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INTRODUÇÃO 
De suas formas mais tradicionais às mais 
contemporâneas, a  prática  de pintura  no curso de 
Artes Visuais abrange uma variedade de pontos de 
vista  para  entender e pensar o que é nos dias de 
hoje esta  linguagem tão antiga e emblemática  no 
campo visual. O programa de monitoria  é  voltado 
para  o auxílio discente e docente no ateliê , onde 
partimos de experimentações com diferentes 
técnicas como guache, aquarela , acrílica  e óleo no 
primeiro ano de curso, e  aprofundamos questões 
poéticas no campo expandido da pintura  em duas 
disciplinas adicionais na grade de bacharelado. 
Dispomos de um espaço bem equipado onde os 
a lunos desenvolvem suas pesquisas durante as 
aulas e em horários de monitoria . 
 
OBJETIVO GERAL 
Auxílio discente e docente durante as aulas e em 
horários de monitoria ; 
Organização e manutenção do espaço físico do 
ateliê; 
Constituir um elo entre professores e acadêmicos 
visando melhor aprendizagem. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Auxiliar o professor orientador em tarefas 
pedagógicas e científicas, inclusive na 
preparação de aulas, trabalhos didáticos e 
a tendimento a  acadêmicos; 
Auxiliar o professor orientador nos trabalhos 
práticos e experimentais da disciplina; 
Auxiliar os demais acadêmicos, orientando-
os em trabalhos de laboratório, de 
biblioteca, de campo e outros compatíveis 
com o seu grau de conhecimento e 
experiência; 
Constituir um elo entre professores e 
acadêmicos, visando o melhor a justamento 
entre a  execução dos programas e o 
desenvolvimento da aprendizagem; 
Dar apoio a  organização e manutenção do 
ateliê  de pintura  durante o semestre letivo, 
dando apoio ao zelo pelos materia is e  
instrumentos do ateliê; 
Desenvolvimento de um trabalho pictórico 
próprio do monitor como exemplo 
incentivador de pesquisa  e prática . 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Durante três semestres como monitor do ateliê  de 
pintura , vejo minha própria  prática  e teoria  
avançarem conforme auxilio acadêmicos em suas 
a tividades e professores na preparação de suas 
aulas. Através do movimento de partilha  e um 
olhar cuidadoso a  ser lançado sobre o processo de 
um outro tenho mais ciência  de meus 
conhecimentos e como posso aplicá-los; enquanto 
acompanhar uma aula  de pintura  sempre me 
acrescenta  revisitando assuntos vistos 
previamente sob um ângulo diferente. Penso que 
além de uma relação acadêmica que flui apenas 
em um sentido, há  uma relação entre artistas no 
ateliê  que observam e aprendem uns com os 
outros.  
Além de auxiliar discentes e docentes, como 
monitor tenho a  experiência  de cuidar e  viver 
dentro de um ateliê  durante vinte horas semanais. 
Aprendo sobre seus materia is e  equipamentos 
enquanto faço sua manutenção, e  tenho o tempo 
para  desenvolver minha própria  pesquisa  nesse 
espaço. No último semestre, entre estudos e 
trabalhos menores, trabalhei em uma pintura  de 
técnica mista  que exponho na imagem ao lado. 
Enquanto a  desenvolvo, os demais a lunos 
participam de minha tra jetória  com sugestões e 
dúvidas, assim como tenho a  oportunidade de 
acompanhá-los. 

“Eco pintando Narcisos em si”, Allan Cardoso. Acrílica  e óleo sobre tela , 200 x 160 cm. 
Trabalho desenvolvido pelo monitor durante o programa. 


