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RESUMO
Este artigo pretende discutir a didática e o sistema de ensino-aprendizagem
aplicada aos cursos de moda na era digital. Muito se fala sobre seguir as normas da
ABNT, entre outras exigências, por exemplo, mas na maioria dos cursos não existe
nenhuma disciplina que ensine ao aluno como aplicar aquelas normas utilizando os
programas de computador. Ainda se observa que, em muitos casos, nem o próprio
professor sabe como fazê-lo.
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ABSTRACT
This article discusses the didacticism and teaching-learning system applied to
courses in fashion in the digital age. Much is said about following the ABNT, among
other requirements, for example, but in most courses there is no course that teaches the
student how to apply those standards using computer programs. Also observed that in
many cases, not even the teacher knows how to do it.
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1. INTRODUÇÃO
(...) o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de
socialização em parte intuitiva, autodidata ou (...) seguindo a rotina dos
“outros”. Isso se explica sem dúvida, devido a inexistência de uma formação
específica como professor universitário (BENEDITO, p. 131, 1995).2

Lendo a citação acima é possível que a maioria dos professores se veja nela, isto
porque, como se lê nela “Isso se explica sem dúvida, devido a inexistência de uma
formação específica como professor universitário”, em uma boa parte, professores
universitários são formados / preparados para atuarem em suas áreas, mas isto não
significa que ele tenha conhecimento ou preparo para ser um professor.
Segundo José Carlos Libâneo3 (2002):
Os alunos mais velhos comentam entre si: “Gosto dessa professora porque
ela tem didática”. (...) Provavelmente, o que os alunos querem dizer é que
essas professoras têm um modo acertado de dar aula (...). Então, o que é ter
didática? A didática pode ajudar os alunos a melhorarem seu
aproveitamento escolar? O que uma professora precisa conhecer de
didática, para que possa melhorar o seu trabalho docente? Acredito que a
maioria do professorado tem como principal objetivo do seu trabalho
conseguir que seus alunos aprendam da melhor forma possível. Por mais
limitações que uma professora possa ter (falta de tempo para preparar aulas,
falta de material de consulta, insuficiente domínio da matéria e dos métodos
de ensino, desânimo por causa da desvalorização profissional etc.), quando
a professora entra na sua classe, ela tem consciência de sua
responsabilidade em proporcionar aos alunos um bom ensino. Apesar disso,
saberá ela fazer um bom ensino, de modo que os alunos aprendam melhor?
(...) Os mais tradicionais contentam-se em transmitir a matéria que está no
livro didático. Suas aulas são sempre iguais, o método de ensino é quase o
mesmo para todas as matérias, independentemente da idade e das
características individuais e sociais dos alunos. Pode até ser que esse
método de passar a matéria, dar exercícios e depois cobrar o conteúdo numa
prova, dê alguns bons resultados. O mais comum, no entanto, é o aluno
memorizar o que o professor fala, decorar o livro didático e mecanizar
fórmulas, definições etc. Esse tipo de aprendizagem (vamos chamá-la de
mecânica, repetitiva) não é duradoura. Na verdade, aluno com uma
aprendizagem de qualidade é aquele que desenvolve raciocínio próprio, que
sabe lidar com os conceitos e faz relações entre um conceito e outro, que
sabe aplicar o conhecimento em situações novas ou diferentes, seja na sala
de aula seja fora da escola, que sabe explicar uma idéia com suas próprias
palavras. (...) Mesmo utilizando técnicas ativas e respeitando mais o aluno,
fica a atividade pela atividade. Ou seja, muitos professores não sabem como
ajudar o aluno a, através de uma atividade, elaborar de forma consciente e
independente o conhecimento. Em outras palavras, as atividades que
organiza para os alunos não os levam a uma atividade mental, não levam os
alunos a adquirirem métodos de pensamento, habilidades e capacidades
mentais para poderem lidar de forma independente e criativa com os
conhecimentos que vão assimilando. (...) O papel do ensino - e, portanto, do
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professor - é mediar a relação de conhecimento que o aluno trava com os
objetos de conhecimento e consigo mesmo, para a construção de sua
aprendizagem. O papel do ensino é possibilitar que o aluno desenvolva suas
próprias capacidades para que ele mesmo realize as tarefas de
aprendizagem e chegue a um resultado. (...) A sala de aula é o lugar
compartilhamento e troca de significados entre o professor e os alunos e
entre os alunos. É o local da interlocução, de levantamento de questões,
dúvidas, de desenvolver a capacidade da argumentação, do confronto de
idéias. É o lugar onde, com a ajuda indispensável do professor, o aluno
aprende autonomia de pensamento.

