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Disciplina: Sonoplastia e desenho de som Código: TPC 014 
Natureza: Obrigatória ( x ) Semestral      ( x ) Anual Obs.  

Módulo:  Período letivo (recomendado) 3° 

Pré-requisito: Não há Co-requisito:  Carga Horária Semanal: 2 (sin) + 2 (ass) = 4h 

CH Total 60h Total  AT  AP  EST  Crédito  

 

EMENTA 
 

Introdução a princípios básicos de acústica, psicoacústica, produção de áudio , sonoplastia e música de cena. 

 

 

 
 

 
PROGRAMA  

(Desdobramento da área de conhecimento em unidades) 
 

- Som e música. Questões de uma Antropologia Sonora; 

- Introdução à psicoacústica, características físicas do som e fisiologia auditiva humana; 

- A percepção, o discurso sonoro e suas articulações: história da música e princípios de composição; 

- Física acústica; 

- Sonoplastia, trilha sonora e foley;  

- O equipamento e uso: microfones, mesas de som, sonofletores;  

- Sistemas de gravação e reprodução de áudio: formatos de fonogramas, cabeamento e processos de 

comunicação. 

- Prática laboratorial (home estúdio para gravação e edição);  

- Montagem e inserção de sonoplastia e/ou trilha sonora em produções cênicas / elaboração de mapa de som. 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Despertar o interesse discente pelos fenômenos acústicos assim como pelas ferramentas de criação em produção 

de áudio, introduzindo conceitos básicos inerentes a elaboração de projetos de áudio, manipulação de 

equipamentos e softwares de áudio, desenho de som e a utilização do som como elemento de cena. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Subsidiar reflexões e discussões sobre o som e a música e sua utilização no universo da produção cênica, 

trazendo noções básicas sobre o tema e possibilitando o diálogo junto as demais áreas profissionais vinculadas 

à práticas artísticas e culturais. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Ambientação aos recursos tecnológicos a serem utilizados, aulas expositivas dialogadas, apreciação 

audiovisual, apresentação de estudos técnicos, experimentos acústicos (transpostos à atividades remotas), 

leitura de textos, grupos de trabalho, debates e demonstrações de experimentos de criação. 

 

 
 

	



 
Síncronos 30h (via Teams): 

- Aula dialogada; 

- Apreciações audiovisuais e iconográficas; 

- Circulação em ambientes virtuais; 

- Apresentação de projeto de sonorização/peça audiovisual. 

  
Assíncronos 30h: 
- Salas de discussão; 

- Fichas de Leitura; 

- Salas de discussão; 

- Elaboração e execução de projetos temáticos a serem apresentados. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Relatórios de atividades 30 
Participação em salas de discussão (nota e frequência) 20 
Experimentos de criação com demonstrações práticas sobre conteúdos trabalhados em sala 

(inserção de áudio e desenho de som em fragmento de vídeo ou cena curta, duração máxima de 

5’ em grupos de até 04 integrantes) 

40 

Carta de auto avaliação 10 
 

 
Referências Bibliográficas (básica): 
 

GRIFFITHS, Paul.  Música Moderna. São Paulo: Zahar, 1998. https://toaz.info/doc-viewer 

ROEDERER, Juan G..Introdução à física e psicofísica da música. São Paulo, EDUSP, 1998. 

TRAGTENBERG, Lívio. Música de cena: dramaturgia sonora.São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.  

 
Bibliografia Complementar 
 
JANUS, Scott. Áudio in the 21st century. Hillsboro : Intel Press, 2004. 

http://scottjanus.com/docs/A21C_Preview2.pdf 

TIPLER, Paul & MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros – Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

https://www.academia.edu/40632310/Fisica_para_Cientistas_e_Engenheiros_Paul_A_Tipler_Vol_1_utfpdf_tk_ut

fpdf 

GUINSBURG, J. e FERNANDES, Silvia (orgs). O Pós-dramatico.  São Paulo: Perspectiva, 2009. 

Zagorski-Thomas, S. Sonic cartoons. 2015. 

http://zagorska-thomas.com/zagorski-thomas.com/index.php/blog/my-research/22-mrp-1-sonic-cartoons.html 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cronograma  

  

 
Data 

Conteúdo 

03/05 - Apresentação do programa e apreciação do filme O Baile (Ettore Scola, 1983) 

10/05 - Som e música. Questões de uma Antropologia Sonora; 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012001000100007 

17/05 
- Introdução à psicoacústica, características físicas do som e fisiologia auditiva humana; 

ROEDERER, 1998 (Introdução p.13-34) 

24/05 

- A percepção, o discurso sonoro e suas articulações: história da música e princípios de 

composição; 

 

TRAGTENBERG, 1999 (Sobre a concepção da Música de Cena. p. 45-51)	

31/05 

- Física acústica; 

TIPLER, Paul & MOSCA, 2009. (Parte II, Oscilações e Ondas) 

ROEDERER, 1998. (Vibrações Sonoras, Sons Puros e Percepção de Altura. p.35-67) 

07/06 

- Sonoplastia, trilha sonora e foley;  

 

TRAGTENBERG, 2009. O Pós Dramático e a Linguagem Sonora  

14/06 

- O equipamento e uso: microfones, mesas de som, sonofletores;  

 

FELIX, Vinicius.  A evolução das mesas de som. RedBull, 2018 

https://www.redbull.com/br-pt/a-evolucao-das-mesas-de-som 

 

Manual de estúdio 

https://www.corais.org/sites/default/files/manual_de_estudio_m_raaton.pdf 

 

21/06 

- Sistemas de gravação e reprodução de áudio: formatos de fonogramas, cabeamento e 

processos de comunicação. 

Manual de estúdio 

https://www.corais.org/sites/default/files/manual_de_estudio_m_raaton.pdf 

28/06 

- Prática laboratorial (home estúdio para gravação e edição);  

 

Manual de estúdio 

https://www.corais.org/sites/default/files/manual_de_estudio_m_raaton.pdf 

05/07 

- Montagem e inserção de sonoplastia e/ou trilha sonora em produções cênicas / 

elaboração de mapa de som 

12/07 - Processos de criação (atendimento aos grupos) 

19/07 - Processos de criação (atendimento aos grupos) 

26/07 - Demonstrações práticas dos experimentos de criação. 

02/08 - Apontamentos gerais e devolutivas das cartas de auto-avaliação 

09/08 - Exames finais (caso necessário) 

 

Obs. Os materiais de classe serão disponibilizados em sua totalidade na funcionalidade "arquivos" no Microsoft 

Teams. 

Professor responsável: Ary Giordani / (41) 9.9909.6249 


