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Resumo 

Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho 
desenvolvido a partir  do ensino de Desenho de Moda através do  curso de extensão 
universitária na Universidade Federal de Juiz de Fora. Participaram do curso  um 
grupo de 20 alunos com pré-requisitos variados em relação à experiência com o 
desenho.  Ao final realizou-se uma exposição comparativa com os trabalhos. 
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Abstract 

 This article is an experience report on a work from the teaching of Fashion 
Design from the university extension course at the Federal University of Juiz de Fora. 
Attended the course a group of 20 students with prerequisites varied in relation to 
experience with the design. At the end we carried out a comparative exposure to the 
work. 
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1- Introdução 

 O presente artigo, propõe um relato de experiência a partir do ensino do 

desenho de moda , como expressão visual de um produto a ser confeccionado. Esse 

projeto de curso foi aplicado em um projeto de extensão universitária, denominado 

“Projeto Croqui: Desenho e Criação em Moda” que tinha como principal objetivo 

dentro de sua proposta acadêmica pesquisar, aprender e representar o desenho de 
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moda, suas proporções e técnicas artísticas de representação, bem como identificar 

novas propostas de croquis e ilustrações com caráter expressivo e pessoal.  

 A pesquisa da representação gráfica do processo de criação do desenho de 

uma peça de vestuário através do "Projeto Croqui" e a discussão do corpo humano 

como suporte para a roupa, suas relações com a roupa que veste e as relações de 

proporção do corpo para a criação de um croqui de moda serão o foco central desse 

projeto.  

 A partir de análise de ilustrações feita por artistas ao longo da história, 

trabalhos na área de publicidade e design com foco em moda, realidades e 

necessidades do desenho em confecções e indústrias, serviram como ponto de 

partida para o desenvolvimento de vários processos de pesquisa e exercícios 

práticos.  

 A proposta de  um maior entendimento sobre o estudo do croqui, aplicação e 

importância do desenho de moda num projeto de vestuário ou artístico, auxiliando 

em estudo e trabalhos futuros e possibilitando um embasamento teórico prático para 

uma análise mais concreta e prática tornou o foco desse processo. 

A expressão  “Projeto Croqui” surgiu a partir de um trabalho de conclusão do 

curso de Especialização em Moda e Cultura de Moda na Universidade Federal de 

Juiz de Fora, onde o principal objetivo era propor o desenho de observações 

técnicas e correções estariam presentes na própria peça, tornando-a experimental, 

onde as interferências técnicas de costura , marcação de detalhes e outros eram 

apontados e riscados na peça piloto. Assim ela se tornaria uma referência produção 

em grande escala.  

Após a apresentação desse trabalho, outros desdobramentos foram sendo 

criados a partir da ideia do “Projeto Croqui”.  Dentre eles o curso  de extensão 

universitária, de Desenho e Criação em Moda, onde as inscrições poderiam ser 

realizadas sem nenhum pré-requisito, abrangendo uma diversidade de alunos tanto 

em áreas de atuação como em experiência com o próprio desenho. 

O curso dividiu-se em módulos distribuídos dentre as proporções do corpo, 

volumes, tecidos, termos técnicos em moda e finalmente cores e técnicas gráficas 

para a finalização do croqui. O desenho digital e técnico não foi abordado nesse 

curso, apenas o croqui artístico manual, explorando  uma percepção livre da criação 

do desenho de moda, tendo como foco a identidade do traço do próprio croqui. 
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 Como metodologia aplicada destacamos a pesquisa bibliográfica e 

documental, exercícios práticos, atividades extraclasse,  como participação em 

eventos e palestras. As pesquisas realizadas em sites com direção no assunto em 

pauta como blogs de artistas, estilistas e afins na tentativa de trocar experiências e 

vivências do dia a dia, farão fizeram parte desse projeto para a busca de imagens 

e informações específicas. Para que todos os dados fossem comprovados e 

arquivados de forma a ilustrar e ratificar esse trabalho, foram documentadas 

atividades realizadas através de mídias digitais confirmando a experiência com o 

desenho e compromisso com esse projeto. E ainda uma apresentação das peças 

criadas nesse projeto espelhando todo o processo de criação e execução de uma 

ideia através do desenho. Foram  trabalhados dois módulos; no módulo I inicia-se os 

primeiros estudos a respeito do desenho e criação em moda, documentação, 

pesquisa, e técnicas iniciais que compõem o desenho e elementos que fazem parte 

de um processo de criação em moda; no módulo II as técnicas artísticas serão 

apresentadas e aplicadas a propostas ilustrações ou desenvolvimento de coleções. 

