
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo:  Processos de Criação: Processos de Criação: Tecnologias e 
recursos digitais. 

Habilidades: (GO-EF09AR35) 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 e efêmero do teatro. 
 

Caráter híbrido do teatro: Iluminação Cênica 

 

Disponível em: < https://scontent.fgyn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/22195795_10210351571091112_5076583718269828243_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=84a396&_nc_ohc=guOf_SEq6EwAX8H6cr7&_nc_pt=

1&_nc_ht=scontent.fgyn3-1.fna&oh=b842683175f5432ffbd0ee5a84966ead&oe=5FD8EF62 >. 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, 
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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  

- 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. 

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


 

 

A luz intervém no espetáculo; ela não é simplesmente decorativa, mas participa da produção 

de sentido do espetáculo. Suas funções dramatúrgicas ou semiológicas são infinitas: 

-  Iluminar ou comentar uma ação, 

- Isolar um ator ou um elemento da cena, 

- Criar uma atmosfera, 

- Dar ritmo à representação,  

- Fazer com que a encenação seja lida, principalmente a evolução dos argumentos e dos 

sentimentos etc.   

Situada na articulação do espaço e do tempo, a luz é um dos principais enunciadores da 

encenação, pois comenta toda a representação e até mesmo a constitui, marcando o seu percurso.  

- Material milagroso de inigualáveis fluidez e flexibilidade, 

- A luz dá o tom de uma cena 

- Modaliza a ação cênica,  

- Controla o ritmo do espetáculo,  

- Assegura a transição de diferentes momentos,  

- Coordena os outros ritmos cênicos, colocando-os em relação ou isolando-os. 

 (PAVIS, 2008: 201-202, verbete nº 1 e 2). 

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? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Baseado na imagem acima, que ilustra algumas formas de fazer iluminação, faça um vídeo de no 

máximo um (1) minuto experimentando personagens e objetos sendo iluminados de diferentes 

formas a partir de uma pequena narrativa e depois envie para seu professor(a).  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

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. 
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