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RESUMO 

 

Vozes da Infância é um documentário de curta-metragem que traça um paralelo 

entre a indústria de dublagem e o mercado de vozes originais para animações no 

Brasil atualmente. O filme reúne relatos de profissionais experientes em suas 

respectivas funções, sendo estes tanto artistas de voz quanto até mesmo 

animadores. Eles depõem sobre seu cotidiano, procedimentos adotados em seu 

trabalho e fazem reflexões sobre o momento que cada uma das indústrias vive 

hoje. Vozes da Infância é um recorte da situação cultural em que o Brasil se 

encontra, em termos de dublagem e voz original. 

 

Palavras-chave: documentário, dublagem, voz original, animação, nacional. 
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1. Introdução 

 

Vozes da Infância é um documentário de curta-metragem que mostra a 

situação atual do mercado de voz para filmes e desenhos animados no Brasil, 

tanto sob a perspectiva da dublagem como a da voz original para animações.  

As entrevistas foram coletadas nas cidades de Rio de Janeiro e São 

Paulo, o eixo principal da indústria. Para isso, foram selecionados diferentes perfis 

de profissionais, mas todos têm em comum o fato de que precisam da voz para 

dar vida aos seus respectivos personagens. Um dublador, um dono de estúdio, um 

diretor de dublagem, uma diretora de voz original, um animador e artista de voz 

original e um sócio de empresa de animação brasileira discutem sobre suas 

experiências profissionais e trazem reflexões sobre a situação de cada um dos 

mercados em que estão inseridos. Com estes depoimentos, o filme busca mostrar 

a diferença entre dublagem e voz original e traçar um paralelo entre a realidade 

atual tanto para uma indústria como para a outra. 

O filme tem cerca de vinte minutos. Trata-se de uma produção de 

conhecimentos sobre um assunto pouco explorado nos cursos de cinema e 

audiovisual. Um dos maiores desafios do trabalho foi o de torná-lo didático sem 

parecer tedioso, apesar de o tema geralmente suscitar curiosidade. Para que isso 

não ocorresse, inserimos uma introdução e cartelas animadas, ressaltando o 

universo da animação e faz-de-conta com que os profissionais lidam no seu dia-a-

dia. Além disso, em alguns momentos, os entrevistados recriam a voz de alguns 

de seus personagens diretamente para a câmera, ou durante sessões de trabalho. 

Este memorial tem como objetivos revelar o processo de produção do 

documentário, desde a concepção da ideia até o produto finalizado. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Ao me decidir por fazer esse filme documentário como trabalho de 

conclusão de curso, procurei unir meu desejo de adentrar o tema dos filmes de 

animação, do ponto de vista de “dar voz” aos personagens desses filmes, com o 
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propósito de produzir um conteúdo audiovisual que pudesse ser útil aos 

profissionais, professores e estudantes de audiovisual, bem como ao público em 

geral. Foi aí que me deparei com meu principal problema de pesquisa: como 

abordar um assunto novo, quase sem referenciais teóricos dedicados ao tema, de 

forma relativamente objetiva?  

Em consequência, surgiram questões secundárias como o 

questionamento de como fazer um filme que procurava ter um viés didático, mas 

que fosse divertido ao mesmo tempo. Como fugir do tratamento convencional do 

tema?  

Outros problemas enfrentados durante a produção do trabalho foram o 

fato de que eu e a equipe precisamos viajar para o Rio de Janeiro e para São 

Paulo para gravar o material, visto que em Brasília o mercado dedicado a isso 

ainda é muito incipiente e o fato de que eu teria de custear as despesas por conta 

própria, visto que a Universidade não direciona fundos para este tipo de projeto 

(apesar de ter contado com o apoio técnico da Faculdade de Comunicação da 

UnB).  

 

1.2  Objetivos 

 

A animação de abertura de Vozes da Infância introduz ao espectador os 

objetivos da obra: descobrir sobre a jornada desses “heróis”, que são os 

protagonistas do documentário. A jornada seria o relato da própria vivência e 

experiências profissionais dos entrevistados. Com uma linguagem expositiva, os 

personagens discorrem sobre sua trajetória no mercado e contam sobre os 

bastidores da produção de voz para obras audiovisuais. Separando os dois 

universos de forma explícita, um deles dedicado à dublagem e o outro à voz 

original, Vozes da Infância busca diferenciar as características de produção entre 

um e outro. Como consequência, gera uma comparação entre o mercado novo e 

ainda incipiente, mas em constante crescimento, das animações brasileiras e a 

indústria já tradicional da dublagem. 
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Sobre a linguagem audiovisual utilizada, o filme procura tratar a própria 

vivência dos entrevistados como principal fonte de informação. A obra é pautada 

justamente no cunho didático que esses relatos possuem, o que transforma os 

personagens no principal foco do filme. Assim, a participação da equipe de 

filmagem na realização do curta fica implícita, com o propósito de fazer com que o 

espectador ficasse atento aos relatos e esquecesse da equipe técnica que há por 

trás da produção. 

 

1.3 Justificativa 

 

A motivação que me fez realizar este trabalho está relacionada 

justamente ao principal problema de pesquisa que encontrei. Obviamente que o 

afeto que tenho pelo assunto foi levado em consideração, mas pretendia organizar 

em um só produto as informações que julgava relevantes sobre o tema. Como dito 

anteriormente, o repertório de obras dedicadas a ilustrar o que acontece no 

universo da dublagem é muito incipiente. Para fazer uma pesquisa teórica, quase 

não existe material, com exceção de algumas (poucas) biografias de dubladores. 

Quanto às mídias, são produzidos alguns vídeos no YouTube que mostram 

profissionais trabalhando, e apenas isso. Encontra-se em falta, uma fonte de 

informações sucinta e organizada relacionada ao tema. 

Acredito que o diferencial deste documentário seja a produção de 

conteúdo novo, onde a teoria sobre o assunto está justamente nos relatos e 

experiências de cada um dos profissionais, tanto dos dubladores como dos 

artistas de voz original. Segundo Jacques Aumont em seu As teorias dos 

cineastas, “entre a invenção conceitual e a elaboração de um problema, não há 

incompatibilidade, mas continuidade: uma pode levar à outra” (AUMONT, 2004, p. 

32). Assim, ele sugere que uma parte das teorias do cinema origina-se da própria 

prática de seus profissionais. Neste caso, em meu ponto de vista, os profissionais 

da voz original das animações e os dubladores de voz, ao relatarem e ao 

refletirem sobre suas experiências profissionais, estão construindo as teorias de 

sua área audiovisual de atuação.  
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Hoje em dia, no Brasil, ainda encaramos um cenário diferente com 

relação às animações. Antigamente, a produção nacional de desenhos animados 

para veiculação em TV fechada era praticamente inexistente. Hoje, com a ajuda 

de alguns editais (dentre eles o AnimaTV1, por exemplo) e maior possibilidade de 

acesso da população interessada a softwares de animação, tornou-se mais fácil o 

caminho para concepção de tais produtos. Antes, os estúdios recebiam os filmes 

em outra língua, para serem readequados ao idioma nacional. Hoje, o contexto é 

diferente para alguns casos. Desenhos nacionais como Irmão do Jorel2 ou Tromba 

Trem3 já são diretamente pensados em português. Assim, graças ao crescimento 

deste setor da indústria brasileira, podemos retratar o surgimento de outro 

mercado dependente dele: o de voz original para animações. 

Quando finalizado, tenho a intenção de inscrever o filme em festivais 

para buscar dar visibilidade ao tema. Mais tarde, pretendo deixar o material todo 

disponível em sites de compartilhamento de vídeos, inclusive alguns trechos das 

entrevistas que, por não se adequarem à linha de raciocínio estabelecida, tiveram 

que ficar de fora da obra. Acredito ainda, que este filme pode ter interesse como 

material didático em escolas de cinema e audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

1 
Concurso realizado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura entre os anos de 2008 

e 2009. Os curtas-metragens selecionados (“Tromba Trem” e “Carrapatos e Catapultas”) foram 

transmitidos pelos canais TV Cultura e TV Brasil. 

2 
Série de desenho animado brasileira criada por Juliano Enrico. Conta a história do personagem 

principal Irmão do Jorel e sua família suburbana dos anos 80. 

3 
Série de desenho animado brasileira criada por Zé Brandão. Conta a história de um elefante 

indiano que perde sua memória e conhece uma tamanduá vegetariana junto com uma colônia de 
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cupins que acreditam ser de outro planeta. Eles vagam pela América Latina a bordo de uma 

locomotiva a vapor em busca de um misterioso dirigível. 

2. Referencial Teórico 

 

Para realizar este trabalho, uma primeira pesquisa me levou ao livro 

Versão Brasileira Herbert Richers, de Gonçalo Júnior (JÚNIOR, 2014). O livro é 

uma biografia de um dos maiores produtores brasileiros da década de 50, mas 

que ficou conhecido nacionalmente por liderar o mercado de dublagem com sua 

empresa homônima por cinco décadas. Richers teria aprendido sobre o sistema 

de dublagem com o próprio Walt Disney, de quem era amigo. Ele trouxe seus 

conhecimentos para o Brasil com o intuito de democratizar a cultura, visto que as 

legendas não eram um artifício tecnológico muito refinado na época. A obra traz 

um panorama sobre os tempos áureos do mercado de dublagem nacional, um 

contraponto claro da situação que vivemos hoje. Depois da morte de Herbert, em 

2009, seus herdeiros não conseguiram administrar corretamente a empresa, o que 

a levou a fechar as portas em 2012. Caio Barretto Briso cita, em sua matéria para 

o portal da Revista Veja, O segundo adeus de Herbert Richers, o principal motivo 

para o encerramento das atividades do estúdio: 

 

[...] Ironicamente, foi a própria relação com os atores que contribuiu 

para tal desfecho. Antes, por determinação do seu sindicato e 

devido ao vínculo com a Herbert Richers, eles eram obrigados a 

esperar dois meses se quisessem trabalhar sem vínculo 

empregatício para outro estúdio. A flexibilização de regras, 

costurada num acordo com a classe em 2003, baixou esse prazo 

para apenas sete dias. Começaram então a surgir dezenas de 

concorrentes no Rio e principalmente em São Paulo, que 

passaram a oferecer o serviço por valores (e qualidade) muito 

inferiores. Enquanto esses pequenos proliferavam, a receita do 

líder despencou e o altíssimo custo fixo mensal de 300 

profissionais contratados estrangulou suas finanças. (Disponível 

em <http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/herbert-richers>. 

Acesso em 20 de maio de 2016.) 
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Segundo notícia do Portal O Dia4, o acervo encontrado nas 

dependências das instalações abandonadas teria sido doado pelos novos donos 

do local à Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM). Mas isso depois de 

passar por um extenso processo de restauração e catalogação, trabalho que ficou 

sendo responsabilidade dos alunos de Cinema da Universidade Federal 

Fluminense (UFF).  

 

Figura 1 – Estúdios Herbert Richers SA em 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Fonte: <http://www.animasan.com.br/saiba-por-que-o-estudio-herbert-richers-fechou-as-portas/> 
Acesso em 1º de junho de 2016. 
 

Figura 2 – Estúdios Herbert Richers SA, em 27 de abril de 2016. 

 

Fonte: quadro de filmagem realizado por João Pedro de Oliveira. 

_______________________________________________________________________________ 

4 
Disponível em <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-04-04/apos-anos-de-abandono-

estudio-herbet-richers-tem-acervo-doado.html>. Acesso em 1º de junho de 2016. 
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A decadência em que se encontram as instalações do antigo estúdio 

pode ser comparada com a própria qualidade dos produtos dublados hoje em dia, 

como ressaltam os dubladores Charles Emmanuel5 e Wendel Bezerra6 em seus 

depoimentos. Em contraponto, Melissa Garcia7 e Zé Brandão8 afirmam que a 

perspectiva de futuro para a voz original em animações tende a crescer e a 

aumentar cada vez mais o grau de qualidade, assim como as próprias animações 

em si. 

Outra referência importante foi o e-book de Ana Carolina Konecsni, 

Tradução para dublagem (KONECSNI, 2012). A autora começa falando sobre as 

lendas e os mitos que envolvem a dublagem, conta com uma breve história da 

dublagem sob viés nacional e mundial e apresenta então seu conteúdo principal: 

termos técnicos, roteiro, tradução para dublagem, mercado de trabalho e outros 

itens referentes à área. Ela também destaca que se trata de uma área com poucas 

referências e pouco compartilhamento de conhecimentos. Ressalta ainda que a 

dublagem, como a tradução, são áreas que demandam muita criatividade, tanto 

por parte dos tradutores, quanto dos atores que fazem a dublagem.  

Com relação à tradução literária, podemos partes da dissertação de 

mestrado em Comunicação de Rosângela Cavalcanti Nuto, intitulada Filmando 

literatura brasileira: adaptações de memórias póstumas de Brás Cubas por Júlio 

Bressane e Ande Klotzel (NUTO, 2006). Descobri com essa leitura que algumas 

questões e desafios são comuns à tradução literária de um idioma a outro, às 

adaptações da literatura para o cinema e também à dublagem. A principal questão 

é: como traduzir, adaptar ou dublar termos ou expressões que são próprias de um 

idioma, de um universo cultural ou imaginário? Dito de outra forma: como traduzir, 

adaptar ou dublar, sem trair a obra original? Como ser fiel a ela? O depoimento de  

 

 

______________________________________________________________________________ 

5
 A transcrição completa do depoimento de Charles Emmanuel está no Apêndice 6.1.1. 

6
 A transcrição completa do depoimento de Wendel Bezerra está no Apêndice 6.1.3. 

7
 A transcrição completa do depoimento de Melissa Garcia está no Apêndice 6.1.4. 

8
 A transcrição completa do depoimento de Zé Brandão está no Apêndice 6.1.5. 
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Duda Espinoza9 aborda um pouco dessas questões, porém voltadas para o 

universo da dublagem. O cineasta Júlio Bressane, assim como Nelson Pereira dos 

Santos, ambos especialistas em adaptação de obras literárias para o cinema, 

afirmam que adaptar é recriar com criatividade a obra original, é apropriar-se dela. 

Penso não ser exagero afirmar que o mesmo acontece na dublagem.  

Outro campo de conhecimento de meu referencial teórico diz respeito à 

linguagem cinematográfica e, mais especificamente, à linguagem do cinema 

documentário. Por ter uma orientadora documentarista, debatemos muito sobre 

esse tema, especialmente sobre como fazer um documentário que não priorize a 

linguagem jornalística, como fazer um documentário que seja distinto de uma 

grande reportagem. Um texto que foi de grande ajuda foi A cicatriz da tomada: 

documentário, ética e imagem-intensa, de Fernão Pessoa Ramos (RAMOS, 2005). 

Nesse texto, ele chama a atenção para a importância do operador ou da 

operadora da câmera no cinema documentário. É na captação de imagens e de 

sons que o filme se faz pela primeira vez. Na montagem ele se faz definitivamente. 