Para ajudar a esclarecer o que é didática, ensino e aprendizagem recorre-se as
definições dadas pela professora Simone Pontes4:
o ENSINO: Transmissão de conhecimentos, informações ou esclarecimentos úteis
e indispensáveis à educação ou fim determinado.
o APRENDIZAGEM: Processo pelo qual o indivíduo aprende algo tanto teórico
como prático, e dentro das suas necessidades.
o DIDÁTICA: A técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. Técnicas de ensino.
O termo DIDÁTICA é conhecido desde a Grécia Antiga, representando uma
ação de ensinar, presente nas diversas relações humanas.

Como escreve Libâneo, na citação anterior, os alunos preferem os professores
que têm didática, isto porque está prática facilita a aprendizagem do aluno.
Infelizmente, os cursos superiores só se preocupam com a contratação de
professores que tenham títulos, mas pouco interessa se aquele título lhe confere aptidão
para dar aulas, ou seja, não se verifica se em algum momento da formação daquele
futuro professor ele foi preparado para ministrar aulas, ou se ele teve “didática” como
uma das disciplinas de sua formação.
José Luiz de Paiva Bello5 em seu artigo “Didática, professor! Didática!” relata:
A educação talvez seja a única atividade profissional em que o trabalhador
pode não se preocupar com a responsabilidade pelo resultado de seu
trabalho. No caso da educação, isto é um problema a mais para o usuário
(aluno!). Ou seja, os usuários (alunos) de uma técnica específica, exercida
por profissionais (professores) que deveriam ter se preparado para executála, são exatamente os responsabilizados pelo fracasso dela. Enfatizamos
apenas que, mesmo que isto não seja percebido pela maioria dos
professores, a responsabilidade pedagógica é intrínseca a dinâmica da
profissão. Voltando ao exemplo da medicina, é como se o paciente, que
morresse por um erro do médico, fosse o culpado pela sua própria morte;
não colaborou com a técnica empregada pelo médico e, por pura pirraça,
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morreu. Na educação a "morte" se dá pela má formação recebida e a
utilização equivocada das técnicas aprendidas. E no caso da educação a
culpa da "morte" é sempre do paciente (aliás, esse termo paciente também
deveria ser usado para os alunos, porque, na maioria das vezes ... haja
paciência!). Existe na profissão de educador uma espécie de preguiça
profissional, em que não há interesse de se efetivar um esforço para se
superar as reais dificuldades enfrentadas no processo educativo. Assim, as
desculpas são inúmeras: a principal é de que os alunos não se interessam em
aprender, por mais que os professores tentem; depois vem a questão salarial;
a terrível filosofia do ganha pouco, produz pouco; a falta de investimento em
materiais didáticos pela instituição costuma servir de desculpa também; tem
ainda a justificativa da quantidade exagerada de alunos; a falta de dinheiro
para comprar livros e fazer cursos de aperfeiçoamento; diretor autoritário
que impõe regras inexeqüíveis; colegas que prepararam mal seus alunos nas
turmas anteriores; etc.; etc. e etc.. É preciso que se estipulem pesquisas que
tentem analisar o desempenho dos professores em sala de aula. Ou seja,
esclarecer a eficácia do exercício profissional de uma determinada
categoria. Trata-se de saber se o trabalho exercido pelos professores vem
atingindo seu objetivo de provocar mudança no saber do aluno e se esse
saber é utilizado na vida prática de cada um. Li, não me lembro onde, uma
fábula que dizia, mais ou menos, isso: "Era uma vez uma tribo pré-histórica
que se alimentava de carne de tigres de dentes de sabre. A educação nesta
tribo baseava-se em ensinar a caçar tigres de dentes de sabre, porque disto
dependia a sobrevivência de todos. Os mais velhos eram os responsáveis
pela tarefa educativa. Passado algum tempo os tigres de dentes de sabre
extinguiram-se. Criou-se um impasse: o apego à tradição dos mais velhos
exigia que se continuasse a ensinar a caçar tigres de dentes de sabre; os
mais jovens clamavam por uma reforma no ensino. O impasse perdurou por
muito tempo. Mais precisamente até um dia que, por falta de alimento, a
tribo extinguiu-se também." Esta fábula vem bem a calhar com o nosso
processo de educação.

