
Efeitos Sonoros para Games
Roteiro de Aulas



–Ben Burtt

“A verdadeira prosperidade é o resultado de 
uma confiança bem colocada em nós mesmos 

e em nossos semelhantes.” 



MODULO 1



M1A1

- Uma breve história sobre a trajetória do professor, como os módulos do curso 
estão formatados e o que o aluno pode esperar do curso Game SFX 101.

Introdução

22:03



M1A2

- Explicação sobre a importância do áudio em um game e um overview sobre os 
profissionais de áudio para games que fazem parte de um time AAA e Indie.

Os papéis do Sound Designer

59:05



M1A3

- Teoria básica do som, elementos de ondas sonoras, fisiologia da orelha, 
explicação sobre decibel, gama dinâmica e espectro complexo, e tipos de 
compressão de arquivos de áudio.

Os Fundamentos básicos do Som

91:52



M1A4

- Exemplos e explicações sobre hardwares e softwares fundamentais que fazem 
parte do setup de um estúdio de sound design.

Os Fundamentos básicos do Som

75:34



M1A5

- Como iniciar uma sessão de Pro Tools, setup básico e eficiente do sistema, 
walkthrough das ferramentas e comando básicos, tipos de tracks e automação.

Pro Tools - Setup e comandos básicos

100:08



M1A6

- Ensinamento sobre os grupos variados de sound effects que fazem parte de uma 
sonoplastia completa, tipos de implementação e playback de SFX.

Grupos e Tipos de SFX

56:54



M1A7

- Demonstração de tipos variados de microfones compostos por padrões polares 
diferentes e para qual aplicação cada um serve.

Microfones

77:56



M1A8

- Audição das principais ferramentas de processamento de áudio básicas, e como 
usá-las dependendo do contexto do SFX..

Processamento de Áudio

94:46



M1A9

- Passo a passo da pré-produção até o suporte pós-release de um projeto como 
um sound designer. Conclusão do módulo 1!

Workflow, Planejamento e Documentação

65:18



MODULO 2



M2A1

- Explicação dos elementos básicos que compõem os vários tipos de 
sintetizadores e como usá-los na prática de forma criativa como uma ferramenta 
de sound design.

Synths

43:07



M2A2

- Tipos diferentes de contextos para criação de ambiências, tanto naturais, como 
design conceitual.

Som de Ambiente

89:03



M2A3

- Diferenças básicas entre ambientes e emissores ambientes, e como criá-los para 
acentuar a imersão e detalhar o ambiente de uma cena..

Emissores Ambientes

78:19



M2A4

- Criando sons para eventos de um jogo utilizando técnicas de tensão, relaxamento 
e buildup para deixar o som impactante e único.

Eventos

76:48



M2A5

- Sons de interface sintetizados e sons de interface utilizando sons reais 
manipulados para diferentes aplicações.

Interface

74:31



M2A6

- Demonstração de como gravar e editar foley em layers para personagens first 
person e NPCs de forma eficiente para playback na engine do jogo.

Gravando e Editando Foley

87:46



M2A7

- Como criar os diferentes elementos que compõem uma arma para criar um tiro 
crível de acordo com o universo lúdico do jogo.

Armas

109:35



M2A8

- Criando um protótipo de uma vocalização de uma criatura e como proceder com 
o design dependendo do estágio de produção do jogo.

Criaturas

85:44



M2A9

- Exemplos de gravadores portáteis e botando em prática os tipos de microfones 
estudados. Gravação e edição de um ambiente para criar um asset de um jogo.

Field Recording

56:50



M2A10

- A importância do diálogo em um jogo, como proceder de uma pré-produção de 
script para gravar voice actors e editar os arquivos para diferentes sistemas de 
diálogo.

Diálogo

79:31



M2A11

- Construção de um soundscape completo para um vídeo utilizando as diferentes 
técnicas aprendidas nas aulas anteriores.

Som para Vídeo

83:47



M2A12

- Organizando e priorizando exemplos de assets para poderem ser implementados 
em um middleware ou diretamente na game engine. Despedida do módulo 2.

Compilando e testando a Mix

66:40



MODULO 3



M3A1

- Conceitualização, padronização, preparação e criação de um projeto sonoro 
completo de Sound Design para um game.

Projeto Sound Design PT1

78:28



M3A2

- Gravação, foley, edição e mixagem de um projeto sonoro completo de Sound 
Design para um game.

Projeto Sound Design PT2

??:??



M3A3

- Síntese, edição, finalização, mixagem e masterização de um projeto sonoro 
completo de Sound Design para um game.

Projeto Sound Design PT3

??:??



M3A4

- Aula com Mattia Cellotto, Sound Designer da Criterion Games (EA).

Aula com Mattia Cellotto

37:53



M3A5

- Aula com Robbie Elias, Weapon Sound Designer dos jogos da franquia Halo.

Aula com Robbie Elias

47:58



M3A6

- Aula com John Morgan, Diretor de audio do Gears of War 4.

Aula com John Morgan

32:21



M3A7

- Aula com Mathew Marteinsson, Lead Sound Designer do jogo Don’t Starve.

Aula com Mathew Marteinsson

42:21



M3A8

- Aula com Jesse Rope, Sound Designer dos jogos da franquia Destiny.

Aula com Jesse Rope

45:28



M3A9

- Como criar um contrato, modelos de documentos e quanto cobrar por seu 
trabalho. Dicas sobre métodos de negociação e de cobrança. 

Contratos e Compensação

76:15



M3A10

- Aula sobre como conseguir novos clientes e sobre como abordá-los. Valores 
éticos e aprendizados sobre como manter um bom relacionamento com seus 
antigos clientes. Encerramento do curso de SFX 101 (=

Carreira, Networking e Mercado de Trabalho

69:25
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