Porém, não se faz milagres na montagem. Se o material que chega para ser 

editado é deficiente, se as imagens não são “intensas”, o produto/obra, vai se 

ressentir dessa deficiência. Busquei, na medida de minhas limitações, fazer jus à 

performance de meus entrevistados, que por sinal, são muito interessantes, até 

porque eles são atores. E este é um dos conhecimentos que o filme apresenta ao 

espectador: os profissionais que dão voz original aos personagens dos desenhos 

animados são atores e os que dublam os atores dos filmes ou produções 

audiovisuais seriadas, também. No entanto, a diferença é que eles priorizam o uso 

da voz, não do corpo, das expressões e do olhar. São atores com corpos 

invisíveis. Lembram os radialistas, que são conhecidos pela voz, mas são 

contrários aos telejornalistas, que dão voz, mas dão rosto e corpo às notícias. 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

9
 A transcrição completa do depoimento de Duda Espinoza está no Apêndice 6.1.2. 



16 
 

Com relação ao método de entrevista, recorri aos filmes de 

documentário em si para estudar algumas abordagens. Edifício Master e Jogo de 

Cena, ambos de Eduardo Coutinho, foram minhas principais inspirações. Procurei 

valorizar o enquadramento de meus entrevistados, priorizá-los em detrimento de 

mim e de minha equipe. O lugar de fala e de construção de conteúdo era somente 

deles, por isso procurei interferir com minha imagem o mínimo possível.  

Segundo Coutinho, ele não fazia entrevistas, mas sim tinha encontros 

com seus personagens. Outro de seus ensinamentos, é que o entrevistador não 

deve estabelecer juízo de valor sobre o entrevistado que tem diante da câmera. 

Pelo contrário, deve se despir de julgamentos preliminares sobre ele ou ela. 

Foram ensinamentos inspiradores para mim. Cada entrevista que fiz, trouxe 

grandes descobertas, afinal não conhecia meus entrevistados de antemão. 

Procurei ouvir mais do que falar. Foi divertido encontrá-los e ouvi-los. Espero que 

seja divertido também para os espectadores. Descobri que eles têm personagens 

favoritos. Em meio ao clima descontraído da conversa, pedia para que eles 

fizessem demonstrações, e eles atendiam em tom de brincadeira. Procurei sempre 

manter o clima de conversa durante as entrevistas e sempre pedia para o 

entrevistado olhar diretamente para mim, nunca para a câmera – exceto em 

momentos quando a limitação de espaço impedia que eu utilizasse esse recurso. 
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3. Metodologia 

 

3.1 Pré-produção 

 

Durante a minha graduação, participei de diversos projetos de curta-

metragem ficcionais, tanto exercendo o papel de assistente quanto dirigindo uma 

equipe de produção, entre outras funções. Sendo assim, considero-me 

relativamente familiarizada com o processo de produção de projetos 

cinematográficos. Estudei, por muito tempo, a possibilidade de realizar um curta-

metragem de ficção como Projeto Experimental, mas a ideia me agradava cada 

vez menos devido ao fato de que não acreditava suficientemente em nenhum dos 

dois roteiros que já havia escrito. Ocorreu que, durante a disciplina de Pré-projeto, 

fui apresentada à possibilidade de realizar um documentário. Comecei a sondar a 

ideia porque me pareceu um desafio interessante, e acabei por acatá-la quando 

consegui pensar em um assunto que gostaria muito de abordar.  

Sempre fui uma grande admiradora da dublagem brasileira. Assisti a 

desenhos animados durante boa parte da minha infância. Enquanto ainda não 

havia aprendido a ler as legendas, a única alternativa possível era a de assistir ao 

material dublado em português. Assim, as vozes de diversos personagens 

permaneceram no meu imaginário por anos, ligadas ao emocional por meio da 

memória afetiva.  Um dos meus passatempos era pesquisar os nomes dos donos 

das vozes que eu mais gostava, e ficava encantada ao constatar que algumas 

delas eram extremamente versáteis e pertenciam a personagens muito diferentes 

entre si. Com o tempo, passei a assimilar as vozes de maneira quase automática, 

atribuindo diretamente o nome do dublador à voz que eu escutava. Em 

determinado momento, cheguei até mesmo a cogitar me tornar dubladora 

também. Foi graças a essa afinidade com o tema que resolvi adotá-lo como foco 

do meu projeto final. A inquietação com o fato de que não havia material 

consistente sobre o assunto também foi um fator determinante para que eu 

iniciasse o projeto, como explicado na Justificativa. 
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O problema que me veio imediatamente à cabeça depois dessa escolha 

foi o de assimilar que as gravações teriam de ocorrer fora de Brasília, visto que o 

foco principal do mercado de voz brasileiro situa-se no eixo Rio-São Paulo. 

Felizmente, eu já havia calculado a necessidade de ter um orçamento direcionado 

para o meu projeto final. Quando tomei conhecimento de que a Faculdade não 

financiava os projetos individuais dos alunos, por volta de 2013, passei a 

economizar e consegui juntar uma boa quantia, que utilizei para suprir as 

demandas da produção. Assim que assumi que realizaria o projeto, calculei que o 

gasto maior teria de ser com as passagens. Por coincidência, tenho parentes nas 

duas capitais citadas, então já poderia considerar a hospedagem como garantida. 

Porém, meus parentes paulistas moram em um lugar muito longe do Centro. 

Preferimos, assim, alugar um quarto pelo Airbnb10 apenas por conta da 

localização. Meu pai se prontificou a ficar responsável por esta despesa, e por isso 

agradeço muito. 

Mas, para realizar o projeto, precisaria contar com o suporte de uma 

equipe enquanto eu realizaria as entrevistas. Não seria capaz de ter feito tudo 

sozinha porque captar imagem e som de uma forma satisfatória estaria além das 

habilidades que adquiri durante a graduação (visto que costumava sempre 

executar a função de produção). Assim, pensei em quem poderia chamar para me 

ajudar. Levando em consideração que eu financiaria o projeto inteiro, tive que 

restringir a quantidade de membros à menor possível, o que considerava 

estritamente necessário. Assim, concluí que chamaria João Pedro de Oliveira, 

meu amigo de longa data e a quem eu confiaria a fotografia e o som direto; e 

Isabel Ilha, minha colega de graduação, seria minha assistente e responsável por 

cuidar de todo o material bruto captado. Para selecioná-los, levei em consideração 

o fato de que planejava passar um bom tempo convivendo com aquelas pessoas, 

então os critérios seriam minha confiança no trabalho e o meu grau de intimidade 

com cada um.  

 

______________________________________________________________________________ 

10 
Serviço online comunitário que tem o objetivo de anunciar, reservar e alugar espaços de 

acomodações para pessoas. 
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Assim que obtive a confirmação dos dois, passei a sondar quem eu 

gostaria de entrevistar. Pensei em selecionar perfis que tivessem pontos em 

comum, mas que ocupassem funções diferentes em para ter algo novo a 

acrescentar. Inicialmente, havia pensado em três artistas de voz: um seria 

dublador, outro seria diretor de dublagem e o terceiro seria encarregado de 

produzir vozes originais para animações nacionais. Com esses perfis traçados, 

passei a pesquisar os profissionais que melhor atenderiam à proposta do filme. 

Estava iniciando o processo de entrar em contato com os profissionais 

quando, em março de 2016, uma coincidência muito grande aconteceu. Nessa 

época eu era estagiária no Ministério da Justiça, no órgão de Classificação 

Indicativa, e um dos funcionários de lá havia comentado com uma de minhas 

colegas que abrigara o dublador do personagem Rony Weasley (da saga de filmes 

Harry Potter11) em sua residência fazia pouco tempo. Eu imediatamente solicitei o 

contato do rapaz e passamos a conversar alguns dias depois. Seu nome era 

Charles Emmanuel, e ele me passou um panorama geral de como funcionava o 

mercado de dublagem atual. Baseado em suas informações, consegui delimitar 

ainda mais o foco que buscava para o filme. Escrevi o roteiro12 para uma 

animação que introduziria o projeto levemente baseado na jornada do herói, da 

obra O herói de mil faces, de Joseph Campbell (CAMPBELL, 1995). Os “heróis” 

seriam os próprios dubladores e a proposta inicial seria acompanhá-los durante 

um dia de sua jornada de trabalho, filmando-os ao se deslocar de um estúdio para 

outro. Mais tarde constatei que manter essa ideia seria muito difícil, visto que 

artistas de voz atualmente não costumam ter uma rotina fixa, pois trabalham como 

free-lancers. Este ponto será melhor elucidado mais à frente. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

11 
Saga de livros com sete volumes publicados pela autora britânica J. K. Rowling, contam a 

história do menino bruxo Harry Potter e sua batalha contra as forças do mal. Ganhou sua primeira 

adaptação cinematográfica em 2001, com Harry Potter e a Pedra Filosofal. 

12 
A versão completa deste roteiro está no Apêndice 6.2. 
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Depois que tinha o roteiro de animação e uma linha de raciocínio 

construída, perguntei ao próprio Charles se ele não gostaria de participar do 

projeto, me concedendo uma entrevista quando eu fosse para o Rio. Porém, ele 

sempre parecia impossibilitado de responder por diversos motivos, e eu percebi 

que estava perdendo tempo precioso ao insistir, além de me sentir desconfortável 

por repetir o mesmo assunto diversas vezes. Assim, lembrei que o meu pai 

possuía diversos amigos de infância que moravam no Rio, então apostei que 

algum deles conheceria alguém do meio artístico e pudesse me ajudar. Enquanto 

meu pai buscava em seus contatos, eu passei a pesquisar os endereços de e-mail 

de alguns estúdios de dublagem perguntando se algum profissional se interessaria 

em participar do projeto. Mal cheguei a mandar os e-mails quando meu pai me 

retornou com uma resposta positiva, dizendo que um de seus melhores amigos 

fora casado com uma dubladora de renome: Miriam Ficher. 

Miriam é atriz, dubladora e diretora de dublagem. Seus personagens 

animados mais conhecidos são Vaca, do desenho animado A Vaca e o Frango, 

transmitido no Brasil pelo canal pago Cartoon Network; a babá maligna Vicky, de 

Os Padrinhos Mágicos, transmitido no Brasil pelo canal pago Nickelodeon; e Jane, 

do longa-metragem da Disney Tarzan (1999). Ela foi extremamente atenciosa 

comigo desde que nos falamos pela primeira vez. Uma das coisas mais 

gratificantes deste projeto foi que os profissionais com quem conversei eram todos 

muito receptivos e prestativos. Apesar de envolvidos no meio artístico e até 

possuírem fãs, nenhum deles demonstrou arrogância, como eu tive medo de que 

poderia acontecer. No entanto, não era minha intenção inicial entrevistar Miriam 

porque estava atrás de uma voz masculina para fazer o personagem equivalente 

ao Dragão da animação da introdução do filme. Perguntei se ela poderia me 

passar o contato de Manolo Rey e ela o fez. Manolo também é ator, dublador e 

diretor de dublagem e é conhecido por seus papéis dos gêmeos Weasley, na saga 

Harry Potter; Robin da série animada Jovens Titãs e o Gaguinho de Looney 

Tunes. Ele tinha uma voz com o perfil da voz de Charles, que era a primeira opção 

que tive que abandonar, e prontamente se dispôs a nos ajudar, dizendo que 

concederia a entrevista quando estivéssemos lá. 
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Miriam também me ajudou a conseguir o contato de Wendel Bezerra, 

que era quem eu tinha planejado inicialmente para fazer o papel equivalente ao do 

Herói da animação de introdução. Wendel é dono de um estúdio e escola de 

dublagem em São Paulo conhecido como Universidade de Dublagem13, ou apenas 

UniDub. Ele também se mostrou disposto a nos ajudar, e me encaminhou o 

contato de sua esposa, Aline Lacerda, visto que ela era a responsável por 

gerenciar os horários do dublador.  

A última confirmação que me faltava era a de Melissa Garcia, que seria 

relacionada à Princesa da animação. Consegui sua confirmação com a ajuda do 

próprio Charles Emmanuel. Ele disse que não a conhecia, mas que tinham amigos 

em comum. Passou o contato de um desses amigos que, por sua vez, repassou 

minha mensagem à Melissa, que também aceitou participar. Assim, contava com a 

confirmação dos três profissionais que eu queria: um dublador (Manolo), um 

diretor de dublagem (Wendel) e uma coordenadora de vozes originais para 

animações nacionais (Melissa).  

Assim, comprei as passagens de ida para o Rio e para São Paulo, 

respectivamente. Ficaríamos uma semana em cada capital, entre a última semana 

de abril e a primeira de maio. O motivo de precisar ficar tanto tempo fora é que 

precisava de uma margem de tempo grande para conseguir conciliar nossa 

agenda com a dos entrevistados. Dubladores, hoje em dia, são trabalhadores free-

lancer, então eles são informados de seus compromissos com poucos dias de 

antecedência. Eu planejava acompanhá-los em seu ambiente de trabalho, 

mediante autorização dos estúdios. Caso essa autorização não pudesse ser 

concedida por algum motivo, me contentaria em realizar as perguntas em algum 

momento em que eles não estivessem trabalhando, visto que só dispunha de 

alguns dias em cada cidade.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

13
 Site oficial: <http://www.universidadededublagem.com.br/>  
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Os equipamentos utilizados para captação do material foram todos 

gentilmente emprestados por amigos e colegas de graduação. Levamos conosco 

dois tripés, duas câmeras Canon (uma t3i para os planos mais próximos e uma 

60D para os planos mais gerais), uma GoPro, um rebatedor, um gravador Zoom 

H6, duas lapelas com fio e uma claquete. Além disso, o apoio técnico da 

Faculdade de Comunicação nos concedeu o empréstimo de duas lapelas com fio. 

Como nenhum desses itens me pertencia, minha responsabilidade sobre eles 

aumentou exponencialmente. Assim, preferi tomar medidas de segurança com 

relação ao nosso transporte: em dias de set, decidi que não utilizaríamos 

transporte público ou táxi de forma alguma. Fizemos uso do aplicativo Uber14 para 

todos os trajetos que envolviam deslocamento de equipamento. Seria uma 

despesa a mais, mas estava em condições de arcar com isso. Preferi não arriscar.  

 

3.2 Produção 

 

Chegamos ao Rio de Janeiro domingo, dia 24 de abril. Assim que 

chegamos lá, pedi para que Manolo me enviasse os horários de seus 

compromissos da semana. Eu já havia estudado essa possibilidade antes, mas foi 

neste momento que abandonamos a ideia de acompanhar os dubladores em um 

dia inteiro de sua rotina, e resolvemos nos contentar com o tempo livre que eles 

pudessem reservar a nós. O principal fator que me levou a isso foi o receio da 

impressão que poderíamos causar no entrevistado, e eu precisava que a conversa 

fluísse de forma natural para conseguir o material que queria. Levei em 

consideração que algumas pessoas poderiam não se sentir confortáveis ao serem 

acompanhadas por estranhos e exporem sua intimidade durante um dia de suas 

vidas. Assim, optei por perguntar como era a rotina em vez de adotar o trânsito 

entre os estúdios como linguagem. Foi a partir desse momento que o filme 

adquiriu seu aspecto expositivo e seus planos estáticos. E de forma alguma 

acredito que essa decisão tenha prejudicado o resultado final. 

_______________________________________________________________________________ 

14 
Aplicativo de transporte privado urbano que fornece serviço semelhante ao do táxi tradicional, 

porém mais barato. 
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Manolo teria a tarde de quarta-feira (27) livre, então questionei se 

poderíamos realizar a entrevista em algum estúdio que ele costumasse trabalhar.  

Ele conseguiu autorização para que pudéssemos entrevistá-lo na Delart15, situada 

no bairro da Tijuca. Coincidentemente, este é o mesmo bairro onde ficam as 

instalações dos antigos estúdios Herbert Richers. Decidimos, então, fazer as 

imagens de cobertura das ruínas e a entrevista com Manolo no mesmo dia. 

Saímos cedo de Copacabana, onde estávamos hospedados (eu e João 

no apartamento do namorado de minha mãe e Isabel na casa de sua madrinha 

que, por coincidência, era a uma rua de distância de nós), e fazer a captação na 

Herbert antes de prosseguir para a Delart. Chegamos lá por volta das 13h e 

rapidamente finalizamos a primeira parte da diária. Restava-nos tempo de sobra 

para encontrar o entrevistado, que havia marcado conosco às 15h. Decidimos ir 

logo para o estúdio e esperar ele ficar livre por lá. 