Neste mesmo sentido, Antônio Gil Carlos, em seu livro “Didática do ensino
superior”, segundo o artigo escrito por Rogério da Silveira Corrêa6, diz que:
Ainda que haja habilidades e competências em um profissional de uma
determinada faculdade, suas ações tem que ser baseadas em alguns
preceitos, pois não se pode programar as aprendizagens humanas como na
indústria. O professor deve avaliar a individualidade de cada um, já que no
processo ensino-aprendizagem, em qualquer contexto em que esteja inserido,
é necessário que se conheça as categorias que integram este processo como
elementos fundamentais para um melhor aproveitamento da aprendizagem.
(...) Desse modo, um professor, que teve toda sua formação voltada para
determinadas áreas, coloca-se na posição de profundo conhecedor de
técnicas de transmissão de certos conhecimentos, sem se preocupar com a
verdadeira função de fazer com que os alunos aprendam. (...) Assim, esse
professor como detentor de um inegável poder, aprende a responsabilizar
seus alunos pelo fracasso do processo de ensino-aprendizagem. Nesta
condição, quando o aluno não aprende, a culpa é sempre do aluno. (...) Se
um grupo de alunos não obtém rendimento satisfatório é porque são relapsos
e não estudaram o suficiente para serem aprovados.(...) Resumindo: se o
aluno aprende, isto se deve, de fato, a competência do professor; se o aluno
não aprende, o professor continua atestando sua competência, porque ele
ensinou mas os alunos não aprenderam.

6

CORRÊA, Rogério da Silveira. DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR. Disponível em
http://recantodasletras.uol.com.br/ensaios/2244150