 Para construção teórica desse  curso, buscou-se vários autores 

contemporâneos que trabalham especificamente com a área de moda. "Fashion 

Illustrator" de Morris, 2007, o livro "Moda e Linguagem", de Castilho, 2004 e Andy 

Warhol Fashion, 2004 serviram como foco central e inspiração para toda a 

construção e estrutura desse projeto. Nas ilustrações procurou-se focar em 

exemplos de ilustradores atuais e decorrentes da história da ilustração que 

contribuiram para o crescimento dessa profissão, como Arturo Helena, Dowtown, 

Chico Hayasaki e outros.  

 Durante o relato dessa experiência neste trabalho são apontados  momentos 

de tensão e de grandes descobertas para realização desse projeto.  Segundo Paul 

Smith1 , o desenho, desde a infância, é um elemento fundamental de expressão 

artística sem preocupação com a forma, espaço e limites. Para aqueles que têm 

uma prática maior para o desenho o resultado final torna-se mais fácil e para outros, 

é necessário que a técnica seja bem trabalhada para despertar o mesmo 

adormecido desde a infância. Mas o mais importante é saber ver. 

 Dentro dessa possibilidade do saber ver, e dessa carga do desenho desde a 

infância, os processos tornam-se mais aplicáveis à medida que criamos essa 
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consciência e nos dedicamos e explorá-la, obtendo cada vez mais, melhores 

resultados .  

 Foi proposto nesse trabalho o relato dessa trajetória de experiências e trocas 

diante de tanta diversidade nas experiências dos alunos em relação ao desenho.  

 Segundo Ángel Fernandez2 e Gabriel Martín Roig 3 a utilidade do desenho de 

moda abarca desde a inspiração para o designer até a expressão de um estilo 

característico aplicável aos books de moda, às revistas e à publicidade em geral. 

Este estilo, além de projetar a criatividade do artista, deve contar alguma expressão 

técnica que ofereça informação prática e converta a imagem num ponto de partida 

do processo industrial de confecção. 

 A partir dessa concepção onde a expressão de um estilo característico faz 

parte de todo um processo, foram propostos exercícios que exploraram a 

coordenação motora, observação, agilidade, documentação e criação, expressão em 

técnicas artísticas, reprodução de texturas, de estampas  e caracterização do croqui,   

Nesse percurso foram mostrados formas de  ativação e estímulo através desses 

exercícios para os  participantes do curso, uma maior flexibilidade e segurança no 

desenvolvimento de seus projetos de moda e até mesmo na preparação do book 

final de coleção e exposição com a mostra da trajetória dos trabalhos realizados. 

           Nos próximos capítulos serão apresentados algumas estratégias de ensino e 

didática, de forma e ilustrar esse trabalho, analisando e permitindo uma retrospectiva 

de todo o processo criativo e de construção do desenho abordado no curso. 

 

 

 

 

2-  Negociando o primeiro croqui 

                                                                                                                                                         
1
 Estilista Britânico 

2
 Ángel Fernadez, diplomado em Design de Moda pela escola de Diseño de Moda Lanca de Bilbau. 

Estuda desenho e pintura no Museo de Reproduciones Artísticas de Bilbau. Pós-graduado em 
Fashions Design Women’wear pelo Central Saint Martin’s College de Londres. Autor do livro Desenho 
para designers de Moda,2007 
3
 Gabriel Martín Roig, licenciado em Belas Artes pela Universidade de Barcelons, na especialidade de 

pintura. Mestre em museologia e gestão do patrimônio artístico, etnológico e cultural pelo 
departamento de História de  Arte, de Antropologia Social e História da América e de África, na 
Faculdade de Geografia e História de Universidade de Barcelona. Autor do livro Desenho para 
designers de Moda,2007 
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Um dos primeiros passos para que todo o processo de trabalho pudesse ser 

realizado foi através do reconhecimento individual do traço de cada um. Foi pedido 

aos alunos que desenhassem seu próprio croqui a partir de suas próprias 

referências, com material de livre escolha. Nesse momento não se colocou nenhuma 

crítica nem correção. Somente a liberdade de  expressão do seu conhecimento  e 

nível prévio a partir do desenho foi permitido. 