Assim que chegamos, percebemos que algo errado estava 

acontecendo. Eu notei um pequeno alvoroço dentro do prédio, então fui me 

apresentar e perguntar se estava tudo bem. Disse ao porteiro que era estudante 

de cinema e que tinha um compromisso marcado com Manolo Rey para mais 

tarde. Ele chamou a sua superiora, que me informou que Manolo tinha acabado de 

receber a notícia do falecimento de sua mãe. Obviamente, fiquei sem reação, pois 

era a última coisa que qualquer um de nós poderia esperar. Comuniquei a equipe 

do ocorrido e suspendemos a entrevista com ele. Manolo ainda teve a dignidade 

de se dirigir a mim e pedir desculpas por não estar em condições de cumprir com 

sua palavra. Eu o tranquilizei, dizendo que não se preocupasse conosco e que 

sentíamos muito pelo ocorrido. 

Voltamos para casa e refletimos sobre o que poderia ser feito. 

Concluímos que a melhor opção seria tentar contatar Charles novamente. Enviei 

uma mensagem explicando a situação e ele respondeu imediatamente, 

desculpando-se pela falta de respostas anteriores. Ele aceitou participar do filme e 

_______________________________________________________________________________ 

15 
Maior estúdio de dublagem da América Latina atualmente, fundado em 1933. Site oficial: 

<http://delart.com.br/>. 
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comunicou que seu amigo e também dublador Duda Espinoza havia manifestado 

interesse pelo projeto. Assim, marquei uma entrevista com Charles para o dia 

seguinte no estúdio da Alcateia e Duda concederia seu apartamento no sábado 

daquela semana para realizarmos a parte dele. 

Depois de tudo marcado, conseguimos suspirar aliviados. Saímos à 

noite para encontrar um amigo do João no Leme. Conversando com ele, 

descobrimos mais uma coincidência: era grande amigo de um animador que 

costumava trabalhar no Copa Studio16, estúdio de animação brasileiro que produz 

as séries animadas Irmão do Jorel, Tromba Trem e Historietas Assombradas (para 

Crianças Malcriadas), todas para o canal pago Cartoon Network. Ele nos passou o 

contato de Zé Brandão, sócio do estúdio e criador do Tromba Trem. Agendamos 

uma visita para a sexta-feira, entre as diárias com Charles e Duda. Só mais tarde 

percebemos que Zé e Melissa costumam trabalhar juntos, pois ambos são 

envolvidos com o projeto Irmão do Jorel. Assim, as entrevistas dos dois tratam 

sobre o mesmo assunto e se complementam em diversos pontos, o que tornaria o 

documentário muito mais interessante. 

Assim, no dia seguinte, combinamos com Charles de chegar mais cedo 

à Alcateia17 para que pudéssemos realizar a entrevista com ele antes e depois 

fazer imagens de cobertura nas quais ele seria mostrado trabalhando. Charles 

havia pedido autorização à diretora de dublagem no estúdio, que concedeu com a 

condição de que não filmássemos as obras que eles estariam dublando. 

Concordamos prontamente.  

Em sua primeira entrevista, Charles discorreu sobre diversos aspectos 

do mercado sob o viés do dublador. Ele inicia a conversa dizendo que dubla desde 

criança, e menciona que para ser dublador é necessário, por lei, ter o registro de 

ator. No entanto, é recomendado fazer uma especialização com cursos de 

dublagem, onde os atores são ensinados a canalizar a carga dramática do 

personagem somente para a voz. Ele explica a mudança que ocorreu no mercado 

_______________________________________________________________________________ 

16  
Site oficial: <http://www.copastudio.com/copa_dw/index.html> 

17
 Estúdio de dublagem situado em Copacabana. Site oficial: <http://alcateiaaudiovisual.com.br/> 
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depois que os grandes estúdios (Herbert Richers e Álamo) fecharam as portas, e 

um dos motivos para isso ter acontecido. Cita a diferença entre a rotina dos 

profissionais no passado e atualmente, quando relembra que sua mãe, que 

também é dubladora, era contratada exclusivamente pelo estúdio da Herbert 

Richers e fazia jornadas de trabalho longuíssimas, começando às 8h da manhã e 

terminando somente às 22h. 

Nossa entrevista teve de ser interrompida antes que eu pudesse fazer 

as últimas perguntas porque havia chegado a hora de eles começarem a trabalhar 

em seus projetos. Para nós, isso não seria problema, pois ainda nos restava um 

horário com Charles no sábado seguinte. Aproveitamos, então para fazer algumas 

imagens de cobertura no estúdio e concluímos nossa primeira diária oficial de 

forma satisfatória. 

No dia seguinte, fizemos nossa visita ao Copa Studio. Chegamos por 

volta das 17h e Zé Brandão nos aguardava pacientemente em sua sala. 

Conversamos com ele sobre a proposta do filme, de abordar tanto o viés da 

dublagem quanto o da gravação de vozes originais e ele se mostrou bastante 

entusiasmado com o tema. Levou-nos para um tour rápido pelas dependências do 

estúdio, que ocupa um andar inteiro de um prédio no Centro do Rio. Conseguimos 

ver os animadores trabalhando em vários projetos diferentes. Conhecemos Andrei 

Duarte18, voz original do próprio personagem Irmão do Jorel, que trabalha como 

ilustrador e animador no estúdio. Perguntamos se aceitaria conversar conosco e 

ele também quis participar do documentário. Assim, acrescentamos mais um 

entrevistado ao filme. 

Enquanto João e Isabel faziam as imagens de cobertura no estúdio, 

isolei-me em uma sala por alguns minutos para escrever um roteiro de perguntas 

básicas que gostaria de fazer. Já conhecia bastante do universo deles porque já 

assisti a diversos episódios de Tromba Trem e Irmão do Jorel. Passei a adotar um 

método em que sempre pedia para o entrevistado contar um pouco sobre como 

havia se envolvido com a profissão que exercia, porque passou a se interessar por 

 

_______________________________________________________________________________ 

18
 A transcrição completa do depoimento de Andrei Duarte está no Apêndice 6.1.6. 
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determinado assunto, etc. A partir daí, algumas dúvidas surgiam na hora, como 

uma conversa normal, enquanto as perguntas que considerava importantes 

estavam anotadas no papel.   

Primeiro, entrevistamos Andrei. Ele começou nos contando que 

desenhava desde pequeno, falou sobre seu envolvimento com animação e como 

começou a trabalhar no Copa Studio. Andrei explicou que foi selecionado ao 

acaso para fazer a voz original do Irmão do Jorel, sendo que não é ator nem 

nunca fez curso de atuação. No entanto, todo o resto do elenco é composto por 

artistas de voz. Ele comenta que a principal diferença entre o desenho dublado e a 

voz original é o fato de que a voz original é gravada antes de o desenho ficar 

pronto. Assim, o animador utiliza a voz como guia para criar as expressões faciais, 

movimentos de corpo e sincronizar as falas com a boca. Seu ponto de vista é 

interessante para o filme porque ele conta que estar envolvido tanto na criação da 

voz do personagem quanto no processo de animação faz com que ele sinta mais 

segurança e propriedade para tomar algumas decisões, dado seu grau de imersão 

no projeto. No entanto, procurava sempre discutir suas ideias com o diretor e 

criador da série, Juliano Enrico. Andrei era entrevistado enquanto um episódio de 

Irmão do Jorel passava na televisão atrás dele. 

Satisfeitos com a conversa, seguimos para a sala onde Zé Brandão 

estava nos esperando. Ele colocou um episódio de Tromba Trem para ser 

projetado na tela de seu computador e iniciamos a segunda parte da entrevista. Zé 

contou a história de como o Copa Studio havia começado – com apenas três 

pessoas em um apartamento pequeno – e relatou a trajetória até chegar nos dias 

de hoje, com um andar inteiro em um prédio no Centro do Rio voltado para a 

empresa. Ele menciona que os incentivos estatais, a democratização da 

informação com a chegada da Internet e o barateamento dos custos de 

ferramentas tecnológicas foram elementos de suma importância para a 

consolidação de um mercado que hoje conta com reconhecimento tanto de público 

quanto de crítica. Ao ser questionado sobre as perspectivas de futuro para essa 

indústria, ele aponta um viés positivo e outro negativo. Sendo otimista, ele diz que 

se apenas deixassem as coisas como elas se encontram agora, a tendência seria 
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crescer cada vez mais. No entanto, ele lembra que o país se encontra em um 

momento de instabilidade política e econômica, e fica receoso que algumas 

medidas que considera como retrógradas sejam tomadas. 

Como diretor do desenho Tromba Trem, também dirige o elenco de voz. 

O procedimento que ele adota para a captação dessas vozes, no entanto, é 

diferente do que Melissa coordena para Irmão do Jorel. Enquanto ela conta com o 

elenco inteiro no estúdio, Zé prefere gravar com os atores individualmente. O 

motivo dessa escolha é que seus atores não são artistas de voz originalmente, 

então não estariam acostumados com a rotina de comparecer a um estúdio de 

som para gravar. Ele confessa que não sabe ao certo se foi a melhor decisão a 

ser tomada, mas que costuma ficar satisfeito com o resultado final. Seu 

depoimento mostra que o mercado de voz original ainda é muito incipiente no 

país, por isso não há uma fórmula concreta de como realizar o trabalho. Contanto 

que o resultado final seja satisfatório, tudo vai bem. 

Sábado, dia 30 de abril, nos dirigimos ao apartamento de Duda 

Espinoza, em Ipanema, para finalizar a entrevista com Charles e captar o material 

do próprio Duda. Ao chegar, escolhemos variar os cenários das entrevistas, 

colocando Charles ao lado de uma estátua de Iemanjá e Duda de costas para sua 

janela, ao lado de um canteiro de flores. Tentamos consertar o contra-luz com o 

rebatedor dourado, mas não obtivemos muito sucesso. No entanto, era o único 

lugar disponível àquela altura para fazermos a gravação (os outros cômodos 

estavam sendo limpos pela diarista), então trabalhamos daquele jeito mesmo. 

Apesar de a imagem ter ficado estourada, me agradou porque em alguns 

momentos um beija-flor passava por trás de Duda para beber água, e 

conseguimos registrar essas imagens. 

Retomamos a entrevista com Charles, que havia sido interrompida na 

Alcateia. Ele discorreu de forma detalhada sobre diversos aspectos da dublagem, 

o que fez com que sua entrevista durasse pelo menos uma hora e meia. Charles 

explica que o pagamento do profissional é baseado na quantidade de texto que 

ele recebe para gravar. Cada vinte segundos de texto falado corresponde ao que 

eles chamam de loop. Um loop são vinte segundos, e vinte loops correspondem a 
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uma hora de gravação. Essas informações encontram-se assinaladas no próprio 

script19 que o dublador recebe do estúdio. O pagamento mínimo do dublador é 

sempre o equivalente a uma hora de dublagem. Ou seja, mesmo se o profissional 

permanecer apenas quinze minutos no estúdio para gravar um vozerio (conjunto 

de vozes de fundo, como diálogos em um restaurante ou pessoas gritando em um 

jogo de futebol), ele receberá o equivalente a uma hora de cena falada. Além 

disso, ele critica a escolha de não-atores, por parte dos clientes (as distribuidoras), 

para fazer papéis importantes em filmes. Charles afirma que “a parte fundamental 

da dublagem está na interpretação”. Se escalam uma pessoa que não tem 

experiência em atuação para dublar um papel apenas por questões de marketing, 

coloca-se em risco a qualidade do resultado final. O que é muito ruim, pois 

prejudica a imagem de uma indústria inteira em detrimento de um suposto 

faturamento rápido.  

Decidi adotar uma abordagem diferente com Duda ao entrevistá-lo. 

Além de dublador, ele também é diretor de dublagem, e atua predominantemente 

nesse ramo nos dias de hoje. Direcionei as perguntas para este outro foco, visto 

que já possuía bastante material com a entrevista de Charles. Duda explicou que 

o encarregado de fazer as marcações dos loops no roteiro é o próprio diretor. 

Além disso, ele faz uma espécie de decupagem conhecida como esquema de 

direção20, onde ele anota quantos loops cada personagem tem e quais são eles, 

numerando-os no decorrer do roteiro. Sendo assim, o diretor é responsável por 

assistir ao filme primeiro, escalar o elenco e se certificar de que o dublador esteja 

aplicando as intenções corretas nas falas, além de observar sincronismo e dicção. 

Duda discorre ainda sobre as adaptações e restrições que os clientes pedem para 

serem feitas nos textos. Por exemplo, alguns não permitem que as falas tenham 

cunho religioso, então expressões como “Nossa Senhora!” precisam ser 

substituídas por outras de significado equivalente. O mesmo ocorre, em alguns 

casos, com xingamentos e palavrões. O trabalho do diretor é fundamental e 

 

_______________________________________________________________________________

19
 Um modelo de script de dublagem encontra-se disponível no Apêndice 6.3. 

20
 Um modelo de esquema de direção encontra-se disponível no Apêndice 6.4. 
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extremamente necessário para dar unidade à obra, visto que os dubladores só 

possuem uma visão direcionada ao seu próprio personagem.  

Finalizando a entrevista com Duda, concluímos a primeira etapa do 

projeto de forma extremamente proveitosa. Os imprevistos que enfrentamos 

acabaram sendo mais benéficos ao projeto do que prejudiciais, levando em 

consideração que havíamos programado apenas uma entrevista na capital carioca 

e acabamos conseguindo quatro. Somente nesta primeira parte, já contávamos 

com cerca de três horas de material bruto de qualidade. Assim, quando chegamos 

a São Paulo no dia seguinte, já entramos em contato com os nossos dois últimos 

entrevistados (Melissa Garcia e Wendel Bezerra) para confirmar os horários. 

Melissa disse que já poderia nos conceder entrevista no dia seguinte, segunda-

feira, no estúdio da Ultrassom21, onde trabalha. Já Wendel tinha uma agenda mais 

ocupada, e só conseguimos marcar com ele para o sábado de manhã, um dia 

antes de irmos embora. Torcemos para que nada desse errado até lá, pois era a 

única oportunidade que teríamos de realizar sua entrevista. Como os estúdios 

onde os dois trabalham fica no mesmo bairro, agendamos a gravação das 

imagens de cobertura para o mesmo dia, que seria a terça-feira seguinte. 

Realizamos a entrevista com Melissa no estúdio Ultrassom na tarde de 

segunda-feira, 2 de maio. Ela já havia terminado suas atividades e nos recebeu 

quando estava livre. Nos acomodamos na sala de reunião e iniciei a conversa. 

Melissa comenta que começou a trabalhar com voz original há cinco anos, e 

resolveu aprofundar seus estudos porque sentiu que o mercado voltado para essa 

área era muito deficiente. Ela fez cursos no exterior e trouxe seu conhecimento 

para o Brasil, onde aplicou principalmente no estúdio da Ultrassom. Ela explicou 

em detalhes como ocorre o processo de gravação da voz original e disse optar por 

um recurso conhecido como pre-lay animation ensemble, no qual todo o elenco de 

voz está presente no estúdio e grava junto. Eu pergunto como se deu seu 

envolvimento com o desenho Irmão do Jorel e ela explica que o diretor do projeto 

havia recorrido à Ultrassom muito tempo antes de eles começarem efetivamente a  

_______________________________________________________________________________ 

21
 Site oficial: <https://ultrassom.com>. 
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produzir a série. De início, ela foi escalada para ser apenas coordenadora de voz, 

mas depois foi convidada a ceder sua voz para duas personagens. Por fim, assim 

como Zé, ela fala sobre sua perspectiva de futuro com relação ao mercado de 

animação, e oferece tanto um viés positivo quanto um negativo sobre o cenário.  