4

2. A DIDÁTICA APLICADA À MODA NA ERA DIGITAL
Partindo da discussão iniciada na introdução deste artigo, será dado foco à
aplicação da didática nos cursos de moda. Para isto será usado como argumento a minha
própria experiência como professora nesta área, focando as disciplinas de computação
aplicada à moda.
Por exemplo, fala-se tanto sobre a aplicação das normas da ABNT, mas esquecese que em muitos cursos não tem nem mesmo uma disciplina de informática básica e
que existem alunos que sequer têm computador em casa e nunca trabalharam com um
computador. Neste caso, quem irá ensinar este aluno a escrever qualquer coisa no
computador e ainda aplicar as normas da ABNT? Quantos não serão os professores que
também não fazem a menor idéia de como utilizar o Word aplicando estas normas?
Quantos professores sabem fazer um sumário automático, ou mesmo fazer páginas com
e sem numeração em um mesmo arquivo? Estou certa que boa parte dos professores não
sabem, então como exigir isto do aluno?
Professores pedem ao alunos, frequentemente, trabalhos montados em
PowerPoint, mas, novamente, quem ensinou ao aluno o que e como fazer? Da mesma
forma que muitos professores não sabem usar vários recursos do Word, também não
sabem, por exemplo, como fazer uma apresentação que se faça automaticamente, ou
como colocar uma música e fazê-la tocar em qualquer computador. Quantos professores
preparam suas próprias aulas em PowerPoint sem ter noção do que estão fazendo como
lotar o slide de textos com letras pequenas ao invés de usar mais slides com letras
maiores, tornando a leitura mais fácil e clara?
Alunos que nunca tiveram contato com computador iniciam disciplinas de
informática aplicada à moda para aprender a trabalhar com programas como o
CorelDRAW, mas pela falta de conhecimento em informática, por mais auto-explicativo
que seja o programa (já que uma boa parte destes tem ícones em sua área de trabalho
que são óbvias), o aluno têm dificuldade de visualizar as ferramentas e entender suas
funções.
Como querer ensinar programas como o Adobe Photoshop, que em maioria é
instalado na versão em inglês, se o aluno não consegue, sequer, interpretar um ícone ou
saber qual alternativa escolher quando no Word ele aplica o corretor gramatical e
ortográfico?
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Desta forma, e neste sentido, é que o meu trabalho é voltado para leigos ou
especialistas, pois como já foi mencionado anteriormente, não necessariamente um
profissional que domine determinado assunto, saberá passá-lo de forma clara aos
alunos.
Já conversei com professores de desenho de moda, mas que não tem a menor
idéia de qual metodologia adotar para direcionar seu conhecimento para a era digital, ou
seja, aplicar o desenho de moda ao CorelDRAW, por exemplo. Isto porque, neste caso,
quando se faz um desenho de moda à mão este deve ser feito já o corpo com a roupa,
mas no CorelDRAW os corpos podem ser feitos inteiros e nus para que depois as
roupas, também feitas separadamente, sejam sobrepostas aos corpos. Para isto,
pensando de forma coerente, o mais fácil é primeiramente fazer o desenho técnico, já
que este é necessário e o croqui nem sempre, e com este feito basta colori-lo e
movimentá-lo para que se encaixe à pose desejada.
Outro exemplo esta no “impasse” em se adotar o CorelDRAW e o Adobe
Photoshop.
Sou professora na área de moda há dez anos e desde quando comecei a trabalhar
com programas gráficos fui direcionada a desenhar no CorelDRAW e a fazer
editorações no Photoshop, sem nunca ter questionado nada. Até o dia em que fui dar
aula em uma escola que trabalhava com computadores Apple.
De inicio já fui informada que o CorelDRAW só funcionava no sistema
Windows, ou seja, foi feito um sistema dentro do Apple, como se houvessem dois
computadores dentro de um, para que também existisse o Windows. Confuso? E a
história ainda nem começou...
Pois bem, desta forma ao ligar o micro eu tinha que ficar segurando umas teclas
para que o computador apresentasse a opção de ligar como Apple ou como Windows.
Caso não segurasse as teclas, o computador automaticamente ligava como Apple, é
claro. Quando isso acontecia (quase sempre, já que quem ligava os micros eram os
alunos) era preciso desligar o micro e religá-lo.
Passada esta primeira, e difícil, tarefa, aí era simplesmente acessar o
CorelDRAW e trabalhar. Até aqui, tudo bem.
Num segundo módulo do curso, começaram as aulas de Photoshop, que então
funcionavam na opção Apple do computador. Até aqui, também tudo bem, até que
surgiram os exercícios para montar moodboards.
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Para este exercício era sugerido usar os desenhos feitos em CorelDRAW
aplicando fundos feitos no Photoshop. Aí é que surgiram os verdadeiros problemas, pois
o aluno tinha ou que ligar o micro no sistema Windows, abrir o CorelDRAW, exportar o
desenho em JPG e salvá-lo numa pen-drive para depois reiniciar o micro para iniciá-lo
no sistema Apple para então acessar a pen-drive e trabalhar no Photoshop, ou viceversa.
Em muitos casos, este processo era feito e desfeito muitas vezes durante a aula,
já que sempre era necessário mais algum detalhe esquecido ou no CorelDRAW ou no
Photoshop, ou seja, foi um módulo de loucura!
Foi neste momento que eu, como educadora na área de moda, me questionei:
porque são ensinados programas de marcas diferentes, dificultando a vida do usuário e
do aluno, consequentemente?
Então fui pesquisar para encontrar as respostas e descobri que a Adobe,
fabricante do Photoshop, também possuía um programa para desenhar, chamado
Illustrator, e que a Corel, fabricante do CorelDRAW, também possuía um programa de
editoração de imagens chamado Corel Photo-Paint.
Também pesquisei as vantagens e desvantagens de se ter Corel e/ou Adobe,
além das desvantagens já vistas anteriormente, e descobri que como desvantagens se
têm:
1. Sobrecarga do micro com a instalação de dois pacotes de programa (Adobe e
Corel);
2. Valores para quem compra originais, já que terá que investir em dois pacotes
(Adobe e Corel –pacote Corel é mais barato) ao invés de um;
3. A falta de interligação entre os programas (CorelDRAW e Photoshop), ou seja,
os programas não se “conversam”;
4. A dificuldade de adaptar a visão a duas interfaces completamente diferentes
(CorelDRAW e Photoshop).
Já a vantagem é que o Photoshop tem um pouco mais de recursos que o Corel
Photo-Paint, assim como também existem diferenças entre o Corel DRAW e o
Illustrator.

