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Resumo: 
A Oficina de Desenho é um projeto vinculado ao programa Oficinas Permanentes de Cultura do IFRS
Câmpus Canoas que teve sua primeira edição em 2014 e, desde então, vem ocorrendo a cada ano,
consolidando-se como uma atividade de cultura do câmpus. A Oficina procura criar um espaço de
conhecimento, aplicação e experimentação de materiais, conceitos e técnicas relacionadas ao ato de
desenhar, além do estudo das obras de artistas conceituados no ramo das Artes, como meio de exercitar e
estimular a capacidade criativa, de observação e coordenação motora dos participantes. Como exercício da
arte, o desenho tem a função de trabalhar o sensível através da estética, resultando em reflexões e debates
sobre questões do mundo que nos rodeia, seja quanto à natureza, quanto à sociedade e suas inter-relações
ou quanto à autopercepção do indivíduo. Desse modo, apesar de desenvolver noções de composição
figurativa e abstrata, o desenhista acaba ampliando o conceito de desenho e rompendo com o estigma do
desenho figurativo realista, tornando-o um canal de exteriorização de seus pensamentos e ideias. Através
dessa prática, a Oficina de Desenho contribui para o crescimento e desenvolvimento do participante como
pessoa, sensibilizando-o e incentivando-o a olhar tanto para o exterior quanto para o interior. A atividade
é organizada em encontros semanais com duas horas de duração cada, nos quais o bolsista apresenta um
breve conceito teórico, técnicas para sua aplicação e exemplos, antes de seguir para a parte prática, durante
a qual os participantes executam as técnicas passadas em exercícios trazidos para a reunião enquanto
conta, é claro, com o acompanhamento individual do bolsista. Na Mostra Cultural do IFRS Câmpus
Canoas, em 2015, foi realizada uma exposição intitulada “Carne & Osso” com os trabalhos desenvolvidos
pelos alunos ao longo do período de execução da Oficina nesse ano. Agora, em 2016, um novo projeto de
exposição está previsto para a próxima edição do mesmo evento, além de uma possibilidade de vinculação
a outro projeto de arte no mesmo câmpus.
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