No dia seguinte, voltamos ao estúdio da Ultrassom, que fica em Vila 

Madalena, para fazer as imagens de cobertura de Melissa trabalhando. Ela estava 

fazendo a direção de voz de um projeto de animação brasileiro que será lançado 

em um canal pago em breve. Por questões de contrato de sigilo, fomos obrigados 

a não revelar sobre o que o projeto se tratava, então não houve captação de som 

para esta parte, apenas imagens. Finalizado o trabalho lá, rumamos para a 

Universidade de Dublagem, também em Vila Madalena, para gravar o Wendel 

trabalhando. Ele dirigiu a gravação de um vozerio para um desenho japonês, e eu 

fiquei muito contente de poder assistir de perto a um dos meus maiores ídolos 

fazendo o que eu admirava. 

Depois disso, só voltamos a encontrar Wendel no sábado, em sua casa, 

na Vila Romana. Sua esposa nos prevenira de que não teríamos muito tempo para 

entrevistá-lo, então chegamos pontualmente no horário estabelecido por ela e 

conseguimos finalizar a diária até mesmo antes do tempo limite. Conversei com 

Wendel sobre o curso de dublagem que ele oferece dentro de seu estúdio, a 

UniDub. Ele disse que teve a ideia de iniciar o negócio porque, como diretor, 

sentia falta de novas vozes no mercado. Wendel disse que começou o negócio na 

UniDub enquanto ainda dirigia na Álamo, antes desta fechar as portas. Lá, ele 

aprendeu como obter padrões elevados de qualidade no produto final, e disse que 

aplica a experiência obtida tanto no curso de dublagem que ministra quanto nos 

projetos que ele mesmo dirige. Sobre o papel do diretor, também dissertou de 

forma detalhada e contou que costuma dublar personagens muito distintos entre 

si. Isso faz com que seus fãs também pertençam a um público abrangente, de 

crianças que assistem a Bob Esponja a homens adultos que acompanham as 

aventuras de Bear Grylls. Segundo ele, algumas pessoas dizem que não assistem 

ao produto legendado somente para escutar sua voz. Ele diz que isso é muito 
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gratificante, porque é sinal de que ele está aplicando o profissionalismo adquirido 

depois de tantos anos de carreira.  

Assim, encerramos o período de produção extremamente felizes com o 

material captado, dado o fato de que entrevistamos três pessoas a mais do que o 

que estava originalmente estabelecido. Todas as entrevistas foram gravadas em 

planos estáticos, onde o principal a ser mostrado era a pessoa com quem eu 

conversava. Não me interessei em aparecer ou mostrar os membros da equipe 

porque queria que o produto tivesse um caráter didático e expositivo. No entanto, 

eu e a equipe concordamos que poderia ficar maçante se fossem somente as 

entrevistas, por isso captamos as imagens dos artistas de voz trabalhando e dos 

estúdios, a critério de complementação e ilustração. 

 

3.3 Pós-produção 

 

Assim que voltamos de viagem, combinei com Isabelle Araújo, a editora 

do filme, de passar em sua casa para que ela pudesse receber o material bruto e 

nós pudéssemos conversar. Eu já sou familiarizada com o processo de edição, 

mas optei por terceirizar a montagem do filme porque nunca tinha feito isso antes 

e gostaria de saber como seria a experiência. Gostaria que uma visão imparcial 

julgasse o que poderia ser essencial para o filme e o que seria descartável. Assim, 

entreguei o material bruto, comentei brevemente como havia sido a experiência do 

processo de gravação e expliquei quem eram os personagens e as diferentes 

perspectivas de cada um. Deixei que ela assistisse a todo o material sozinha, 

enquanto eu fazia o mesmo em casa. Fiz anotações com os conteúdos das falas 

de cada personagem e compartilhei com ela. 

Eu tinha uma noção do que queria que fosse abordado no filme e o que 

não, mas essa visão só foi tornando mais específica a partir dos diferentes cortes 

que ela me mostrava. Para a primeira versão, expliquei que havia pensado em 

abordar um enfoque cronológico das entrevistas. Minha ideia era começar com 

Charles e Wendel falando sobre a época dos grandes estúdios, que seria o 

passado. Em seguida, todos os personagens seriam apresentados e falariam 
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sobre o presente, o dia-a-dia de suas profissões e suas impressões sobre o 

mercado ao qual pertenciam. O filme terminaria com Melissa e Zé questionando 

sobre a perspectiva de futuro para as animações brasileiras e a indústria de voz 

atrelada a ela. 

Além disso, sugeri que o filme fosse dividido em duas partes: na 

primeira, somente os dubladores (Wendel, Duda e Charles) teriam a palavra e na 

segunda, somente os artistas de voz original (Andrei, Zé e Melissa). O primeiro 

corte que Isabelle me mandou trazia apenas a primeira parte, sendo que a 

segunda ela ainda estava finalizando e me mandaria depois. Depois de assistir à 

primeira versão, concordamos em abrir mão do formato que eu havia sugerido, o 

de seguir a ordem cronológica. A linha de raciocínio não parecia dinâmica o 

suficiente, então optamos por dar enfoque inicialmente aos relatos do presente e 

depois os relatos sobre o passado entrariam como um parêntese, a critério de 

complementação dos fatos. 

Um dos maiores problemas que encontramos ao editar a parte dos 

dubladores foi a de encontrar um nexo para os relatos de Charles Emmanuel. Ele 

trouxe muitas informações novas e úteis para o filme, mas seu raciocínio era 

completamente desconexo. Se eu fizesse uma pergunta esperando uma resposta 

objetiva, conseguia a minha resposta escondida em meio a vários outros assuntos 

diferentes, mas relacionados. Sofremos um pouco para encaixar suas respostas 

no filme de forma que elas fizessem sentido. Isso só melhorou quando eu passei a 

fazer as transcrições das entrevistas. Antes, só havia feito anotações gerais sobre 

os temas que ele abordava ao responder cada pergunta. Depois que passei suas 

falas quase exatamente como estavam para o papel (adicionei um pouco de 

coerência, mas busquei não alterar o sentido) é que conseguimos vencer essas 

dificuldades. Compartilhei as transcrições com Isabelle para que ela também 

pudesse se guiar melhor. 

Na primeira versão mostrada, sugeri que ela retirasse várias coisas que 

não julgava como essenciais e pedi para que adicionasse um depoimento de 

Charles que diz respeito à rotina de free-lancer do dublador atual. Achei 

importante ressaltar essa parte para mostrar que, hoje em dia, a maioria dos 
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projetos é feita de forma corrida, o que empobreceria a qualidade do produto final. 

Acredito que tenha sido nesse momento, durante a montagem, que comecei a 

perceber, mesmo que inconscientemente, o rumo que gostaria que o filme 

tomasse.  

Enquanto Isabelle fazia a edição do material, voltei a contatar Natasha 

Belus, que faria a animação de abertura. Eu iniciei meu contato com ela em algum 

momento antes da viagem e acertamos referências e o valor que seria cobrado. 

Natasha contou com a ajuda de sua prima para fazer as ilustrações. Ela 

trabalhava em cima da locução que um amigo e ator fizera pra mim, também antes 

da viagem. Assim, posso dizer que utilizei do processo de gravação de voz original 

para animação em meu próprio filme.  

O segundo corte que Isabelle me mostrou tinha cerca de trinta minutos 

de duração. Dessa vez, tanto a parte dos dubladores como a parte dos 

animadores e da Melissa estavam prontas. Como repeti a mesma pergunta para 

personagens diferentes, havia muita informação que dizia as mesmas coisas com 

outras palavras. Com a ajuda das transcrições, selecionamos o que deveria ficar e 

o que deveria sair. Por exemplo, eu fiz a mesma pergunta sobre as perspectivas 

de futuro do mercado de animação para Zé e para Melissa. Zé deu um vislumbre 

voltado para a animação nacional propriamente dita e Melissa respondeu o que 

sentia que poderia acontecer relacionado ao mercado de voz. Como o assunto 

principal do filme são vozes, dubladas ou originais, decidimos manter o ponto de 

vista de Melissa e descartar o de Zé no corte do filme. Além disso, senti falta de 

uma parte do depoimento de Charles em que ele citava um motivo que contribuiu 

para que os grandes estúdios fechassem as portas. Encontrei esse trecho no 

material bruto e pedi para Isabelle encaixá-lo no próximo corte. Achei importante 

ressaltar isso porque contribuía para fazer um contraste com a realidade em que 

se encontra o mercado de voz para animação. A crise nos grandes estúdios 

significou uma queda significante na qualidade da dublagem brasileira. Mas, 

enquanto isso acontecia, a outra indústria passava a despontar como outra 

alternativa para essa qualidade ser restabelecida. 
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A segunda parte das entrevistas tinha uma linha de raciocínio 

claramente melhor definida que a primeira. Atribuímos esse fato novamente à 

dificuldade de encontrar uma maneira objetiva de editar os depoimentos de 

Charles. As falas de Andrei, Zé e Melissa pareciam se complementar de forma 

mais fácil e compreensível entre si, o que facilitava na hora de relacionar os 

assuntos de uma forma que houvesse coerência entre eles. 

O terceiro corte já começava a tomar uma forma mais objetiva, mas a 

duração ainda me assustava. Eram quase vinte e sete minutos de material. Assisti 

a ele fazendo anotações que julgava que fossem definitivas para que o próximo 

corte fosse o último. No entanto, ao mesmo tempo em que encontrava 

informações que eu julgava desnecessárias e passíveis de corte, ainda sentia que 

faltavam elementos referentes à parte da dublagem. Para concluir o raciocínio que 

eu estava buscando retratar, sugeri a Isabelle que adicionasse mais uma fala de 

Charles, dessa vez referente à sua opinião com relação ao resultado final dos 

produtos dublados hoje. Ao responder essa pergunta, ele traz alguns exemplos de 

como as dublagens eram feitas antigamente: todos os dubladores se juntavam em 

um estúdio, ensaiavam a cena exaustivamente e só então gravavam as vozes. Em 

determinado momento da segunda parte do documentário, Andrei explica que 

esse é o método adotado por Melissa ao gravar as vozes originais para a maioria 

de seus projetos. Charles conclui, então, que antigamente o padrão de qualidade 

das dublagens era mais elevado porque os projetos não eram feitos com pressa e 

visando apenas o lucro das distribuidoras. Assim, passei as instruções para 

Isabelle e ela adicionou este trecho ao final da parte referente à dublagem. 

Ao receber o quarto corte, julgava que ele seria o último. Assisti e me 

considerei relativamente satisfeita com o resultado. Embora a duração ainda me 

incomodasse, não sabia mais por conta própria o que poderia ser retirado e 

Isabelle parecia sofrer do mesmo bloqueio que eu. Assim, tomei uma atitude que 

eu acredito ter sido essencial e indispensável no processo de montagem de um 

filme: mostrei-o para alguns colegas de curso pedindo opiniões. A observação 

mais consistente que recebi foi a de que o formato que eu resolvi adotar (o de 

dividir o documentário em duas partes) não cumpria com a proposta de passar a 
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mensagem que eu gostaria. Isolados cada um em um polo do filme, os assuntos 

não se complementavam. Não havia clímax de narrativa, apenas a exposição de 

alguns fatos sobre a realidade que cada um dos profissionais vivia. 

Assim, sugeri a Isabelle que abolisse a divisão em partes e intercalasse 

os depoimentos que se complementavam, independente de serem provenientes 

de dubladores ou não. Esse novo método contribuiu para que encontrássemos 

mais pontas soltas que destoavam da unidade do todo, então pudemos 

novamente diminuir a duração e dar mais dinamismo à obra. 

Percebi também durante a montagem que seria importante assinalar 

em algum momento o período histórico em que o filme foi gravado. Essa 

conclusão se deu por conta da última fala de Melissa no filme, em que ela diz que 

tem tanto uma perspectiva positiva quanto uma negativa para o mercado de voz 

original atualmente. Ela atribui a visão negativa à situação política turbulenta pela 

qual o país está passando no momento, e diz temer que os incentivos culturais 

sejam suspensos. Achei interessante manter essa fala porque o período em que 

as entrevistas foram gravadas é importante para a construção da identidade do 

filme. 
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4. Conclusão 

 

 Passei minha graduação inteira fazendo parte de projetos de ficção em 

que as equipes eram grandes e aprendi muito sobre como trabalhar de forma 

coletiva. No entanto, como diretora e produtora, tive que tomar algumas decisões 

por conta própria durante a realização deste documentário e não acredito de forma 

alguma que isso tenha sido ruim. Ao alcançar um resultado satisfatório, consegui 

provar para mim mesma o quanto sou capaz, coisa que, vez ou outra, eu acabava 

achando que não seria. Apesar de ter feito uma parte sozinha, não posso deixar 

de ressaltar a importância da minha equipe, principalmente nos momentos mais 

difíceis. Foi interessante observar que, mesmo em face dos imprevistos mais 

imprevisíveis, conseguimos manter a calma e dar a volta por cima. Foi 

interessante avaliar a minha autonomia, mas poder trabalhar com pessoas nas 

quais você confia foi melhor ainda. 

Uma das maiores dificuldades de todo o processo foi a de condensar 

todas as quatro horas de material bruto de qualidade em um formato de cerca de 

vinte  minutos. Durante o momento das entrevistas, tinha em mente as perguntas 

que queria ver respondidas no filme e as perguntas que fazia pelo simples fato de 

satisfazer minha curiosidade. No entanto, algumas respostas eram tão 

interessantes que por pouco não me fizeram perder o foco da mensagem final que 

queria passar. Sem dúvidas, a fase de pós-produção foi a mais difícil de todo o 

documentário, ainda mais quando se tem afeto pelo assunto, como foi o meu 

caso. Por isso, acredito que passar adiante a tarefa de editar o material tenha sido 

uma ótima decisão.  

Quanto à mensagem do filme em si, espero ter conseguido mostrar o 

panorama do mercado brasileiro de voz neste momento específico de sua história. 

A indústria de voz original está ganhando cada vez mais espaço por conta do 

crescimento de produção de animações nacionais, enquanto que o mercado de 

dublagem já experimentou padrões de qualidade mais elevados. Além disso, 

espero ter conseguido esclarecer os métodos que cada uma das indústrias utiliza 

para chegar aos seus produtos finais.  



37 
 

Com a realização deste projeto, pude fazer algumas reflexões de 

comparação entre os processos de produção de obras ficcionais e documentais. 

Durante toda a minha graduação, só havia participado da produção de curtas-

metragens de ficção, então presumi que poderia ser um desafio escolher algo com 

que nunca trabalhei para ser meu Trabalho de Conclusão de Curso. No entanto, 

baseando-se nesta nova experiência, senti que a liberdade de criação em um 

documentário é muito maior do que aquela de um curta de ficção, no sentido de 

que a forma de lidar com imprevistos é mais livre, pois eles podem facilmente ser 

adotados como linguagem. O ideal é que o planejamento seja eficiente para que o 

risco de um imprevisto acontecer seja reduzido ao mínimo, em ambos os gêneros 

de obra cinematográfica. No entanto, a falta de um roteiro rígido concede maior 

possibilidade de aceitação a eventos que não foram previamente planejados. É 

muito mais fácil abrir mão de uma decisão previamente tomada durante a 

produção de um documentário do que em uma obra de ficção. 

