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INTRODUÇÃO 

 

As disciplinas de Linguagem Escultórica fazem 
parte da grade curricular dos cursos de 
Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais. Nelas 
são desenvolvidas concepções de escultura no 
contexto institucional da arte, trazendo conceitos 
e procedimentos tradicionais da linguagem 
tridimensional e a sua sucessiva problematização 
no contexto atual. As disciplinas buscam analisar e 
discutir a produção tridimensional moderna e 
contemporânea articulada à produção individual 
de cada aluno. Trata-se de uma disciplina prática, 
na qual são introduzidas diversas técnicas com o 
objetivo de que o aluno desenvolva um ou mais 
trabalhos aplicando o conteúdo apresentado. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Auxiliar o professor no atendimento das 
necessidades dos alunos, bem como na 
manutenção das condições de trabalho na oficina. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O desenvolvimento das práticas de 
processos escultóricos necessita que haja um 
espaço físico adequado, assim como 
maquinaria específica e manuseio de 
ferramentas. O(a) monitor(a) se faz 
necessário para auxiliar o professor no 
desenvolvimento dos conteúdos práticos e 
também teóricos, oferecendo apoio ao 
aprendizado e produção dos alunos da 
disciplina com base nas experiências 
adquiridas nos semestres anteriores. 

 

O(a) monitor(a) contribui no atendimento 
aos alunos tanto no manuseio dos 
equipamentos e ferramentas quanto com a 
limpeza e organização do espaço físico da 
oficina. 

 

Além do apoio direto ao professor em sala 
de aula, o(a) monitor(a) fica na oficina em 
diversos horários além dos horários das 
aulas, estando disponível para o 
atendimento aos alunos que necessitem 
tempo extra para desenvolverem seus 
trabalhos. 

 

RESULTADOS 

 

A função da monitoria para as disciplinas 
Linguagem Escultórica é imprescindível e tem 
apresentado resultados muito satisfatórios.  

O(a)s monitore(a)s exercem papel fundamental no 
auxílio ao professor, contribuindo efetivamente 
para a conscientização sobre o correto uso dos 
equipamentos e ferramentas da oficina, bem como 
o uso dos equipamentos de proteção e segurança 
pessoal. Além disso, assessora também na 
orientação aos alunos sobre a importância da 
limpeza e organização da sala, preservando e 
promovendo o cuidado com o patrimônio da 
oficina e com o uso consciente e responsável dos 
materiais e equipamentos. 

Do mesmo modo a monitoria colabora muito com 
o bom funcionamento das aulas práticas, dando 
suporte ao atendimento individualizado a cada 
aluno, uma vez que há uma demanda especifica e 
muitas vezes demorada quanto ao projeto 
desenvolvido por cada aluno; sendo assim a 
contribuição do(a) monitor(a) auxilia para o bom 
andamento das atividades das disciplinas. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A oficina é um espaço de trabalho individual 
e coletivo, rico em trocas de saberes práticos 
e conteúdos teóricos, com isso, ser monitor 
proporciona ao aluno de graduação uma 
troca de aprendizados com seus colegas e 
orientador, sendo favorável a sua formação 
profissional. A monitoria torna-se uma 
experiência de aprimoramento dos 
processos artísticos e ampliação dos 
conhecimentos na área desenvolvida.  

 

Registo do processo de trabalho da aluna Laura Xavier Benucci. 