 O ato de desenhar à mão livre, participa ativamente do processo cognitivo e 

perceptivo do aluno fazendo parte das suas experiências estéticas e produtivas. 

Desse modo, acaba sendo um dos responsáveis por desencadear novas ideias e 

novas soluções projetuais, além de se ser um instrumento que possibilita o 

raciocínio rápido e ágil ao fazer uso de esboços sem preocupações em seguir 

muitas regras formais, apenas com intenção de gerar alternativas. 4 

Finalizada essa etapa da livre expressão, foram recolhidos os croquis para 

arquivo, até o final do curso onde eles se tornarão objeto de comparação e análise 

de todo o processo evolutivo de cada um, explorando o objetivo dessa etapa. 

 

3-  Laborátório de Idéias 

O caderno de esboços ou sketchbook , tem como principal objetivo armazenar 

e desenvolver ideias que possam  servir  para projetos atuais ou futuros. Trata-se 

também de um espaço de provas,  de apropriações  de imagens de objetos, 

recortes, fotos e outras referências  e elementos que se destacam conforme a 

proposta a ser desenvolvida em um projeto de moda. 

Os sketchbooks podem variar pelo tamanho e quantidade de folhas. Podem 

ser encontrados em (89x140mm), sendo mais convenientes para bolsos e bolsas, 

um tamanho intermediário ( 216 x 279 mm) ou no tamanho grande (420x594mm).5 

Em uma segunda etapa de exercícios foram exibidos  aos alunos projeções 

com imagens de vários modelos desse caderno de criação, propondo-lhes a 

confecção de um caderno , porém com folhas variadas em texturas, gramaturas e 

cores. Um espaço para aplicação de exercícios variados evitando ao máximo o ato 

                                                 
4 PULS, Lourdes Maria. A percepção na perspectiva do ensino-aprendizagem do desenho de moda à 

mão livre. Anais do XIX Seminário de Iniciação Científica. V Jornada de Iniciação Científica. 
 
5
 Tracy Fitzgerald & Adrian Grandion , 200 Projects to get you into Fashion Design, 2009 - pág.12 
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de apagar. Criou-se um  dossiê de cada  aluno durante o curso, servindo  como 

base de dados para consultas, novos projetos e documentação.  

 A partir da confecção desse suporte, o objetivo final dessa etapa  foi atingido 

possibilitando  que  o aluno pudesse conversar com seu próprio diário de desenho 

de moda a ser  trabalhado e explorado, tanto dentro de suas técnicas tradicionais 

como dentro de novas propostas de desenho que surgirão possibilitando distorções  

e novas descobertas de traços e formas. 

  

4-  O Espelho do Traço 

 Muitas técnicas de desenho para aprimorar o traço podem ser identificadas 

em livros e metodologias de desenhistas e ilustradores. O objetivo desses exercícios 

é treinar a mente para aceitar o que muitas vezes o que seus olhos – e não as ideias 

preconcebidas ou interpretações mentais – julgam ser verdadeiras.  

 Em Fashion Illustrator6, o autor Bethan Morris7 exemplifica vários exercícios 

focando o desprendimento de um traço mais seguro e preciso, como o desenho 

cego,  o exercício do traço contínuo e o exercício do contorno.  

 Partindo da evolução dos exercícios propostos e a aplicação de conceitos 

básicos sobre proporções do corpo humano como referência suporte para 

construção da roupa, partiu-se para a fase da estilização, onde após analisar cada 

croqui dos alunos, foram trabalhadas justamente as caricaturas do que eram 

imperfeições em seus croquis iniciais.  

 O ideal de croqui para muitos ainda estaria alocado na forma perfeita de 

olhos, boca, cabelos, mãos etc. mas,  no decorrer de todos exercícios e criações 

formais cada um pode aceitar o seu croqui como parte fundamental de sua 

identidade de traçado, de estilo respeitando e explorando suas limitações .  

