêm até hoje marcando gerações. Além dos trejeitos do personagem, 

sua voz brasileira é o que diferencia. Um profissional de dublagem não entrega 

apenas a sua voz, mas também a sua atuação, e isso é notório na dublagem do 

Nelson Machado. Um profissional na dublagem que merece ser mencionado. Quico 

é outro personagem em que sua versão brasileira acaba se tornando melhor que o 

original. 

 

Case 3 – Mário Bonjardim 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Flintstones
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Figura 7: Mário Bonjardim. Fonte: Google 

 

 

   Mário Bonjardim, outro profissional a ser mencionado. Começou sua 

trajetória trabalhando em rádio novela. Responsável pela voz do personagem 

Salsicha em Scooby-Doo. Personagem texano, em que o dublador o recriou e 

deu características brasileiras e marcantes, como: “Ô diabo”, “que é isso 

assim”. Trazendo um sotaque mais nordestino ao Salsicha. Isso trás uma 

aproximação do personagem com o telespectador, deixa-o mais à vontade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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    Esta pesquisa buscou mostrar a a importância da dublagem, que ainda é pouco 

valorizada por alguns. É preciso entender o esforço que profissionais fazem nesse 

trabalho, o quanto eles dão tudo de si para que o conteúdo chegue nas mãos do 

público na maior qualidade possível. 

    Seja um entretenimento, seja um documentário, seja algo baseado em fatos reais, 

seja uma ficção, a dublagem sem dúvida é algo que faz parte da nossa vida. 

Pessoas são mudadas e o influenciadas através da mensagem que os dubladores 

passaram através da sua voz. Fazendo também com que outros criassem interesse 

pela área e soltassem sua voz na dublagem. Não podemos considerar a dublagem 

de todos perfeita, existem os pontos fracos, pois certos trabalhos já receberam 

críticas por estar ruim e pouco convincente. Como o caso de filmes em que são 

chamados artistas ao invés de profissionais de verdade para a dublagem. Também 

em questão do prazo, quanto maior o tempo, melhor a qualidade do produto final.  

    Nos tempos de hoje, apesar da desvalorização de alguns, e considerando o fato 

dos cinemas atualmente exibirem o mesmo filme dublado e legendado, cabendo ao 

público decidir qual assistir, acreditamos que a dublagem continuará no futuro. 

Independente da divergências de opiniões. 

    Por fim, encerramos esse trabalho com a frase: Prestigie a boa dublagem. Dita 

diversas vezes pelo Marco Ribeiro, dublador do homem de ferro. Homens e 

mulheres empenhados a dar o melhor para o consumo audiovisual. 
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