Outro fato interessante que pude perceber foi que o momento que 

escolhi para realizar este documentário contribuiu bastante para que este 

contraste entre a fase que cada uma das indústrias está atravessando estivesse 

bem estabelecida. Talvez se tivesse sido gravado anos antes isso não ficasse tão 

claro. Assim, concluo que o espaço temporal foi um elemento coadjuvante de 

extrema importância para a realização do filme.  

Com relação à sua distribuição, pretendo tentar veiculá-lo nos meios 

tradicionais como festivais de cinema e canais de televisão. Depois, tenho a 

intenção de disponibilizá-lo completo na Internet, junto com alguns clipes das 

entrevistas que não puderam entrar no filme. Com isso, sustento minha crença de 

que o conhecimento deve ser democratizado o máximo possível, sem restrições. 
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6. Apêndices 

 

6.1 Depoimentos 

 

6.1.1 Charles Emmanuel 

 

28 de abril de 2016, estúdio Alcateia Audiovisual, Copacabana, Rio de 

Janeiro. 

 

 Apresentação: 

Meu nome é Charles Emmanuel, tenho vinte e sete anos e dublo há 

vinte. Dentre os principais personagens que eu já dublei estão o Rony Weasley, 

da saga Harry Potter; o Ben 10; o Rigby, de Apenas Um Show; o BMO, de Hora 

de Aventura; o Mutano de Jovens Titãs e o Near de Death Note. Eu não me vejo 

fazendo outra coisa além de dublagem, é minha profissão desde criança. No 

momento estou cursando faculdade de Letras: Português/Inglês para aplicar na 

área de tradução. Eu comecei muito cedo a dublar porque minha família já 

trabalhava com isso desde antes de eu nascer. Eu nasci no Paraná mas minha 

mãe, Teresa Anquetin, que também é dubladora, me trouxe para o Rio quando eu 

tinha só dois anos porque lá fazia muito frio e eu tinha problemas respiratórios 

seríssimos. Como ela já fazia rádio-teatro no Paraná, conseguiu se consolidar aqui 

facilmente e me ajudou a começar a trabalhar. 

 

Como você iniciou seu trabalho em dublagem? 

Eu comecei ainda muito jovem, minha voz ainda era infantil, e isso me 

ajudou muito porque a voz do menino engrossa muito rápido, tornando a “vida útil” 

dela muito menor que a voz de menina, por exemplo. Esse foi outro fator que 

contribuiu para a consolidação da minha carreira, além de o fato de minha mãe ter 

me ajudado no início. 

 

O que é necessário para se tornar dublador? 
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Para ser dublador, você tem que ser ator. Para uma criança, até os 16 

anos, isso não é necessário, mas é recomendável fazer um curso de interpretação 

mesmo assim. Quando eu comecei, aos sete anos, eu era muito tímido. Depois de 

entrar em um curso de teatro, passei a me soltar mais, me tornei mais desinibido. 

 Outra coisa extremamente necessária é fazer um curso de dublagem, 

que nada mais é do que uma especialização do ramo de atuação. Tanto no teatro 

como na televisão, nós nos movimentamos bastante, utilizamos o corpo, o olhar e 

as expressões para interpretar. No curso de dublagem, aprendemos a aplicar essa 

mesma carga dramática sentados diante de um microfone, então não podemos 

fazer muitos movimentos bruscos por conta da sensibilidade do equipamento. 

Além disso, somos ensinados a ler corretamente o script de dublagem, até para 

cobrar o pagamento da forma correta depois. 

 

Como é a rotina de um dublador atualmente? 

Tecnicamente nós não temos uma rotina estabelecida, com horários 

fixos. Dependemos muito dos estúdios nos chamarem, da demanda das 

produções e das necessidades de cada papel. Por exemplo, eu considero a minha 

voz uma voz infantil pra personagens de animação como, por exemplo, o Ben 10, 

e para jovens entre 18 e 20 anos de idade, dependendo da estatura do 

personagem. Então, dependemos destes fatores para sermos escalados para 

trabalhar. Assim, ficamos com o telefone sempre a postos para que eu possa 

receber os horários, o que acontece com apenas alguns dias de antecedência. Eu 

considero uma rotina mais tranquila do que a de televisão, por exemplo, porque eu 

consigo conciliar meus horários de faculdade e vida social com o trabalho, o que 

na televisão já é mais difícil. Os estúdios normalmente funcionam de segunda a 

sábado, então essa é a nossa margem de trabalho.  

 

Essa rotina sempre foi assim, flexível? 

Temos dois focos de dublagem no Brasil, Rio e São Paulo. Aqui no Rio, 

o maio estúdio era a Herbert Richers e em São Paulo, era a Álamo. Não cheguei a 

conhecer a Álamo, mas trabalhei um tempo na Herbert e minha mãe também. 
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Houve uma época em que os dubladores era contratados, tinham um mínimo de 

horas a cumprir e o salário era fixo de acordo com esse número mínimo. Se 

fizesse mais que o combinado, o dinheiro vinha como um “extra”. Só que com o 

passar do tempo, outras empresas começaram a abrir e os dubladores 

começaram a atender a demanda delas também, o que passou a gerar prejuízos 

para os grandes estúdios porque os contratados não cumpriam suas horas 

mínimas, mas as recebiam mesmo assim. Minha avó trabalhou la na Herbert por 

volta de 1975 até 1995, e nessa época existiam pouquíssimos dubladores no 

Brasil. Eles tinham que dar conta de toda a demanda, e pra isso ficavam muito 

tempo dentro dos estúdios, de 8h da manhã até 22h da noite, por exemplo.  

Hoje em dia não é assim, existem muitos dubladores e nenhum deles 

possui contrato fixo com estúdios, nem mesmo os diretores. Eu trabalho 

relativamente bastante porque já estou no mercado desde os sete anos então as 

pessoas já me conhecem e confiam em mim. Mas, como eu disse, a rotina não é 

fixa, então se amanhã eu posso ter tanto um dia cheio quanto um dia livre. Hoje, 

por exemplo, eu tenho esse horário aqui na Alcateia, em Copacabana, das 16h às 

17h, mas às 19h tenho outro trabalho lá na Tijuca. Cabe a mim confirmar meus 

horários e gerenciar de modo que seja possível cumprir com todos os 

compromissos, visto que a gente costuma passar muito tempo no trânsito, então 

eu preciso levar isso em consideração. É comum o dublador optar por marcar os 

horários com pelo menos uma hora de diferença entre os estúdios, para 

possibilitar o deslocamento. Então, ter carro facilita bastante a vida, até pra ser 

possível aceitar mais horários. 

 

30 de abril de 2016, apartamento de Duda Spinoza, Ipanema, Rio de 

Janeiro. 

 

Vocês são avisados previamente sobre os personagens que vão 

dublar? 

Às vezes acontecem testes para personagens em séries ou em filmes. 

Vamos ao estúdio, fazemos o teste e aguardamos a resposta. Normalmente, 
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demora cerca de uma semana para retornarem o contato, caso o dublador tenha 

passado. A partir daí, eles só ligam perguntando se o nosso horário em tal dia está 

livre. Chegamos lá sem saber se será comédia, terror, desenho, se a voz é 

caricata, etc. 

 

Quem é o encarregado de fazer os testes e escolher os papéis? 

O diretor de dublagem assiste à produção antes e seleciona os 

dubladores que têm vozes parecidas com os personagens da obra. Depois disso, 

ele liga perguntando a disponibilidade do dublador. Também existem casos de o 

próprio cliente já deixar estabelecido quem gostaria de escalar para determinada 

obra. Quando eu digo “cliente”, normalmente é a Fox, Globo, SBT, Warner, etc. 

 

Você prefere dublar animações ou filmes live-action? 

Eu prefiro dublar animações porque eu consigo criar muito mais em 

cima do personagem do que dublando uma pessoa de carne e osso. Essa parte 

de criação, para nós, é maravilhosa. À medida que vamos conhecendo o 

personagem, vamos nos adaptando a ele, e adicionando alguns trejeitos próprios 

e enriquecendo o trabalho. Por exemplo, o Rigby, de Apenas um Show, tem um 

bordão em que ele diz “Stop talking!”, que eu adaptei pra “Cala a boca!”, e acabou 

caindo no gosto do público. Outra coisa legal é que no desenho acaba sendo mais 

fácil de sincronizar a fala, porque o personagem geralmente não faz um 

movimento labial muito elaborado, só abre e fecha a boca. No live-action, 

principalmente em novelas mexicanas, o labial é muito exagerado e nós sofremos 

ao tentar acompanhar.  

 

Quanto tempo, em média, os diferentes projetos levam para ser 

gravados?  

No último filme do Harry Potter, por exemplo, o Rony Weasley fez 

quatro horas, em termos de dublagem. Nosso salário é baseado em horas de 

dublagem e tem uma conta específica a ser feita pra isso, mas eu explico isso 

melhor mais pra frente. Mas em termos de permanência no estúdio, acho que 
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ficamos lá por duas horas e meia, três horas. Esse número varia muito de acordo 

com o papel. O Rony, por exemplo, tinha muita reação. A reação a gente vê como 

é, ensaia uma vez e já grava direto. Para as falas dele, foi do mesmo jeito, por que 

não eram falas muito complexas. Mas geralmente é assim que acontece, nós 

assistimos à fala do personagem com o texto em mãos e fazemos a nossa versão 

em seguida. Quinta-feira passada eu fiz uma série que está sendo dublada de dois 

em dois episódios. Esses dois episódios eu fiz em duas horas, mas em termos de 

dublagem foram três horas. Esse personagem dessa série já é mais difícil porque 

ele fala muito e de forma rápida, então às vezes quando a fala é traduzida para o 

português, acaba ficando muito grande para a labial dele e temos que dar um jeito 

de comprimir. Desenho animado geralmente é mais fácil, até porque os episódios 

têm menor duração. Por exemplo, o Ben 10 a gente gravava quatro episódios em 

três horas, só. Então, basicamente, tudo depende da complexidade do 

personagem e da quantidade de falas. Anime, ou desenho animado japonês, é 

mais complicado de fazer. Primeiro porque eles falam de uma forma muito rígida, 

e segundo porque às vezes um simples “oi” vira uma palavra gigante, então temos 

que acrescentar algumas coisas sem alterar o sentido da frase. 

A gente tem que pensar tudo muito rápido. As pessoas costumam achar 

estranho porque, apesar de todos esses casos especiais que eu citei, o nosso 

trabalho pode ser feito de uma forma rápida. A produção já está toda feita, então 

ficamos encarregados de ensaiar, interpretar e checar se a labial do personagem 

está sincronizada com a fala. É importante sempre questionar o diretor antes de 

fazer qualquer alteração, porque ele e o tradutor conhecem o contexto da obra 

inteira. Eu só assisto e dublo as cenas em que meu personagem aparece, então 

às vezes posso acabar dando umas sugestões meio descontextualizadas por não 

conhecer a história toda.  

 

O tradutor também costuma participar das gravações? 

É muito raro isso acontecer. Geralmente os tradutores vão ao estúdio 

quando estão começando, para pegar ritmo. Alguns já conseguem traduzir o texto 

pensando na melhor maneira de sincronizá-lo, outros não. Eu estou cursando 
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faculdade de Letras para aplicar em tradução de dublagem, por exemplo. Se for 

um tradutor que é dublador, já ajuda bastante porque ele já consegue pensar em 

como vai ficar a labial do personagem. Quando isso não acontece, é sempre bom 

ter uma caneta à mão para fazer as alterações necessárias no texto antes de fazer 

a fala definitiva. Quem também ajuda bastante é o técnico, porque ele comprime a 

nossa fala, se estiver muito grande e faz as alterações de volume necessárias, por 

exemplo. Então quem normalmente fica presente no estúdio é o dublador, o diretor 

e o técnico. 

 

Como é feita a leitura do script de dublagem?  

Nós recebemos um roteiro previamente traduzido com as falas do 

personagem e essas falas são divididas em segundos de duração. Cada vinte 

segundos de cena falada são o que nós chamamos de loop. Um loop são vinte 

segundos, e o que nós chamamos de uma hora de cena falada são vinte loops. O 

pagamento mínimo do dublador é sempre o equivalente a uma hora de dublagem.  

Às vezes eu posso ser chamado para ir ao estúdio só pra gravar um vozerio, que 

são aquelas vozes de preenchimento e ambientação, mas ainda assim eu vou 

receber o equivalente a uma hora de cena falada, ou seja, vinte loops. 

De vinte e um loops até trinta, o dublador recebe uma hora e meia; de 

trinta e uma a quarenta, duas horas; e assim por diante. Isso remete àquilo que eu 

disse lá atrás, que o Rony tinha demorado quatro horas “em termos de dublagem” 

para gravar. O meu tempo de permanência no estúdio é diferente do que está no 

script e, por consequência, diferente do pagamento que irei receber no final.  

O diretor é encarregado de fazer o que nós chamamos de “esquema de 

direção”. Ele pega o roteiro traduzido e escreve quantos loops cada personagem 

tem e onde eles estão no roteiro. O Esquema facilita a se certificar de que 

nenhuma fala ficou para trás, e ajuda na hora da contagem de loops para que o 

pagamento seja feito de forma correta. 

 

Como você considera a qualidade da dublagem brasileira atualmente? 
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Antigamente, por conta das limitações tecnológicas, a gravação em 

canais separados de áudio não era possível. Então o que acontecia era que 

diversos dubladores se juntavam e interpretavam a mesma cena juntos. Eles se 

juntavam e ensaiavam exaustivamente antes de começar a gravar. Por um lado 

isso era ruim, porque se alguém errasse, provavelmente teriam que fazer tudo de 

novo. Por outro, era bom porque existia mais entrosamento entre as pessoas, o 

que acabava por melhorar o produto final, soava mais verídico. Hoje não é mais 

assim até por conta da disponibilidade de agenda dos dubladores: é muito mais 

difícil juntar cinco pessoas ao mesmo tempo nos estúdios. É mais viável gravar 

cada um de forma separada, no horário que for possível para aquela pessoa. 

Outra coisa também é que, por existir um leque muito maior de opções 

de dubladores, fica mais difícil de praticar porque você só acaba sendo chamado 

uma vez ou outra. Antigamente existia mais oportunidade, então você acabava 

aprendendo mais com a prática. Outra diferença pra hoje em dia é que a demanda 

dos clientes é muito maior, e são sempre prazos muito apertados. Isso prejudica 

muito o nosso trabalho porque nada fica bem-feito quando é feito com pressa. 

Porém, quando o projeto é de longa-metragem pra cinema, já acontece um 

planejamento maior e não é feito tão às pressas assim. 

 

Qual a sua opinião com relação a “não-atores” dublando? 

Quem os escala são os clientes, como jogada de marketing. Eles 

acreditam que o público vai se sentir mais compelido a assistir a obra se virem que 

no elenco tem aquele apresentador ou aquele cantor que é popular no momento. 

Isso acaba prejudicando a imagem do mercado de dublagem como um todo 

porque é muito raro sair um produto final de qualidade quando são “não-atores” 

dublando. A parte fundamental da dublagem está na interpretação, então quando 

você chama alguém que não tem experiência nessa área para fazer o trabalho de 

quem já tem acaba sendo muito ruim.  
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6.1.2 Duda Espinoza 

 

30 de abril de 2016, apartamento de Duda Spinoza, Ipanema, Rio de Janeiro. 

 

Apresentação: 

Meu nome é Duda Espinoza, eu dublo há vinte e cinco anos e comecei 

minha carreira porque minha tia, que era dubladora na década de 70, me colocou 

em um curso de dublagem. São vinte e cinco anos na dublagem e treze na 

direção. Eu passei dezessete anos na Herbert Richers, e lá foi a minha grande 

universidade, uma pena não existir mais. Alguns dos meus trabalhos marcantes 

são o Francis Vira-Lata, vilão de Perdidos nas Estrelas; o Medroso de Cãezinhos 

do Canil e o Kevin Eleven de Ben 10, junto com o próprio Charles. Atualmente 

faço o Capitão América e o Ricardo de O Incrível Mundo de Gumball.  

