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EMENTA 

Aprender os princípios básicos para o desenvolvimento e elaboração de um projeto de Iluminação 

Cênica com todos seus elementos/documentos (Rider, Planta Baixa, Patch, Roteiros, etc.). 

Acompanhar os estágios de criação de um projeto de Iluminação para uma cena em 

desenvolvimento (ou em outra disciplina, ou algum projeto docente e/ou discente, ou outra 

situação possível). Desenvolver e realizar o projeto para a cena definida. 

 

OBJETIVOS 
 

 Habilitar o discente para realizar um projeto de Iluminação Cênica em todas as suas 

dimensões: criação artística, desenho, projeto e execução. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. O que é Iluminação Cênica e qual o trabalho do Iluminador; questão de nomenclatura: 

Iluminador, desenhista de luz, light designer; etc. 

2. O que é um projeto de Iluminação e seus diversos elementos/documentos; 

3. Acompanhamento e desenvolvimento do projeto – acompanhamento dos ensaios e 

elaboração do projeto; 

4. Execução do projeto – Ensaios, testes e apresentação; 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 

A disciplina é eminentemente prática, com algum acompanhamento teórico de pesquisa como 

suporte à criação artística. Como a cada disciplina será selecionado um determinado processo de 

criação cênica, este definirá o campo e material desta pesquisa. No restante da disciplina será 

realizado uma espécie de laboratório simulado de criação, ensaio e estreia da luz de um experimento 

cênico selecionado. Propõe-se uma visita à empresa de locação de equipamentos de luz e de criação 

de projetos em iluminação cênica ArtLight, no Rio de Janeiro, junto a uma conversa com o 

iluminador Paulo Medeiros, aproveitando para levar os alunos para algum espetáculo cujo projeto 

de luz tenha sido criado por ele e a empresa. Também se propõe a realização de projetos em grupo 

como atividades à distância em até 20% da carga horária total da disciplina. 
 



 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita de forma processual ao longo da disciplina, por meio de atividades práticas e 

apresentação de tarefas relativas à elaboração do projeto. A cada etapa do acompanhamento do 

processo criativo, será solicitado a realização de seu equivalente em termos de projeto, que deverá 

ser debatido, corrigido e refeito até a versão final. Serão realizados no mínimo 3 versões do projeto 

ao longo do semestre, cada uma valendo 5 pontos de participação nas atividades práticas em sala 

de aula e 5 pontos pelo projeto apresentado. Caso se façam necessárias mais atividades de 

desenvolvimento de projeto, cada uma valerá 10 pontos na mesma lógica de 5 pontos para prática 

e 5 para entrega de projeto, a nota final será a média de todas as atividades realizadas. 
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