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EMENTA: 
  

 Introdução à física do som. A audição humana. As dimensões da linguagem sonora: como as 
manifestações do som, enquanto evento físico, constituem linguagens. Processos e sistemas de 
captação e gravação de áudio. Tipos de microfones e suas aplicações. Introdução à captação de som 
direto. Como usar as características técnicas dos microfones para criar planos sonoros. Sistemas de 
reforço sonoro multicanal para salas de exibição. Usos narrativos do som direto. A elaboração do 
desenho de som na produção audiovisual. 

  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
  

 1. Compreender os elementos característicos da linguagem sonora; 2. Introdução as estratégias, 
métodos e técnicas de captação de som direto e edição de som; 3. Desenvolver projetos de desenho 
sonoro; 4. Analisar os usos narrativos e expressivos da linguagem sonora no audiovisual. 

  

 
 



 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
  

  
Unidade I: Introdução Introdução à física do som. As dimensões da linguagem sonora no audiovisual. 
Funções narrativas e/ou expressivas do som no audiovisual. Diferentes estéticas sonoras. Uso criativo 
do som no audiovisual. Estudo das relações entre som e imagem. Método de análise do som no 
audiovisual.  
 
Unidade II: Pré-Produção O conceito de desenho sonoro. Equipe e as etapas da produção. 
Planejamento e cronograma. Som no roteiro. Elementos da trilha sonora (voz, música, ruídos).  
 
Unidade III: Produção Tipos e usos de microfones. Estratégias e técnicas de captação. Noções básicas 
de acústica. O som direto. O equipamento de captação. Gravação em estúdio: ADR, foley e efeitos 
sonoros. Unidade IV: Pós-Produção Introdução à edição de som. Monitoração. Processamentos. Uso da 
música no audiovisual.  

 
  

 
METODOLOGIA: 
  

 Aulas sempre divididas em dois momentos: exposição do conteúdo teórico seguida de aplicação dos 
conceitos e técnicas estudadas por meio de exercícios práticos.  
 
Ferramentas utilizadas:  Aula expositiva/dialogada; Projetor multimídia e sistema de som estéreo;  
 
Exibição e análise de obras audiovisuais; Computadores com software de edição de som profissional; 
Quadro e pincel. 

  

 
CRITÉRIOS/PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
  

 A avaliação observa a participação do aluno e a execução dos exercícios em sala de aula, considerando 
a dedicação e a postura diante das situações-problema apresentadas. Ao final da disciplina os alunos 
devem se organizar em grupos para elaborar e executar o desenho de som de um produto audiovisual 
de curta duração.  
1. Bateria de exercícios realizados em sala de aula: (10pts)  
2. Desenvolvimento de trabalho final: (10pts)  
3. Presença e participação nas aulas: (10pts)  
A nota final será igual a média destas atividades.  
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CRONOGRAMA 

Aula 01 
Introdução à física do som. As dimensões da linguagem sonora no audiovisual. Funções narrativas 
e/ou expressivas do som no audiovisual. Diferentes estéticas sonoras. Uso criativo do som no 
audiovisual.  

Aula 02 Estudo das relações entre som e imagem. O contrato audiovisual de Michel Chion. Apontamentos de 
David Bordwell (ritmo, veracidade, espaço, tempo). Método de análise do som no audiovisual. 

Aula 03 O conceito de desenho sonoro. Equipe e as etapas da produção. Planejamento e cronograma. Som 
no roteiro. Elementos da trilha sonora (voz, música, ruídos). Exercício. 

Aula 04 Tipos e usos de microfones. Estratégias e técnicas de captação. Noções básicas de acústica - Parte 1 

Aula 05 Tipos e usos de microfones. Estratégias e técnicas de captação. Noções básicas de acústica - Parte 2 

Aula 06 Gravação em estúdio: dublagem e ADR 

Aula 07  Gravação em estúdio: arte do foley 

Aula 08 Introdução à edição de som 

Aula 09 Noções de mixagem. Monitoração. Processamentos. 

Aula 10  Uso da música no audiovisual. Música original, música popular, cues e temas 

Aula 11 Desenvolvimento de desenho sonoro para projeto audiovisual. 

Aula 12 Planejamento e produção do Trabalho Final 

Aula 13  Produção do Trabalho Final. 

Aula 14 Produção do Trabalho Final. 

Aula 15 Exibição e avaliação do Trabalho Final 

  

 


