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EMENTA 

Estudar o fazer e o pensamento sobre a iluminação da cena em diversos momentos da história do teatro. 
Aprofundar os conhecimentos sobre teoria da iluminação da cena. Apresentar e debater com os alunos 
propostas estéticas de iluminação para cena a partir de textos teóricos, depoimentos de diretores e 
iluminadores e análises de vídeos de espetáculos. Discutir e experimentar os potenciais pedagógicos da prática 
da iluminação cênica. 

OBJETIVOS 
 
 Desenvolver junto ao aluno de Artes Cênicas uma reflexão teórica e crítica sobre a criação de luz para 

cena; 
 Estudar a história e as ideias sobre iluminação cênica no Renascimento, principalmente as proposições 

de Filippo Brunelleschi e SebastianoSerlio; 
 Estudar a história e as ideias sobre iluminação cênica nos séculos XIX, XX e XXI; 
 Analisar, a partir de vídeos e de um possível espetáculo, a proposição de luz de encenações, diretores e 

iluminadores. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
           • O Renascimento e o nascimento da iluminação moderna; 

           • O século XIX, a luz a gás, a luz elétrica e a cena moderna: naturalismo e simbolismo; 

           • Antoine e LoieFuller; 

           • Appia e a luz viva; 

           • Craig e a cena cinética; 

           • A luz épica: Meyerhold, Piscator e Brecht; 

           • A luz e a cena contemporânea: luz pós-dramática e performatividade da luz; 

           •  As relações entre luz e espaço nos séculos XX e XXI; 

           • Analisar a iluminação de encenações, em video, de diretores e iluminadores importantes do século 

XX e XXI; 

           • Realizar uma viagem a São Paulo com visitas técnicas a teatros e espaços cênicos (possivelmente 

Teatro Municipal, Teatro de Arena, SP Escola de Teatro e Espaço Cenográfico; e assistir a algum 



espetáculo em cartaz com concepção de luz de iluminador de destaque no cenário nacional). 

                                                           METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina, de caráter predominante mente teórico, tem por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre 
a história do pensamento e da prática da iluminação cênica na modernidade até nossos dias. Sendo assim, 
serão lidos e debatidos textos por meio de aulas expositivas e de seminários, assim como serão assistidos e 
analisados espetáculos em vídeo e, se possível, algum que os alunos possam ir assistir. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

1) Presença (1 ponto); 2) seminário (2 pontos); 3) trabalho teórico com base em um ou dois textos 
indicados previamente (3 pontos); 4) trabalho teórico final sobre tema escolhido pelo aluno, com base 
na bibliografia trabalhada em sala de aula (4 pontos). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
NOSELLA, Berilo L. D. Por uma história do pensamento sobre o fazer da iluminação cênica moderna: a 
cena além do humano. Urdimento – Revista de estudos em artes cênicas, v. 1, n. 31, Florianópolis: 
UDESC, 2018 (p.20-37). Disponível em 
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101312018020. DOI: 
10.5965/1414573101312018020. Acesso em 07/05/2018. 
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenaçãoteatral. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
SIMÕES, CibeleForjaz. À luz da linguagem: ailuminaçãocênica: de instrumento da visibilidade à 
‘scriptura do visível’ &outraspoéticas da luz. São Paulo, 2013. Tese (Doutorado)– Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. 
 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 
GRAZIOLI, Cristina. Luce e ombra: storia, teorie e pratiche del l'illuminazione teatrale. Roma-Bari, 
Laterza, 2015. (e-book). 
LUCIANI, Nadia Moroz. Sobre a performatividade da luz. O Mosaico – Revista de pesquisa em artes da 
Faculdade de Artes do Paraná. n. 8, Curitiba: UNESPAR, jul./dez., 2012 (p. 87-101).Disponível em 
http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/mosaico/article/view/47/pdf. Acesso em 20/10/2018. 
SIMÕES, CibeleForjaz. À luz da linguagem: a iluminação cênica: de instrumento da visibilidade à 
‘scriptura do visível’ (primeiro recorte: do fogo à revolução teatral). São Paulo, 2008. Dissertação 
(Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade deSão Paulo. 
CRAIG. Da arte do teatro. Trad. Redondo Júnior. Lisboa: EditoraArcádia, 1963. 
APPIA, Adolphe. A obra de arte viva. Trad. Redondo Júnior. Lisboa: Editora Arcádia, 
s.d. 
SIMÕES, Cibele Forjaz. A linguagem da luz a partir do conceito de Pós-Dramático desenvolvido por 
Hans-Thies Lehmann. In GUINSBURG, Jacó e FERNANDES, Silvia (orgs.). O pós-dramático: um 
conceito operativo? São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 



 

 
 

  
Prof. Dr. Berilo Luigi Deiró Nosella. 

Docente Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em /    / . 
 
  

Ana Cristina Martins Dias 
Coordenadora do Curso 


