
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 
 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo:  Processos de Criação: Tecnologias e recursos digitais – acesso, 
apreciação, registro e compartilhamento de práticas artísticas. Caráter híbrido do teatro. 

Habilidades: (GO-EF08AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para 
acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos de modo 
reflexivo, ético e responsável, refletindo sobre o caráter híbrido do teatro. 
 

Caráter híbrido do teatro: Iluminação Cênica 

 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Z7JwghNOhCw&list=RDZ7JwghNOhCw&index=1>. Acesso em: 16 nov. 2020. 

O termo iluminação vem sendo substituído, cada vez mais, na prática atual, pelo termo luz, 

provavelmente para indicar que o trabalho da iluminação não é iluminar um espaço escuro, mas, 

sim, criar a partir da luz. O alemão Lichtregie (encenação da luz) ou o inglês Iighting design (desenho 

das luzes) também insistem no papel focalizador da luz na encenação. Após os sucessivos 

imperialismos do ator-rei, do encenador, do cenógrafo, é o iluminador - o senhor absoluto da luz - 

que se torna com frequência a personagem chave da representação. Entretanto, APPIA (1954: 39). 

já observava, no início do século, a importância da luz colocada a serviço do ator:  

- A luz é de uma flexibilidade quase milagrosa 

- Ela possui todos os graus de claridade  

- Todas as possibilidades de cores, como uma paleta  

https://www.youtube.com/watch?v=Z7JwghNOhCw&list=RDZ7JwghNOhCw&index=1


 

 

- Todas as mobilidades  

- pode criar sombras,  

- irradiar no espaço a harmonia de suas vibrações exatamente como o faria a música. 

Possuímos nela todo o poder expressivo do espaço, se este espaço é colocado a serviço do 

ator. 

 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=fx5y2ptJAxo >. Acesso em: 16 nov. 2020. 

A técnica da luz pôs em evidência sua plasticidade e seu poder "musical". A luz é "o único 

recurso exterior que pode agir sobre a imaginação do espectador sem distrair sua atenção: a luz 

tem uma espécie de poder semelhante ao da música; toca outros sentidos, mas age como ela; a luz 

é um elemento vivo, um dos fluidos da imaginação, o cenário é uma coisa morta" (DULLlN, 1969: 

80). Vivificando assim o espaço e o ator, a luz assume uma dimensão quase metafísica, ela controla, 

modaliza e nuança o sentido: 

- Infinitamente modulável 

- É o contrário de um signo discreto (sim/não; verdadeiro/falso; branco/preto; signo/não-signo) 

https://www.youtube.com/watch?v=fx5y2ptJAxo


 

 

- É um elemento atmosférico que religa e infiltra os elementos separados e esparsos, uma 

substância da qual nasce a vida. (PAVIS, 2008: 201-202, verbete nº 1 e 3). 

ATIVIDADE: 

 

1. Pesquise 3 (três) tipos de iluminação de espetáculos da sua cidade. E compare se entre eles têm 

características diferentes ou semelhantes segundo o texto acima.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Na sua opinião, qual é a importância da iluminação nas artes (teatro, cinema, televisão, 

youtubers, dança, animações, quadrinhos e etc.)?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Pensando no texto acima citado, em que a iluminação pode se tornar muitas coisas dentro de um 

espetáculo, quais tipos de iluminação são possíveis de realizar no contexto da sua escola? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Material complementar:  

Dicas práticas de iluminação 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=fx5y2ptJAxo >. Acesso em: 16 nov. 2020. 

Iluminação criativa com recursos caseiros DIY 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ptTeHOydvV4 >. Acesso em: 16 nov. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=fx5y2ptJAxo
https://www.youtube.com/watch?v=ptTeHOydvV4

