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Imagens sonoras
A Expansão da Imagem pelo Som
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Aprenda a produzir
som e trilha para

seus projetos.



Este curso explora o uso do som com a 
imagem, instrumentalizando os alunos a 
usarem música, ruídos e sons do mundo para 
enriquecerem vídeos, filmes, instalações 
de fotos e outras produções. Além de 
oferecer novas perspectivas aos músicos e 
profissionais do áudio, a abordagem simples 
e direta propõe capacitar criadores de outras 
áreas a melhor ‘dirigir’ e colaborar em seus 
projetos com compositores, músicos, sound 
designers, técnicos e engenheiros de som

As aulas introduzem de maneira prática 
possibilidades e técnicas básicas do áudio 
e música. Teoria do sim, gravação de som 
direto e instrumentos, pós-produção sonora, 
composição e produção musical são abordados 
com o uso de equipamentos e ferramentas de 
áudio profissionais e acessíveis: microfones, 
gravadores Zoom, instrumentos musicais 
acústicos e eletrônicos, além dos softwares 
Pro Tools e Logic. Na oficina sonora que 
encerra o curso, os alunos concebem uma 
trilha experimental e dirigem o professor na 
sua elaboração.

Imagens sonoras
A Expansão da Imagem pelo Som

Pré-requisitos na área musical e de som: ouvidos abertos



“Onde quer que estejamos, o que ouvimos 
é em sua maior parte ruído. Quando o 

ignoramos, ele nos perturba. Quando o 
escutamos, ele nos fascina.”

 
John Cage 



estrutura do Curso

Dia 1 - Som e Imagem

Sensibilização às possibilidades de expansão da 
imagem pelo som

Dia 2 - O som que nos rodeia

- Sensibilização ao espectro sonoro.
- Noções básicas do áudio: vibração, frequência, 
decibel, áudio digital, microfones e seus tipos, 
ambiência, estéreo/mono.
- Gravação de sons com equipamento básico: boom, 
gravador digital, microfones lapela, condensadores, 
dinâmicos.

Dia 3 - Manipulando o som  

- Pensando o som em camadas: ambiência, diálogos, 
foley, efeitos.
- Técnicas de pós-produção sonora: edição, 
mixagem, ProTools, multitrack, equalizadores, 
compressores, delays, reverbs, noise reduction.
- Elaboração de soundscape com sons captados.

Dia 4  - Do Ré Mi 

- Elementos básicos da música e composição 
musical: gêneros, registro, melodia, ritmo, 
andamento, acorde, harmonia, instrumentação, 
composição, arranjo.
- Técnicas de produção musical: composição, 
arranjo, samples, midi, pós-produção musical, Logic.

Dia 5 - Música na Cena 

- Breve história da música ocidental: gêneros e 
estilos. 
- Análise de trilha sonora
- Spotting e try out de diferentes músicas para a 
mesma cena.

Dia 6 - Oficina de produção sonora 

- OFICINA: Concepção e produção de trilha sonora 
para uma cena de vídeo ou imagem.

Dia 7

- Término da produção e fechamento.

Módulo I - Áudio

Módulo II - Música Módulo III - Oficina



Professor

Caio Amon

Acredita que tudo que acontece no tempo é 
música.

Acha que o papel do artista é organizar a 
matéria para enriquecê-la de significado. O 
refino de um objeto refina a percepção. Uma 
percepção refinada vê o que antes não estava 
lá. Ele, pelo menos, se sente melhor vendo 
mais.

Pensa que a melhor maneira de colaborar com 
outros artistas é poder falar um pouco da sua 
língua. E uma língua só se aprende falando. 

Compositor, Produtor Musical e Diretor 
Artístico formado pelo Conservatório de 
Amsterdam, pelo Musicians Institute de 
Los Angeles e pela Faculdade de Filosofia 
da PUCRS. Sua experiência como músico, 

realizador audiovisual e produtor cultural faz 
com que seus projetos apostem no trânsito 
entre som e imagem; erudito e popular; 
autoral e comercial. Viveu e estudou em Los 
Angeles entre 2001e 2002 e na Holanda entre 
2006 e 2012. Em Amsterdã, colaborou como 
compositor com a Academia de Belas Artes, a 
Academia Holandesa de Filme e Televisão, a 
Escola de Teatro de Amsterdam e a Ópera da 
Holanda. Em 2009, sua peça Drummond para 
orquestra e ator, teve estreia no prestigiado 
teatro Concertgebouw. Trabalhou na direção 
artística de uma das mais importantes 
orquestras de música contemporânea da 
Europa, o Nieuw Ensemble/Atlas Ensemble, 
criando festivais de música experimental e 
projetos de intercâmbio musical entre países 
do Ocidente e Oriente. Desde 2010 realiza 
documentários sobre música. Em 2012, co-
dirigiu o documentário musical Imagine Utopia 
com o renomado cineasta holandês Frank 
Scheffer. Atualmente realiza projetos de som 
e vídeo através de seu estúdio, buscando uma 
visão bem pessoal da interação dos universos 
visuais e musicais. É colaborador do Kiko Ferraz 
Studios na produção sonora para cinema e TV, 
trabalhando na trilha e som de projetos da 
Casa de Cinema, Zeppelin e longa-metragens 
nacionais.

www.caioamon.com
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