7

Além das vantagens citadas anteriormente, o CorelDRAW oferece o recurso de
uma ferramenta (EDITAR BITMAP) que permite que uma imagem que esteja sendo
trabalhada em sua tela, mas que precise de retoques de editoração, possa ser trabalhada
no Corel Photo-Paint bastando, apenas, clicar na ferramenta para que o Photo-Paint se
abra, automaticamente, já com a imagem selecionada. Aí basta fazer as modificações
necessárias e clicar em salvar para que, imediatamente, a imagem já apareça
transformada na tela do CorelDRAW. (Veja os vídeos demonstrativos no Youtube
procurando pelos vídeos de danirrica)
Mas pensando como educadores, é nosso dever sermos coerentes. Isto significa
que ensinar CorelDRAW e Photoshop tem sido muito incoerente, tendo em vista as
desvantagens descritas acima. Ou ensinamos CorelDRAW e Corel Photo-Paint ou
ensinamos Illustrator e Photoshop.
Depois, se o aluno quiser mexer em outros programas, ele pode, por vontade
própria, buscar informações à respeito, mas nós, professores e instituições temos que
padronizar nossas ações para facilitar o nosso trabalho e facilitar, principalmente, o
aprendizado dos alunos.
Desta forma, a pergunta correta é: Adobe ou Corel?

3. CONCLUSÃO
Como educadora desta área, e após muitas experiências, além das relatadas,
existem outras importantes como a de ministrar aulas para 50 alunos de uma só vez e
com dois alunos por micro, por exemplo, foram os motivos que me levaram a escrever
os livros “Desenhando Moda com CorelDRAW”, “Transformando Imagens de Moda
com Corel Photo-Paint” e “Moda em Movimento”, para facilitar e orientar o meu
trabalho e dos professores dos cursos de moda de forma didática / clara e,
principalmente, dos alunos, já que com estes materiais amplamente descritivos,
didáticos e ilustrados, o aluno pode aprimorar o aprendizado em sua casa.
Assim, espero que este artigo e estes livros possam ajudar a entender como se
pode ensinar moda utilizando o computador como um aliado e não como um inimigo!

“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente,
aprende”. (Guimarães Rosa)
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