 

É possível dirigir e dublar ao mesmo tempo? 

Sim, mas leva mais tempo, porque você acaba exigindo mais de si 

mesmo. Geralmente isso acontece quando eu faço uma série na qual eu sou 

diretor e eu tenho um personagem nessa mesma série, então eu tenho que fazer 

autodireção.  

 

Você prefere dirigir ou dublar? 

Eu prefiro dublar. Os pontos positivos da direção são que você não 

perde tempo no trânsito, porque é costume ficar no estúdio o dia inteiro, e o salário 

é um pouco melhor. No entanto, eu considero dublar mais prazeroso. E ainda 

existem lugares em que o diretor não é remunerado da maneira correta e os 

colegas são coniventes com isso. É lamentável. 

 

É costume dirigir projetos diferentes no mesmo dia ou apenas um? 

Normalmente, apenas um. Fazemos o possível para receber o elenco 

de dublagem referente àquele projeto em um dia. No dia seguinte, podemos 
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continuar com o mesmo projeto ou fazer outro diferente. Depende da demanda 

dos clientes e da disponibilidade dos atores. 

 

Quais as funções do diretor no mercado de dublagem? 

O diretor recebe o filme e leva para casa para assisti-lo previamente e 

decupar o roteiro de dublagem. Ele é quem faz as marcações dos loops e escala o 

elenco das obras. Às vezes nos baseamos no que chamamos de “boneco”, que é 

uma relação entre personagem-dublador. Por exemplo, pesquisamos na Internet 

ou buscamos na memória qual dublador costuma ser escalado para fazer a voz 

daquele determinado ator. Também somos encarregados de nos certificar de que 

o sincronismo labial, a dicção e a inflexão dos dubladores estão ocorrendo de 

forma correta, assim como a sintonia entre todos os atores na obra. Como cada 

ator grava separadamente, temos de observar para ver se há unidade entre eles; 

se não há nenhum elemento que destoa no todo. 

 

Como acontecem as adaptações de texto? 

Existem clientes que não permitem falar palavrão, mas outros liberam. 

Eu dirigi recentemente uma série para a MTV chamada Ex on the Beach, onde os 

palavrões eram liberados. Eu até exagerei um pouquinho e alguns palavrões 

tiveram que voltar. Por exemplo, teve uma adaptação que eu fiz pra me referir a 

uma mulher muito “fogosa” que dizia que ela tinha uma boa “chave de b*ceta”. O 

cliente não gostou e tivemos que refazer isso. 

Outro desenho que eu adoro fazer é “Padrinhos Mágicos”. Nele, eu faço 

o Foop, a versão maligna do Poof - filho do Cosmo e da Wanda. Ele é um 

personagem muito maligno, mas ainda assim eu não posso dizer nada como “vou 

te matar”, “vou te castigar”, “vou te maltratar”, etc. Detalhe que na versão original 

ele diz tudo isso, mas o cliente no Brasil pede para que a gente dê uma aliviada. 

Eu não posso falar “seu animal”, “seu idiota”, etc. É sempre “bobo”, “bobinho”, 

“tolinho”, etc. Quem faz essas restrições é sempre o cliente. 

 

Como é o contato do diretor com o tradutor? 
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Nós não trabalhamos de forma direta, eu recebo o texto traduzido dele 

para assistir à obra antes de fazer a decupagem. Mas é uma relação de 

colaboração, porque qualquer dúvida que eu tiver eu posso falar com ele 

livremente e vice-versa.  

 

6.1.3 Wendel Bezerra 

 

7 de maio de 2016, apartamento de Wendel Bezerra, Vila Romana, São Paulo. 

 

Apresentação: 

Eu sou Wendel Bezerra, moro em São Paulo e trabalho com dublagem 

há trinta e três anos. Meus principais trabalhos em dublagem são o Goku, de 

Dragon Ball Z; o Bob Esponja, de Bob Esponja Calça Quadrada; o Buddy de Cake 

Boss e o Bear Grylls de À Prova de Tudo.  

Eu sou o mais novo de cinco irmãos, e quando eu nasci todos eles 

estavam envolvidos no meio artístico. Aos quatro anos, fiz uma peça de teatro em 

que meu irmão já estava atuando porque precisavam de outra criança, mais nova 

que ele. Quando fiz seis anos, fiquei com o papel principal de uma peça em que o 

personagem cantava, dançava e não saía de cena nunca. Fiquei três anos em 

cartaz com essa peça, então foi aí que percebi que faria isso para resto da vida. 

Alguns anos depois fui chamado para fazer um teste de dublagem e me apaixonei 

mais ainda pelo trabalho. Foi só aos vinte anos que resolvi ficar só no ramo da 

dublagem e locução, porque era o que eu mais gostava. 

 

Você chegou a trabalhar na Álamo? 

Eu dirigi lá por quinze anos e fui coordenador artístico lá. Estive lá até o 

último dia de trabalho do estúdio, antes de ele fechar as portas.  

 

Você fundou a Universidade de Dublagem (UniDub) quando parou de 

trabalhar na Álamo? 
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Mais ou menos, eu e meu irmão já coordenávamos o curso antes 

porque sentíamos falta de novos talentos e de gente mais preparada nesse meio. 

Junto a essas atividades, eu dirigia na Álamo. Quando ela fechou, eu cheguei a 

dirigir em outros lugares, mas não me adaptei. Foram quinze anos na Álamo, e lá 

a preocupação com a qualidade do trabalho era grande, o que não se faz muito 

presente nos estúdios hoje em dia. Atualmente é muita correria, assim que termina 

um projeto você já começa outro e assim por diante. Não existe um cuidado 

artístico por trás daquilo. Então, como a gente já tinha o espaço da Universidade 

de Dublagem, resolvemos virar um estúdio também. 

 

Como funcionam os cursos na Universidade?  

No curso, nós temos hoje uns doze professores, todos sendo 

dubladores bem destacados no mercado. Temos, a princípio, o curso básico, com 

quarenta horas de prática, que leva cerca de dois meses e meio para ser 

concluído. Serve tanto para quem é apenas curioso quanto para atores mesmo. 

Para fazer o curso, não é necessário ser ator, mas para ser dublador, sim.  

Além do básico, temos também o intensivo, que é mais detalhado, com 

aulas particulares e workshops. Isso é bacana porque acabou que viramos o curso 

mais indicado até pelos próprios profissionais inseridos no meio. A gente trabalha 

vários aspectos da dublagem, como animação, live-action, voice-over, vozerio, etc. 

O aluno aprende a diferencias as técnicas necessárias para realizar cada uma 

dessas obras. 

Já o estúdio funciona de segunda a sexta, às vezes até sábado, e 

temos uma variedade muito grande de clientes importantes.  

 

Um dublador pode fazer dois personagens diferentes em uma mesma 

série? 

Depende, é considerado relapso quando um dublador faz um 

personagem importante e acaba tendo que fazer outro menor na mesma obra. 

Existem normas que permitem que um dublador faça até três personagens 

considerados pequenos em uma mesma peça. É um pouco de desleixo deixar 



51 
 

esse tipo de coisa acontecer, ainda mais se você for pensar que uma parcela do 

público é composta por deficientes visuais. Esse tipo de coisa poderia deixá-los 

confusos, visto que não podem diferenciar visualmente quem está falando. 

 

Como é a sua relação com seus personagens e a relação do público 

com eles? 

O Goku é o meu preferido por conta da surpresa que ele causou, eu 

não esperava que ele fosse tão carismático e emblemático, tão marcante ao longo 

dos anos.  

O Bob Esponja é legal porque as pessoas o conhecem, independente 

da faixa etária. Uma criança de um ano e meio a uma senhora de noventa anos 

sabem o que é o Bob Esponja, o que mostra que ele tem um público muito 

abrangente. E me dá uma satisfação pessoal saber que parte disso é criação 

minha, porque ao longo dos anos eu fui encontrando uma forma muito 

característica para a fala desse personagem.  

Eu gosto bastante de fazer o Bear Grylls. Teve uma época que ele foi o 

programa de maior audiência da Discovery, e grande parte do público era 

composta por homens já na faixa dos trinta, o que foi muito diferente pra mim. Eu 

já ouvi milhares de vezes as pessoas me dizerem que “não dá pra assistir à 

versão original, tem que ser a sua voz”, o que é muito gratificante, porque é sinal 

de que eu estou fazendo meu trabalho da forma correta.  

Então, apesar de esses personagens serem muito diferentes entre si, o 

público que curte eles parece preferir o produto dublado. E de tanto fazer cada um 

deles, você acaba criando uma relação de afetividade e carinho, até como reflexo 

do carinho que o próprio público tem por você. 

 

Você prefere dublar animação ou live-action? 

Depende. Há filmes que são ruins e animações que são chatas. Eu 

gosto de fazer coisas que me acrescentem e me desafiem. Em tese, a entrega 

que você tem que ter ali na hora é a mesma. 
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Dublar gente é mais difícil; desenho tem a labial mais padronizada, é 

melhor editado e as falas entram mais “limpas”. Em live-action, a pessoa puxa 

fôlego, engole saliva, gagueja, fala em ritmos distintos, etc. Tudo isso traz uma 

dificuldade extra na hora de dublar, porque corre o risco de ficar falso. Sem contar 

que é difícil decorar esses tiques.  

 

6.1.4 Melissa Garcia 

 

2 de maio de 2016, estúdio Ultrassom, Vila Madalena, São Paulo. 

 

Apresentação: 

Eu sou Melissa Garcia, trabalho como artista de voz há dezenove anos. 

Comecei trabalhando com dublagem, depois passei para locução até finalmente 

chegar à voz original. Há cinco anos eu comecei a estudar e trabalhar 

exclusivamente com voz original para animação. Meu papel mais conhecido em 

dublagem é o da Alex de Três Espiãs Demais. Fui coordenadora de voz do 

desenho animado do Sítio do Picapau Amarelo, do longa-metragem O Menino e o 

Mundo e no momento faço a voz original da Lara e da Vovó Juju na série animada 

Irmão do Jorel, além de também coordenar o elenco de voz. 

 

Por que você resolveu fazer essa troca? 

Na verdade, eu não troquei. Eu ainda trabalho com dublagem, mas é 

raro. Eu resolvi me aprofundar no mercado de voz original porque uns anos atrás 

eu sentia que havia alguma coisa faltando. Achava estranho o fato de que eu só 

recebia o texto com as minhas falas, sem assistir a nada e não ter a liberdade de 

criar nada em cima. O bacana da gravação é justamente poder propor gestos e 

movimentos para serem aproveitados no personagem animado, e eu não sentia 

essa liberdade aqui. Então, essa inquietação me levou a procurar nos Estados 

Unidos como isso era feito, por ser o maior mercado de animação original do 

mundo. 
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O que você sentiu de diferente por lá? 

Nos Estados Unidos, o mercado de voz para animação é uma indústria. 

Eu comecei estudando com o Bob Bergen22, que atualmente faz a voz do 

Gaguinho, substituindo o Mel Blanc23. Acabei ficando viciada em fazer cursos para 

entender a vivência que eles têm lá. O mercado é muito solidificado, os 

profissionais têm uma postura muito correta.  

Um contato foi levando a outro. Eu conheci quem fazia a voz original da 

minha personagem em Três Espiãs Demais e nós ficamos amigas. Ela acabou me 

apresentando para a diretora de voz da Warner Bros., que me convidou para 

assistir a uma gravação lá, etc. Então eu tive oportunidades muito boas de ver 

como as coisas iam acontecendo lá para poder trazer para o Brasil e aplicar. 

 

Como foi depois que você voltou pra cá? 

Eu já estava envolvida com a Ultrassom por conta do projeto do Sítio do 

Picapau Amarelo, então eu aproveitei para tirar muitas dúvidas com o Bob 

enquanto estava lá. Quando cheguei aqui, a Ultra me deu espaço para ir 

experimentando, e fomos juntos acertando os caminhos de produção, 

cronograma, orçamento, etc. Tem muito mais coisas envolvidas em um processo 

de voz original do que simplesmente entrar em um estúdio e gravar. Então meu 

papel foi de ajudar a produção a lidar com um projeto de voz original que envolvia 

todos os atores ao mesmo tempo numa série de vinte e seis episódios. 

 

Como é o processo de produção em voz original? 

É um processo longo. Às vezes o estúdio recebe o contato de um 

cliente que diz que quer “dublagem para animação original”. Aí, já começamos do 

ponto um: o que é dublagem e o que é voz original. Quando nós entendemos que 

a demanda do cliente é voz original e não dublagem, apresentamos o conceito. 

 

_______________________________________________________________________________ 

22
 Voice actor americano muito prestigiado atualmente. Site oficial: <http://www.bobbergen.com/> 

23
 (1908 – 1989) Foi um dos maiores voice actors americanos. Voz de Gaguinho e Patolino dos 

Looney Tunes. 
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A dublagem é, necessariamente, a troca de um idioma de um produto 

finalizado. A voz original acontece quando gravamos o primeiro idioma que aquela 

animação terá. A voz original pode ser gravada em vários momentos diferentes do 

processo de animação, depende de vários fatores. Eu prefiro trabalhar com um 

recurso conhecido como pre-lay animation ensemble, o que significa que eu 

coloco todo mundo dentro do estúdio para gravar antes de a animação acontecer. 

Eu gosto de gravar com o elenco quando eu tenho só o roteiro, sem imagens para 

trabalhar em cima. Daí, já pode sair tanto a versão definitiva quanto apenas uma 

versão de voz-guia.  Se for o caso de ser voz-guia, os arquivos passam para um 

storyboarder que produz um animatic com o auxílio da voz. Então, se não ocorreu 

uma escolha definitiva de elenco, pode ser que eles entrem nesta etapa de 

devolução do animatic. Ainda há a possibilidade que alguém anime tudo de forma 

definitiva em cima de uma voz-guia, e aí o ator só entra para substitui-la. Por isso, 

a voz original pode entrar em todas as etapas da animação. Ela não deixa de ser 

classificada dessa forma por acontecer antes ou por só acontecer com a animação 

pronta. 

 

Existe a possibilidade de as gravações ocorrerem de forma separada? 

Esse critério varia de projeto para projeto. Eu, como diretora de voz, 

tenho tendência a preferir que todo mundo grave junto porque eu vejo mais 

espontaneidade e jogo de cena com esse recurso. Mas, por exemplo, eu tenho um 

projeto em que uma criança grava sozinha porque o seu personagem tem muito 

texto, e as imagens que o retiro traz pra ela são muito mais importantes do que o 

bate-boca entre atores. 

A Disney gosta muito de gravar de forma separada, mas acho que deve 

ser mais por questões de agenda dos atores do que qualquer outra coisa. 

 

Pra ser diretor de voz você precisa necessariamente ter passado pela 

experiência de atuação? 

Eu acredito que bons atores fazem bons diretores de voz, mas não 

acredito que seja um pré-requisito. Ainda estamos entendendo esse processo aqui 
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no Brasil. Aqui na Ultra, temos mais alguns projetos em que os diretores de voz 

coincidentemente são atores também, mas acho que não chega a ser uma regra. 

Para ser dublador você precisa ser ator e isso é lei, mas não posso afirmar se isso 

se aplica a este caso. 

 

Como começou o seu envolvimento com a série “Irmão do Jorel”? 

