
Experimentando o Desenho - com Renato Valle 

Público: acima de 16 anos. 
 

Experimentando o Desenho é uma oficina que tem como objetivo proporcionar aos 

seus participantes (com ou sem experiência) o desenvolvimento da prática do desenho 

através da educação do olhar e da experimentação de diferentes materiais como o 

grafite, carvão, lápis cera e pastel. 

É comum, na história da arte ocidental, vermos o desenho ser empregado como 

estudo, como elemento estruturador de uma “obra maior”, seja pintura, escultura ou 

gravura. As vanguardas do século XX romperam com essa tradição e abriram caminho 

para o desenho como obra autônoma, acabando com hierarquias entre as diferentes 

linguagens. 

A proposta da oficina é apresentar essas diferentes possibilidades, ora como estudo 

para diferentes projetos ora como ponto final da criação. 

 

Conteúdo: 

1. Apresentação de imagens e conversa sobre a experiência do artista; 
2. O desenho como obra (das vanguardas do século XX aos dias de hoje); 
3. Avaliação individual da linguagem; 
4. Exercícios livres; 

5. Desenho de observação; 

6. O desenho como linguagem; 
7. Desenvolvimento da crítica e da autocrítica; 
8. O desenho como estudo e como obra; 
9. Avaliação final. 

 
  

Materiais: 
 
- Lápis H (um) 
- Lápis 6B (um) 
- Papel A4 (100 folhas) 
- Papel A3 (30 folhas)  
- Borracha plástica Pentel (uma pequena) 
- Carvão Corfix (uma caixa) 
- Pastel seco branco (um) 
- Pastel seco preto (um) 
- Pastel seco sépia (um) 
- Pastel óleo branco (um) 
- Pastel óleo preto (um) 
- Pastel óleo sépia (um) 
- Pano de prato limpo (um) 
- Giz de cera branco (um) 
- Giz de cera preto (um) 
- Prendedor de papel para prancheta 
- Spray fixador 
 



Renato Valle, Recife 1958.  
 
Começou como autodidata em 1976 e em 1979 passou a se dedicar exclusivamente à 
atividade artística.  Participou de cursos de desenho, pintura, gravura e história da arte; 
com Andrea Moreira, Flávio Gadelha, Gil Vicente e Laura Buarque, fundou o jornal 
mensal Edição de Arte (1988-1990); foi diretor técnico da Oficina Guaianases de Gravura 
(1993 -1995). Realizou várias exposições individuais, coletivas e residências artísticas em 
museus, institutos e galerias de arte; foi contemplado em salões e editais de artes visuais 
com premiações, projetos de exposições, oficinas, residências, pesquisas e publicações, por 
instituições e programas como o SIC municipal (Sistema de Incentivo à Cultura), 
FUNCULTURA, Programa BNB de Cultura, FUNARTE e SPA das Artes.  
 
Os projetos de residência que desenvolveu, em várias instituições, tiveram como 
características a interação com o público e a participação de funcionários, estudantes e 
professores. O mais longo foi o projeto DIÁLOGOS que percorreu árias instituições de 
artes visuais: Instituto de Arte Contemporânea (IAC) da Universidade Federal de 
Pernambuco, Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), Museu Murillo La 
Greca, Dumaresq Galeria de Arte, Spa Das Artes (Bolsa de residência) e Movimento Pró-
Criança (Prêmio de Interações Estéticas da FUNARTE - Fundação Nacional de Artes). 
 
O trabalho Diário de Votos e Ex-votos, exibido no Centro Cultural São Paulo – CCSP, é 
resultado do Prêmio Bolsa de Pesquisa e criação no 45º Salão de Artes Plásticas de 
Pernambuco. Trata-se de um políptico composto por cinco mil desenhos medindo 5 x 5 
cm cada, feitos com grafite sobre papel. 
 
Atualmente o artista desenvolve a série Crônicas do Recife Antigo, grafite sobre papel. 
 

 


