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Disciplina: Iluminação Código: TPC 020 

Natureza: Obrigatória ( x ) Semestral      ( x ) Anual Obs.  
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EMENTA 

 
Teoria, história, estética e prática na Iluminação cênica, a partir de aspectos semiológicos aplicados as diferentes 
linguagens e funções da luz na encenação teatral.  
 

 

 
 

PROGRAMA  
(Desdobramento da área de conhecimento em unidades) 

 
 
Módulo I 
Teoria sobre a história e a estética da Iluminação cênica; 
Semiologia aplicada a iluminação cênica; 
Óptica e a teoria das cores; 
Reflexão sobre a linguagem da iluminação cênica: suas várias funções na encenação teatral.  
 
Módulo II 
Utilização das cores na iluminação cênica: gelatinas, filtros e reflexão; 
Ângulos de incidência e posicionamento dos refletores; 
Efeitos especiais em iluminação cênica 
 
Módulo III 
Eletricidade básica para o teatro e regras de segurança;  
Equipamentos – características, funções, montagem, operação e manutenção; 
Processos de criação; 
Introdução ao desenho de mapas de luz: estudos, cortes e planta baixa; 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Abordar os princípios da iluminação cênica, de modo que o aluno aprenda as ferramentas para compreender, 
criar e executar um projeto de luz. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Subsidiar reflexões e discussões sobre a iluminação no universo da produção cênica, trazendo noções básicas 
sobre o tema e possibilitando o diálogo junto as demais áreas profissionais vinculadas às práticas artísticas e 
culturais. 

 
 
 

	



 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Ambientação aos recursos tecnológicos a serem utilizados, aulas expositivas dialogadas, apreciação 
audiovisual, apresentação de estudos técnicos, experimentos de iluminação (transpostos às atividades 
remotas), leitura de textos, grupos de trabalho, debates e demonstrações de experimentos de criação. 
Obs. Os materiais de classe serão disponibilizados em sua totalidade na funcionalidade "arquivos" no Teams. 

 
Síncronos 30h (via Teams): 
- Aula dialogada; 
- Apreciações audiovisuais e iconográficas; 
- Circulação em ambientes virtuais; 
- Apresentação de projetos para iluminação (maquete e/ou 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 
(construção de maquete e/ou peça audiovisual de curta duração em grupos de até 04 integrantes) 

40 

Carta de auto avaliação 10 
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Cronograma  

  

 

Data 
Conteúdo 

05/05 Apresentação do programa e apreciação do filme Tango (Carlos Saura, 1998) 

12/05 Tecnopolíticas da iluminação cênica 
19/05 História da iluminação cênica  

26/05 Teoria das cores / Semiologia aplicada a iluminação cênica  

02/06 Óptica 

09/06 Eletricidade básica / equipamentos 

16/06 Teatro de sombras 

23/06 Ângulos de incidência e posicionamento dos refletores 

30/06 Mapas de luz: estudos, cortes e plantas baixas 

07/07 Softwares / protocolo DMX 

14/07 Processos de criação (atendimento aos grupos) 

21/07 Processos de criação (atendimento aos grupos) 

28/07 - Demonstrações práticas dos experimentos de criação. 

04/08 - Apontamentos gerais e devolutivas das cartas de auto-avaliação 

11/08 - Exames finais (caso necessário) 

 

Professor responsável: Ary Giordani / (41) 9.9909.6249 