O Juliano conheceu o estúdio da Ultra em algum momento durante a 

produção do episódio piloto deles. Ele ganhou um pitching pra fazer um promo 

para o Cartoon Network e veio atrás de nós para ajudá-lo. Eu acabei ficando com 

o projeto, daí fizemos um casting e gravamos o primeiro episódio da série. Mas foi 

só depois de dois ou três anos que viemos de fato a gravar tudo, por conta de 

questões burocráticas relacionadas ao processo. 

A princípio eu estaria envolvida só com a parte de direção de voz do 

projeto, mas o Juliano ficou sabendo que eu era artista de voz também. Ele 

sugeriu que eu fizesse o teste para a Lara e passei. Eu tento não me colocar nos 

castings quando eu estou envolvida, mas esse projeto era tão legal que, quando 

ele sugeriu, aceitei na mesma hora. Sobre a Vovó Juju, quem fez a primeira 

versão dela foi o próprio Zé Brandão, mas o Juliano quis fazer outro teste para ela 

e eu acabei ficando com esse papel também. 

 

O Juliano costuma estar presente durante as gravações? Qual o papel 

dele no processo? 

O Juliano acompanha absolutamente tudo. Neste projeto, a minha parte 

é bem técnica: eu sugiro melhoras na dicção dos atores, aponto outros caminhos 

de compreensão do texto, faço adaptações e estou sempre atenta para perceber 

se não há sobreposições de falas. O Juliano se preocupa mais com a visão global 

da obra, eu fico encarregada dos detalhes. 

 

O processo foi o mesmo em “O Menino e o Mundo”? 

O Alê [Abreu, diretor do longa metragem] só teve certeza de que ia 

querer colocar voz original quando o produto estava quase todo pronto. Fizemos o 
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filme em ADR, que significa automatic dialog recording/replacement. Tudo que é 

gravado em cima de uma imagem é ADR, logo, todo o processo de dublagem é 

feito em ADR. 

O filme não tinha um corte final ainda, mas não teria como ser diferente. 

Os atores precisavam ver a animação respirando para respirar junto. A parte de 

voz do filme não tem diálogos compreensíveis, mas tem muita respiração e som 

ambiente. Você não percebe, mas tem uma narração de uma partida de futebol 

invertida em determinado momento do filme; tem uma feira; tem uma favela, etc. 

Tudo isso é tão absorvido dentro do universo sonoro criado que essas 

informações somem, a gente se deixa levar sem nem perceber que está ouvindo 

respirações e todos esses detalhes. É legal porque conseguimos cumprir bem a 

proposta. 

 

Qual a sua perspectiva de futuro para o mercado de voz atual? 

Eu acho que estamos em um momento político muito delicado, o que 

influencia bastante nessa perspectiva de futuro. Os projetos de animação recebem 

muito incentivo governamental, então eu tenho medo de tirarem o Ministério da 

Cultura e nós perdermos a Ancine, junto com vários projetos nacionais. 

Se não fosse essa situação, a perspectiva era incrível. As animações 

brasileiras têm mostrado uma qualidade cada vez mais superior; o mercado de 

conteúdo para animação é bem mais receptivo que o mercado de conteúdo para 

live-action porque com a animação existe a possibilidade de ser dublado e não 

parecer estranho, então acho que teríamos potencial pelo menos pra suprir o 

mercado brasileiro com animações de qualidade.  

Seria muito interessante se outros estúdios tivessem o requinte de 

produção que nós temos aqui na Ultra, porque estamos praticamente sozinhos 

nessa vertente do mercado. É interessante que outros estúdios passem a acoplar 

a produção de voz original em seus serviços também. 
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6.1.5 Zé Brandão 

 

29 de abril de 2016, Copa Studio, Centro, Rio de Janeiro. 

 

 

Apresentação: 

Meu nome é Zé Brandão, sou sócio do Copa Studio, um estúdio de 

animação brasileiro. Eu comecei a trabalhar com animação há bastante tempo, 

uns quinze anos atrás, quando sequer era uma profissão viável. Isso não é mais 

assim, então tem gente que consegue entrar no mercado bem mais cedo, aos 

dezessete anos, por exemplo. 

Eu faço parte da direção criativa aqui do estúdio, sou autor e diretor do 

Tromba Trem e faço parte do departamento comercial, que é encarregado de 

vender os serviços de animação do estúdio.  

O Copa começou há sete anos, mas parece que foi ontem. Começamos 

com três pessoas e fomos aumentando à medida que o tempo passava. Hoje 

somos cerca de cinquenta pessoas trabalhando in loco no Centro do Rio de 

Janeiro.  

 

Como foi o começo da história do Copa? 

Começamos no apartamento de um dos sócios, depois nos mudamos 

para um apartamento um pouco maior e saímos para o prédio onde ficamos por 

mais tempo, que era bem antigo. Acabamos de nos mudar aqui para o Centro, por 

isso está tão bagunçado.  

O local do estúdio é importante porque o nome do estabelecimento se 

dá não por conta de Copacabana ou Copa do mundo, mas sim por “copa” de 

cozinha, que é o lugar onde a equipe original mais gostava de passar o tempo. 

Queríamos criar um ambiente de trabalho que remetesse ao local que mais 

gostávamos, e deu certo. A nossa sala fica quase na copa. 
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Quando que você acredita que as coisas começaram a dar mais certo 

para o estúdio? 

Até praticamente dez anos a atrás a gente não tinha série de animação 

brasileira para TV, e agora isso cresceu muito. Nós aqui do Copa começamos a 

deslanchar mesmo quando aconteceu o AnimaTV, em 2009, que foi o maior 

programa de incentivo para séries de animação no Brasil. Foram mais de 

trezentos projetos de animação inscritos e dezessete pilotos foram produzidos. 

Nós fomos os vencedores do AnimaTV com o Tromba Trem, então acho que foi aí 

que começamos a ganhar prestígio. Antes nós fazíamos coisas pequenas, como 

vídeos institucionais, mas eram projetos ingratos porque acabavam em pouco 

tempo e não tínhamos tanta demanda. A série de animação, por ser um projeto de 

longa duração, nos proporciona mais estabilidade. 

 

Em quais projetos vocês estão trabalhando atualmente? 

Nós costumamos trabalhar com três projetos de longa duração 

simultâneos. Dificilmente trabalhamos com obras de curta duração. Atualmente 

estamos entregando a terceira temporada do Tromba Trem; produzindo o longa-

metragem do Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, e produzindo a 

segunda temporada do Irmão do Jorel. Depois disso, planejamos começar o nosso 

primeiro projeto pré-escolar. 

 

Como você avalia o mercado de animação nacional atualmente? 

O Brasil vive o melhor momento da sua historia em animação. Nunca 

produziu-se tanto e adquiriu-se tanto reconhecimento, tanto de público quanto de 

critica. Nosso país venceu por dois anos consecutivos o maior festival de 

animação do mundo, tendo sido a última vez com O Menino e o Mundo, que foi o 

primeiro longa-metragem de animação da América Latina indicado ao Oscar.  

O reconhecimento de público ocorreu com Irmão do Jorel, que em sua 

estreia teve primeiro lugar de audiência e O Show da Luna, que desbancou nomes 

reconhecidos como Peppa Pig e conseguiu primeiro lugar de audiência no 

Discovery Kids. 
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A quantidade de curtas-metragens de animação aumentou 

consideravelmente. O AnimaMundi é o terceiro ou segundo – há controvérsias –  

maior festival de animação do mundo, e é brasileiro. Nas primeiras edições do 

festival, eles tiveram que procurar quem estivesse interessado em inscrever suas 

obras. Hoje, são mais de trezentas inscrições por ano. 

 

Quais fatores você acredita que tenham contribuído para este 

crescimento? 

Um deles é o incentivo estatal com criação de leis, como a Lei de Cotas 

para TV24. Outro fator importante foi a democratização da informação. Aqui no 

Brasil nós não temos escolas de tradição no campo da animação, mas as pessoas 

passaram a se informar com a ajuda de tutoriais na própria Internet. Por último, a 

ferramenta de trabalho barateou muito. Um computador não custa mais tanto 

quanto custava há dez, quinze anos atrás. É um círculo virtuoso, um fator alimenta 

o outro, e o crescimento se dá de forma acelerada. Arrisco dizer que até o próprio 

AnimaMundi também contribuiu para criar essa comunidade de colaboração entre 

os animadores. 

 

Quais as perspectivas de futuro que você tem para este mercado de 

agora? 

Posso ser otimista e pessimista. Sendo otimista, acho que vamos 

continuar nesse circulo virtuoso, nesse plano de crescimento e produção. Se 

deixarem o mercado exatamente como está, isso já vai acontecer de forma 

automática. Sendo pessimista, preciso citar que estamos passando por um 

momento de turbulência política e econômica. Isso pode vir a afetar uma indústria 

incipiente como a da animação, que precisa de incentivo no início da sua trajetória 

para poder andar com suas próprias pernas no futuro. O que me preocupa é esse 

momento turbulento que estamos enfrentando no cenário atual brasileiro. 

_______________________________________________________________________________ 

24
 Lei 12.485/2011, que garante presença da produção audiovisual nacional em canais de TV a 

cabo. Ver <https://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/sancionada-lei-12485-que-regula-

mercado-de-tv-por-assinatura-no-brasil>. Acesso em 13 de junho de 2016. 
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Você também faz a direção de voz do Tromba Trem. Como é o 

processo de gravação de voz original do desenho? 

Na verdade, não temos uma figura e diretor de voz como ocorre, por 

exemplo, com o Irmão do Jorel. No Tromba, o diretor da série, que sou eu, trata 

diretamente com os atores os assuntos relacionados à voz. Isso faz com que a 

gente não consiga ser tão precisamente técnico como a Melissa, então às vezes 

gravamos muito mais takes do que ela faria. No fim das contas também funciona, 

só leva mais tempo.  

Trabalhamos com elenco fixo de voz em que a gente tem os 

personagens principais e mais uns dois ou três a atores que são muito versáteis e 

conseguem fazer várias vozes diferentes. O desenho conta a história de um 

elefante que perde a memória e conhece uma tamanduá vegetariana. Junto dela, 

vem uma colônia de cupins que acham que são de outro planeta. Eles viajam 

juntos em um trem a vapor pela América Latina, conhecendo um novo lugar e um 

novo personagem a cada episódio. Esse fator do personagem novo multiplica 

exponencialmente o número de personagens que temos na série. Mesmo com 

atores versáteis, às vezes temos que improvisar uma voz nova, e assim eu fui me 

aproximando cada vez mais do microfone. Devo ter feito uns doze personagens 

até hoje. 

Os atores recebem o texto e eu os oriento para eles interpretarem o 

personagem da maneira que eles se sentirem melhor. Eles podem, eles mesmos, 

fazer alterações no texto, e com isso várias piadas surgem durante a gravação. 

Por exemplo, em uma das gravações eu não tinha definido muito bem o 

personagem e o ator acidentalmente gaguejou. Eu gostei do que ele fez e sugeri 

que mantivesse a característica. É muito legal isso de gravar voz antes porque 

você fica aberto ao improviso. Eu não consigo trabalhar com voz guia e depois 

fazer o ator dublar a voz guia. No Tromba, o animador já recebe a versão final da 

voz e trabalha em cima dela. 

 

Por que, no Tromba Trem, vocês fazem as gravações de forma 

individual e não todos juntos, como é feito em Irmão do Jorel? 
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Isso acontece porque os atores que escalamos não são originalmente 

artistas de voz, e sim atores de TV, teatro e outros meios. Então, eles não estão 

acostumados com a rotina de ir para estúdio toda semana. Tivemos uma 

dificuldade bem grande de conciliar a agenda de todo mundo. No outro projeto, as 

pessoas que fazem voz lá trabalham com isso normalmente, seja por dublagem ou 

voz original. 

Mas eu gosto desse procedimento porque acabei me acostumando a 

ser o personagem com quem eles contracenam. Isso acabou me dando uma 

segurança maior na hora de orientar o próximo ator. É um processo um pouco 

mais demorado, mas também funciona. Gravamos em um estúdio de bandas 

pequeno aqui no Rio e fazemos nós mesmos a mixagem de som e finalizações, ao 

passo que no Irmão do Jorel todo o tratamento é feito pela Ultrassom.  

 

6.1.6 Andrei Duarte 

 

29 de abril de 2016, Copa Studio, Centro, Rio de Janeiro. 

 

Apresentação: 

Eu sou Andrei Duarte, sou mineiro mas moro em Niterói desde criança. 

Desenho desde os cinco anos, ou antes até. A primeira coisa que me lembro é de 

desenhar com meu irmão mais velho. Ele desenhava e eu fui seguindo nos passos 

dele. Comecei a ilustrar profissionalmente, trabalhando como artista de plantão na 

redação do Pasquim 21, nos anos 2000. Trabalhei com Ziraldo, Zélio, Nani, Paulo 

Caruso e vários. Fiz alguns “freelas” pra revista Abril, Mundo Estranho, 

Superinteressante. Eu comecei a trabalhar sério com animação a partir de 2008, 

quando fiz alguns cursos e aprendi sobre posições chaves e vários outros 

conceitos que me ajudaram bastante. Também em 2008 comecei a fazer “freelas” 

na Campo 4, com o pessoal do Anima Mundi. Lá eu trabalhei com animação em 

papel no início, o que eu considero muito importante, porque não é uma técnica 

muito usada hoje em dia. Até pouco tempo atrás estava trabalhando com 
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animação, mas logo que começou o Irmão do Jorel o pessoal do Copa Studio me 

passou para ilustração, o que foi um alívio pra mim, devido à menor dificuldade.  

 

Como você começou a trabalhar aqui no Copa [Studio]? 

Eu fazia “freela” direto pra Campo 4 Desenhos Animados, e quando 

estava acabando um deles, uma menina que trabalhava conosco falou que estava 

rolando seleção pra entrar no Copa, isso já em 2010, para trabalhar com Tromba 

Trem. Na última hora eu mandei um trabalho, fiz um teste e mandei para eles. Eu 

ainda não tinha muita experiência com animação com puppet, animação de 

recorte, que era o que eles precisavam, então mandei o teste com animação 

tradicional mesmo. Gostaram e me chamaram para trabalhar aqui. Tinha até um 

curta que eu estava terminando na época e eles curtiram bastante, acharam que 

combinava com o Irmão do Jorel, então me trouxeram pra cá já visando projetos 

futuros. 

 

Então você começou com Tromba Trem, depois foi participado para 

trabalhar com o Irmão do Jorel? 

Nesse meio tiveram vários trabalhos de entressafra, como memórias 

institucionais assim como o curta Contos Horríveis, do Juliano, que mesclava 

animação com live-action. 

 

O que você prefere fazer, ilustração ou voz original? 

Essa pergunta é difícil. Acho que não tem um que eu goste mais, acho 

que as duas andam em paralelo. Como é o mesmo projeto, um alimenta o outro. O 

conceito que eu faço pra um episódio do Irmão do Jorel eu já faço a voz pensando 

no cenário, o que acontecerá. A mesma coisa quando a voz vem antes, porque eu 

já sei o que tá rolando no roteiro, então já ilustro voltado para aquilo. 

 

Como você foi selecionado para fazer a voz do personagem principal do 

desenho? 



63 
 

Foi bem por acaso, na verdade. Na época do piloto, estávamos eu, 

Juliano e um amigo nosso em uma sala fazendo conceitos, finalizando cenário. 

Durante o processo nós fazíamos vozes de brincadeira, sacaneando um ao outro. 

