
 
 

 
 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA: Tridimensionalidade CÓDIGO: DAV00323 
  

DEPARTAMENTO/CURSO:  
DARTES/Licenciatura em Artes Visuais 

CARGA HORÁRIA: 80hs 

PRÉ-REQUISITOS:                                        
 

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR(A):  Pritama Morgado Brussolo 
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2021/1 

 
  EMENTA: Introdução aos aspectos históricos e contemporâneos da construção 
tridimensional. Técnicas, processos e conceitos: apropriação, instalação e intervenção. 
 
 OBJETIVOS: Geral / Estudar questões conceituais, materiais e técnicas associadas ao objeto 
tridimensional. 
 
Específicos /  

1- Introduzir sobre aspectos históricos da escultura e os elementos fundamentais para sua 
composição 

2- Auxiliar a criação de diversos exercícios a partir da linha, plano e volume e diversos 
materiais  

3- Treinar a escrita poética sobre os trabalhos feitos em sala  
4- Compreender alguns conceitos (Assemblage, Objet trouvé, Ready-made, Instalação, 

Intervenção, Proposição) nas práticas artísticas 
5- Ler textos importantes sobre escultura contemporânea. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

1) Aspectos históricos da escultura 2) Geometria, Forma, Linha, Plano e Volume 3) 
Apropriação – assemblage, objet trouvé e ready-made  4) Instalação, intervenção e 
proposição.  5) O lugar da escultura contemporânea 6) Escrita poética 7) Textos teóricos 
sobre escultura contemporânea  8) Apresentação do memorial descritivo 

 
ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: 
 
Por meio de diversas temas que permeiam o campo da tridimensionalidade, os alunos irão ter 

leituras e discussões de alguns textos para ajuda-los a compreender as principais referências do 

campo da escultura, e assim, participar de discussões acerca do assunto específico de cada 

módulo, e a partir de aulas expositivas com uso de apresentações de alguns estímulos visuais, 

com exibições de imagens e vídeos, os discentes irão partir para a produção prática da 

escultura, a fim de propiciar a experiência prática dos conteúdos ministrados em sala de aula, 



materializando o aprendizado. Por fim, terão que produzir um memorial poético-descrito para 

contextualizar a prática poética de cada aluno e exercitar a escrita do processo criativo, 

juntando aos conceitos dados em sala e trechos dos textos lidos. 

AVALIAÇÃO: 

1. Assiduidade, participação e produtividade em sala; (2,5 pontos) + Leitura e discussão 
dos textos “campo ampliado” e “site especifcy” e responder algumas perguntas; (2,5 
pontos) + Criação de uma obra final (5 pontos) = 10 pontos 

2. Memorial poético-descrito com as fotos de todas as obras e o exercício da escrita do 
processo criativo, juntando aos conceitos dados em sala e trechos dos textos lidos – no 
mínimo 3 referências teóricas – 5 pontos para o texto + 5 pontos para as 
imagens/diagramação visual = 10 pontos  

3. A nota final será a soma das avaliações 1 + 2 / 2. 
4. A repositiva será em relação as avaliações de número 2. 
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