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ARTE 

 

Linguagem: Habilidade Articuladora. 

Habilidade: Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 

eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação 

artística. 

 

Dublagem 

 

A dublagem é a substituição da voz original de produções audiovisuais (filmes, séries, desenhos 

animados, etc.) pela voz e interpretação de um ator quase sempre em outra língua. 

 

A dublagem é feita em estúdios de dublagem, com profissionais diversos, entre os quais 

os dubladores que são aqueles que com sua voz e interpretação, substituem as vozes de obras 

estrangeiras por uma versão nacional. O termo dublagem vem do francês doublage que significa 

substituição de voz. 

 

No filme Moana, produzido pela Disney, por exemplo, os dubladores foram os atores Saulo 

Vasconcellos para a voz de Maúi e Any Gabrielly, de apenas 14 anos para a voz de Moana. Neste 

caso, foram utilizados atores brasileiro de musicais pois o filme tem uma trilha sonora cantada pelos 

próprios personagens. Veja o vídeo disponível no link abaixo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIfXG_kscH4&feature=emb_rel_end 

 

 

Acesso em 20/05/2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oIfXG_kscH4&feature=emb_rel_end
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Apesar de pouco divulgada, a profissão de dublador é muito necessária no universo de produções 

audiovisuais. É uma profissão que requer conhecimento e muito treino, afinal, é preciso acompanhar 

com a voz todas as ações dos personagens, mas não é a única. Para realizar a dublagem são 

necessárias outras profissões.  

Veja abaixo como funciona a dublagem: 

 
1º passo - As empresas produtoras dos filmes enviam aos estúdios de dublagem a produção que 

precisa de dublagem (filme, desenho, série, comercial de TV, etc.). 

 
2º passo - Um tradutor assiste ao vídeo e traduz todas as falas para outro idioma, no nosso caso, 

para o português. 

 
3º passo – Com as falas em português, o dublador começa seu trabalho, no entanto, ele só fica 

sabendo do texto no dia da gravação. 

 
4º passo - Cada personagem da produção audiovisual ganha um dublador, que é selecionado pelo 

diretor de dublagem do estúdio por meio de testes (atores internacionais famosos e alguns 

personagens, como o Buzz Lightyear, dos filmes da franquia Toy Story têm o mesmo dublador em 

todas produções).  

 

Guilherme Briggs é o dublador de Buzz Lightyear desde do primeiro filme de Toy Story, em 1995. 

Fonte: super.abril.com.br acesso em 20/05/2020 

 
5º passo - No processo de gravação, o dublador assiste às cenas no monitor, ouve o áudio original 

e, em seguida, grava as falas do seu personagem. O diretor de dublagem coordena o processo, 

enquanto o operador de áudio capta o som e solta as cenas a serem dubladas. Hoje, com os 

recursos tecnológicos, dá para esticar ou encurtar a fala de um ator para fazê-la caber na fala do 

personagem. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-se-tornar-um-dublador/
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6º passo - Com tudo gravado, o material é mixado pelo operador de áudio, que sincroniza as falas 

e ajusta o volume do áudio. O operador de áudio também adiciona a trilha sonora e os efeitos 

sonoros do filme original. 

 
7º passo - O material pronto é revisado e gravado para o cliente. A gravação pode ser feita em 

diferentes mídias – desde um DVD até uma fita Betacam digital, utilizada em emissoras de televisão. 

Fonte: super.abril.com.br | Acesso em 20/05/2020 - Adaptação por Gisele Vitório. 

 

Agora é com você!  

 

1- Para realizar a dublagem são necessárias várias etapas e processos que contemplam 

alguns profissionais envolvidos. Segundo o texto, quais são os profissionais necessários 

para que uma produção audiovisual seja dublada? 

  

  

  

 

2- Em sua opinião, por qual motivo o dublador só fica sabendo do texto no mesmo dia em que 

grava suas falas? 

  

  

  

 

 

Dublagem por diversão 

 

Alguns aplicativos de celular transformaram as dublagens em diversão como o 

TIK TOK e o DUBMASH. Você já brincou com os recursos desses aplicativos? 

No entanto um dublador profissional precisa estudar e ter formação de ator para 

realizar seu trabalho, já que é necessário impor emoção na voz, bem como várias 

técnicas vocais como interpretação em dramaturgia, desenhos, amenização de 

sotaque e regionalismo, respiração, domínio da voz, dicção, entre outros. 

Fonte: Criado por Gisele Vitório 
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Acompanhe o vídeo disponível a seguir e verifique como a dubladora age durante o processo de 

gravação de voz: https://www.youtube.com/watch?v=W58QHvb2Zq4 

 

 

Acesso em 20/05/2020 

 

3- Durante a gravação das vozes, como é a expressão facial da dubladora? Ela altera entre as 

falas dos personagens? 

  

  

  

 

 

4- Vamos praticar uma dublagem? Procure algum vídeo na internet ou mesmo comercial de 

televisão e tente repetir as falas, imitando a entonação de voz. Faça várias tentativas, até 

que sua dublagem esteja bem parecida com o áudio original do comercial ou vídeo. Anote o 

nome do vídeo ou a marca do comercial que você dublou. 

  

  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W58QHvb2Zq4