Tinha um celular de um amigo nosso que tinha um toque bem absurdo, com uma 

voz bem fininha, e a gente imitava pra brincar. O Juliano precisava de alguém pra 

fazer voz-guia e me chamou pra imitar essa voz de brincadeira para o Irmão do 

Jorel. Depois de a gente gravar no estúdio essas vozes iam lá para os atores em 

São Paulo sacarem como fazer. Mas desde o começo eu falei para ele ficar 

tranquilo e não usar a minha voz, porque eu nunca tinha feito aquilo na vida. Mas 

no final ele ficou muito satisfeito com a minha voz e resolveu manter no programa. 

 

O que seria voz-guia? Você pode explicar mais detalhadamente a 

diferença entre voz-guia, finalizada etc? 

Não sei se se usa muito voz-guia aqui. Fui pego muito de surpresa 

porque voz original no Brasil é uma coisa meio recente. A gente pegou o animatic 

e foi gravando uma voz que não era definitiva. É como gravar uma música em 

estúdio. Você no começo tem os instrumentos junto a uma voz, que não precisa 

ser afinada, não precisa estar perfeita, é só para acompanhar o instrumental. Na 

animação, a voz-guia está ali só pra pontuar as falas, dar uma noção de quanto 

tempo dura a fala de cada personagem. Mas muitas vezes a própria pessoa que 

faz a voz-guia já atua um pouco para denotar a intenção daquela cena, aí quando 

o material vai para os atores em São Paulo eles já tem uma noção do que é para 

fazer e só refinam a performance. 

 

É como se fosse um rascunho? 

Exatamente, é bem isso. 

 

Como é o procedimento final? Quando o desenho está finalizado vocês 

vão para o estúdio? 

Na verdade é o contrário. A galera ainda não tá acostumada com voz 

original, todo mundo acha que é dublagem. Essa é a diferença entre elas, na voz 
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original nós gravamos antes, atuando, não dependemos da animação pronta. Já 

na dublagem o visual já tá pronto e você tem que entrar em sincronia com aquela 

animação que já tá preparado. Ou então dublagem é você traduzir para a sua 

língua e ajustar para a animação. 

 

Vocês se juntam para fazer a voz original de cada episódio ou são 

vários de uma vez? 

Quando gravamos em São Paulo, a gente grava todo mundo junto no 

mesmo estúdio. A Melissa e o Juliano estão sempre nos dirigindo, entram todos 

na sala e fazemos a leitura do roteiro, que já é gravada, então enquanto um fala 

os outros tem que ficar em silêncio, tem que tomar cuidado até pra não rir. Depois 

faz um take inteiro já valendo, faz um segundo take e depois um ABC, que é fazer 

diferentes opções com intenções diferentes para depois ser filtrado e ver qual ficou 

melhor. Já aqui para o Tromba Trem é diferente. Um ator vai sozinho por vez para 

o estúdio e vai lendo o roteiro e gravando. Eu acho até que fica mais frio, não tem 

como interagir e reagir com os outros. 

 

Então primeiro vocês definem o roteiro, depois fazem as vozes. Então 

você faz a voz sem saber como vai ser o personagem realmente? Você só 

imagina ou trabalha em cima de algum rascunho? 

No caso do Irmão do Jorel eu sei porque tô aqui e tô vendo todo o 

processo. Mas tem vários atores de São Paulo e não sabem como é. Sorte que o 

Juliano tá lá junto, rascunha o personagem e mostra pro ator, aí ele já pode 

imaginar como que vai ser a voz.  
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6.2 Roteiro – 1ª versão 

 

ANIMAÇÃO #1 

 

FADE IN 

 

Duas cortinas se abrem e revelam, em cima de um pedestal, um 

livro grosso e de aspecto antigo. A câmera se aproxima do 

objeto e em sua capa vê-se escrito o título VOZES DA 

INFÂNCIA. O livro se abre sozinho e mostra a figura de um 

rolo de película fílmica.  

 

V.O. 

Era uma vez...  

um desenho animado. 

Estes são os heróis 

do nosso desenho. 

 

De trás do rolo de película, surge um HERÓI vestido com 

trajes similares aos de Robin Hood; uma PRINCESA, vestida com 

um vestido rosa e uma coroa, e um DRAGÃOZINHO com escamas 

verdes. Eles acenam, cumprimentando o espectador. 

Uma borracha surge do canto superior esquerdo da tela e apaga 

os três personagens, que soltam gritinhos assustados. A 

borracha some pela lateral esquerda e, do canto superior 

direito, surge um lápis que desenha, sozinho, uma lâmpada 

apagada. Ao terminar, ele se posiciona verticalmente no canto 

direito. 

 

V.O. 

No início, esses heróis 

 não passavam de uma idéia.  

Essa idéia passou para o 

papel e virou um 

 negócio chamado “roteiro”. 

 

Ao som da palavra “idéia”, a lâmpada se acende. Ela diminui 

de tamanho e se posiciona no canto superior central da tela.  

O lápis começa a rabiscar sozinho diversas linhas que têm uma 

formatação similar à de um roteiro. 
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A página do livro é virada e o lápis surge, novamente, pelo 

canto superior direito da tela. Ele desenha um esboço do 

HERÓI, que é colorido sozinho. O lápis some pela lateral 

direita quando termina o desenho. 

 

V.O. 

O roteiro foi estudado por 

uma equipe de artistas e nossos 

heróis viraram esboços. 

Esses esboços ganham vida 

 na mão de uma equipe 

 de animadores. 

 

As páginas do livro são folheadas rapidamente e o HERÓI 

começa a se mexer. Ele movimenta os braços e as pernas 

freneticamente e solta um suspiro aliviado. Ele abre a boca 

para falar e um balãozinho com reticências surge perto dela, 

mas não é ouvido som algum. 

 

V.O. 

Mas esperem, onde está sua 

voz? Ah, claro, que cabeça 

a minha... Agora é a hora 

de vocês conhecerem os 

verdadeiros heróis. E esta 

é a sua jornada. 

 

O DRAGÃOZINHO surge pela lateral esquerda da tela e a 

PRINCESA surge pela lateral direita. Os dois se aproximam do 

HERÓI e todos sorriem para a câmera, com os braços erguidos 

em expressão de felicidade. 

 

FADE OUT 

 

 

CENA #1 EXT. - DIA 

 

FADE IN 

 

PLANOS AMBIENTAÇÃO: FACHADAS DOS ESTÚDIOS DE DUBLAGEM 
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CENA #2 EXT./INT. - DIA 

 

DUBLADOR #1 

Oi, eu sou o Herói! 

 

O HERÓI é um dublador profissional e se apresenta dizendo seu 

nome, idade, cidade em que mora e há quanto tempo trabalha 

com dublagem.  

 

ANIMAÇÃO #2 

Sobe uma CARTELA com o nome verdadeiro do DUBLADOR #1 e 

embaixo está escrito “Herói”. No canto direito da cartela 

está uma miniatura com o rosto do HERÓI em desenho. A cartela 

desce ao fim da apresentação. 

 

O DUBLADOR #1 segue respondendo uma lista de perguntas, por 

exemplo: 

 

1. Por que você quis ser dublador? 
2. Como você acha que seu trabalho interfere na vida das 

pessoas? 

3. Você diria que tem mais fãs pertencentes a qual faixa 
etária? 

4. As pessoas costumam te reconhecer na rua? 
5. Como é a rotina de um dublador? 
 

DUBLADOR #1 

Quanto à rotina, 

 eu não vou falar, 

 eu vou mostrar. 

 Venham comigo! 

 

O DUBLADOR #1 faz gesto de “vamos” para a câmera. 

 

 

CENA #3 INT. – DIA 

 

O DUBLADOR #1 é visto entrando em um dos estúdios em que 

trabalha. Ele recebe o roteiro de som do dia e prepara sua 

interpretação. Ele entra na cabine de dublagem e interpreta 

seu personagem.  
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CENA #4 EXT./INT. – DIA 

 

DUBLADORA #2 

Olá, eu sou a Princesa! 

Mas fiquem espertos, 

que de “indefesa” eu  

não tenho nada! 

 

A PRINCESA é uma dubladora profissional e se apresenta 

dizendo seu nome, idade, cidade em que mora e há quanto tempo 

trabalha com dublagem.  

 

 

ANIMAÇÃO #3 

Sobe uma CARTELA com o nome verdadeiro da DUBLADORA #2 e 

embaixo está escrito “Princesa”. No canto direito da cartela 

está uma miniatura com o rosto da PRINCESA em desenho. A 

cartela desce ao fim da apresentação. 

 

A DUBLADORA #2 também discorre sobre algumas questões 

condizentes com a realidade de sua profissão.  

 

 

CENA #5 INT. – DIA 

 

A DUBLADORA #2 é vista entrando em um dos estúdios em que 

trabalha. Ela recebe o roteiro de som do dia e prepara sua 

interpretação. Ela entra na cabine de dublagem e interpreta 

seu personagem.  

 

 

CENA #6 EXT./INT. – DIA 

 

DUBLADOR #3 

Oi, eu sou o Dragão! 

Pensaram que eu fosse o vilão? 

Na verdade, tô mais pra 

“alívio cômico”, mesmo... 
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O DUBLADOR #3 é um dublador profissional e se apresenta 

dizendo seu nome, idade, cidade em que mora e há quanto tempo 

trabalha com dublagem.  

 

ANIMAÇÃO #4 

Sobe uma CARTELA com o nome verdadeiro do DUBLADOR #3 e 

embaixo está escrito “Dragãozinho”. No canto direito da 

cartela está uma miniatura com a cabeça do DRAGÃOZINHO em 

desenho. A cartela desce ao fim da apresentação. 

 

O DUBLADOR #3 também discorre sobre algumas questões 

condizentes com a realidade de sua profissão.  

 

 

CENA #7 INT. – DIA 

 

O DUBLADOR #3 é visto entrando em um dos estúdios em que 

trabalha. Ele recebe o roteiro de som do dia e prepara sua 

interpretação. Ele entra na cabine de dublagem e interpreta 

seu personagem.  

 

FIM 
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6.3 Modelo de Script de Dublagem (série) 

 

Nome da série – # Número do Episódio (Nome do episódio no idioma original) 

Nome do(a) tradutor(a) 

 

Loop # TC 
(TC = 

Timecode) 

Personagem  

1 00:31 LETREIRO NOME DO EPISÓDIO 

1 00:33 PERSONAGEM 1 (R) (R = Reação) 

1 00:43 PERSONAGEM 2 ALIQUAM IN EFFICITUR AUGUE, AT TEMPOR 

QUAM. VIVAMUS ELEMENTUM MAURIS 

JUSTO, UT TRISTIQUE EROS FACILISIS 

BLANDIT. 

1 00:47 PERSONAGEM 1 DONEC COMMODO SEMPER VELIT, EGET 

FERMENTUM LIGULA SODALES ID. 

2 00:51 PERSONAGEM 2 NAM PHARETRA, TORTOR A BIBENDUM 

SAGITTIS. 

2 00:53 PERSONAGEM 3 CRAS MI TORTOR, CONSEQUAT VEL DIAM 

IN, VOLUTPAT POSUERE DOLOR. ETIAM AT 

TINCIDUNT TORTOR, ET LUCTUS ANTE. 

SUSPENDISSE POTENTI.  

2 00:57 PERSONAGEM 4 ALIQUAM IN LEO ID IPSUM ULLAMCORPER 

TINCIDUNT.  

2 00:58 VOZERIO (PERSONAGENS GRITANDO). 
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6.4 Modelo de Esquema de Direção 

 

FIXOS 

 

PERSONAGEM 1 – 22 loops: 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 , 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 

 

PERSONAGEM 2 – 24 loops: 

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 

 

OUTROS PERSONAGENS 

 

PERSONAGEM 3 – 4 loops: 

2, 3, 4, 5 

 

PERSONAGEM 4 – 3 loops: 

2, 4, 5 

 

LETREIRO – 1 loop: 

1 

 

VOZERIO PÂNICO 1 loop: 

2 
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6.5 Cronograma 

 

Ano 2016 

 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Pesquisa 
Bibliográfica 

X X X X X 

Pré-
produção  

 X X   

Produção*   X X  

Pós-
produção 

   X X 

Produção 
do memorial 

  X X  

Finalização 
do memorial 

    X 

Entrega de 
vídeo e 
texto 

    X 

Defesa     X 
 

 

*: Viagem ao Rio: 24/4/2016 (domingo) a 1º/5/2016 (domingo); 

Viagem a São Paulo: 1º/5/2016 (domingo) a 8/5/2016 (domingo). 

 

6.6 Orçamento 

 

ITEM R$ 

HD Externo 1TB 349,00 

Trecho 1 BSB – RJ ônibus (3 pessoas) 657,03 

Trecho 2 RJ – SP avião (3 pessoas) 554,46 

Trecho 3 SP – BSB avião (3 pessoas) 560,04 

Transporte Uber 353,97 

Alimentação SP e RJ 150,00 

Animações 600,00 

TOTAL 3.224,50 
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6.7 Ficha Técnica 

 

Argumento, direção e produção: Thalita Rosemberg 

Ex-membro de Edição na empresa júnior Pupila Audiovisual – Editora de vídeos para a Comissão 

Nacional da Verdade (agosto de 2014 a dezembro de 2014) – Assistente de Produção no curta Os 

Tempos Mortos, de Laura Papa – Assistência de Produção no curta (In) Certezas, de Raquel 

Gonçalves – Assistência de Produção no curta Três Poderes, de Henrique Vieira – Assistência de 

Produção no curta O Sal dos Olhos, de Letícia Bispo – Assistência de Produção no curta Corante, 

de André Ribeiro – Assistência de Arte no clipe Como a Poeira, da banda Matamoros, dirigido por 

Roger Troncoso – Direção no curta O Capitão e a Bruxa, de Matheus Umpierre – Roteiro e Direção 

de Produção no curta Mal Passado, realizado pelo Instituto de Cinema de Brasília – Direção de 

Produção no curta Cóclea, de Isa Lima – Direção de Produção no curta A Espiã, de Matheus Sette 

– Direção de Produção e Assistência de Direção no curta O Lagarto Fujão, de Mariana Abreu e 

Gabriel Frutuoso – Assistência de Produção no curta Left&Right, de Camila Lima. 

 

Assistência de direção e logger: Isabel Ilha 

Ex-membro de Direção de Arte na empresa júnior Pupila Audiovisual – Continuidade no curta 

Verdadeiro ou Falso, de Jimi Figueiredo – Assistência de Som no curta O Virundum, de Nayara 

Güércio – Assistência de Fotografia no curta Dobrado e Passado, de Rafael de Góis – 

Continuidade no longa Perpétua, de Jimi Figueiredo – Assistência de Fotografia no curta Minha 

Incrível Coleção de Máscaras, de Paulo Vianna – Direção e Ilustrações em Felída, de Isabel Ilha – 

Continuidade no curta O Sal dos Olhos, de Letícia Bispo – Assistência de Arte no clipe Como a 

Poeira, da banda Matamoros, dirigido por Roger Troncoso – 1ª Assistente no curta Cóclea, de 

Isabella Lima. 

 

Fotografia e som direto: João Pedro de Oliveira 

Formado no curso de Cinema Digital pelo Instituto de Cinema de Brasília – Diretor de fotografia no 

curta Sapatinhos, de Luísa Toledo – Fotógrafo freelancer para a produtora ZeroK Filmes – Editor 

chefe do curta Quando Nós, da produtora Super8 – Sócio da produtora Super 8 Films Productions 

(2015-2016) – Sintetizadores na banda de eletropop Cachimbó. 

 

Edição: Isabelle Araújo 

Animações: Natasha Belus 

Ilustrações: Luísa Belus 

Locução: Jow Gusmão 

Trilha sonora: Mdnght Mdnght 

 

 


