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INTRODUÇÃO 
 O projeto “LUZ –Laboratório Universitário em 
Pedagogias Complementares para  Tecnologias  
Cênicas” visa  integrar ações pedagógicas e 
conhecimentos complementares para  
concepções, abordagens de temas ou utilização 
cria tiva de ferramentas e tecnologias que 
interagem nas ações artísticas do Centro de Artes  
mais especificamente para  sonoridade, cenografia 
e  iluminação cênica 

 
OBJETIVOS  GERAIS 
 Gerar novos saberes e compartilhamentos de  
práticas pedagógicas na área  de interferências  
tecnológicas para  criações artísticas, objetivando 
Ações de formação  e  desenvolvimento deste meio 
no Centro de Artes da UDESC. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Proporcionar aos acadêmicos do Centro de Artes 
informações e praticas complementares no  
tocante a  pedagogias e processos de criações com 
elementos de tecnologias para  a  cena 
 

- Oportunizar interfaces de conhecimentos 
pedagógicos tanto para  com os ministrantes 
das a tividades nos laboratórios do Centro de 
Artes bem como dos acadêmicos, servidores 
e  professores para com as novas 
metodologias e usos cria tivos destes 
ministrantes. 
- Oportunizar intercâmbios para  alunos,  
professores e servidores do Centro de Artes 
Junto a Espaços, fabricantes de produtos ou 
laboratórios universitários que disponham de 
meios e orientações pedagógicas destas 
tecnologias (som, luz e cenografia) 
-Contribuir com experimentações 
acadêmicas a través de laboratórios ou 
apresentações junto a  espaços artríticos 
de Florianópolis e  região. 
- Valorizar as experiências e reflexões das 
áreas de tecnologias cênicas com a 
publicação de um livro contendo a história 
do Laboratório de Iluminação.  
 
 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 Dentre as a tividades executadas destacam-se o 
Protocolo de Experimentação com  a  estudante de 
mestrado Priscila  Costa   (Université  d’ Artois – 
França), a tividade conjunta  ao Programa de 
Extensão Luz Laboratório.  Assim como  
Dramaturgias da Luz com Nadja  Naira  (Curitiba) e  
Claudia  de Bem (São Paulo)  a tividades que 
proporcionaram  a  experimentação de diversos 
tipos de refletores, luz incandescente, luz de Led e 
luz natural  para  a  criação cênica.   
 
 Pedagogias para  aplicações tecnológicas em 
cena, foi uma atividade  ministrada pelo técnico da 
ETC. Igor Silva,  desenvolvendo formas de criação 
com base na mesa Ion e nos refletoras do Espaço 
2, o  LABETEC -Laboratório Experimental de 
Tecnologias Cênicas  adquirido com verbas FINEP. 
Além do planejamento das a tividades futuras. 
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Figura2.  Bolsista  do Laboratório , Alexandra e a  iluminadora Nadja  Naira  (Curitiba) durante o  Dramaturgias 
da Luz. 
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