 Para que muitos exercícios de criação do croqui não ficassem orientados 

apenas na sequência do papel para a roupa, foi proposto o seguinte exercício: 

Dividiu-se a sala com 15 alunos em 3 grupos onde foram dispostos 3 

manequins  e vários retalhos de tecido para que cada grupo criasse sua própria 

                                                 
6
 Fashion illustrator – manual do ilustrador de moda cobre todos os aspectos da ilustração e 

apresentação de moda. Escrito pela professora Bethan Morris, titular na University of Wales, no Reino 
Unido, o livro traz estudos de projetos, exemplos de ilustrações, exercícios práticos e dicas; analisa 
como os artistas buscam inspiração no mundo ao seu redor e para criar seus trabalhos. 
7
 Bethan Morris é professora titular de Moda na University of Wales, Newport, e professora visitante 

das universidades de Bath e Cardiff, no Reino Unido. 
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roupa. Os alunos estavam dispostos em 3 laterais e cada manequim estaria virado 

para uma delas. Após cada um concluir sua criação teriam que representar em 

forma de croqui a roupa criada. Em seguida, todas as pessoas se deslocavam em 

visões diferentes para que fossem representados todos os croquis criados pelos 

outros grupos, não somente o do próprio grupo. 

 

 

Fig. 1 exercício de construção da peça de referência para o desenho de observação 

  

O resultado dessa experiência teve como objetivo a  criação de  um croqui a 

partir da construção da roupa no manequim. Ou seja, o caminho inverso. Foram 

propostos diálogos  antes com a roupa, escolha dos tecidos e suas combinações de 

texturas, silhueta e seus caminhos através de um corpo, seus volumes e em seguida 

sua  planificação e representação através do desenho. 

Os efeitos ilustrativos de cada um foram variados, muitos conforme a 

gestualidade do traço daqueles que tinham uma relação mais forte com o desenho e 

tiveram um desenho mais seguro e outros por não ter uma facilidade para abstração 

realizou um desenho superior aos anteriores por ter compartilhado com a criação 

real da roupa. 
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Fig. 2 – Desenho de observação após construção da roupa no manequim 

Ainda nesse processo de desenvolvimento do exercício, para finalizar o 

croqui, foi explorada a técnica da aquarela com lápis aquarelado juntamente com 

naquim e alguns efeitos com pastel seco e guache branco.  

“ Estes efeitos ilustrativos podem ser produzidos pelo aluno de diferentes 

maneiras: depende do suporte, do material utilizado, da técnica e da gestualidade de 

cada um. O resultado vai depender do seu esforço e está relacionado com sua 

destreza manual, que por sua vez é adquirida pela persistência em praticar 

exercícios constantemente. O domínio gestual pode interagir com sua experiência 

perceptiva do ver e olhar, enriquecendo seu acervo mental de representações que 

poderão ser utilizadas futuramente em seus trabalhos.” 8 

                                                 
8 PULS, Lourdes Maria. A percepção na perspectiva do ensino-aprendizagem do desenho de moda à 

mão livre. Anais do XIX Seminário de Iniciação Científica. V Jornada de Iniciação Científica. 
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5- O Projeto Final: exposição e coleção 

   

Todo o processo criativo implica em buscas individuais 

e não é suficiente o saber teórico, deve haver a 

possibilidade do experimento, do comportamento 

exploratório.9  

 

   Segundo Gomes, 1992 “coleção é a reunião ou o  conjunto de peças de 

roupas e / ou acessórios que possuam alguma relação entre si”. Essa relação está 

centrada no tema escolhido para a coleção, que deve ser condizente com o estilo do 

consumidor e com a imagem da marca10 . 

    Assim, como forma de finalizar e organizar todo o aprendizado, foram 

propostos e discutidos temas, o argumento, a inspiração de uma coleção  para a 

produção da mesma.  Chegamos à conclusão e a definição do tema geral - Arte, 

Arquitetura e Moda - onde cada aluno pôde escolher seu objeto de inspiração e 

desenvolvimento, deixando assim uma gama maior de possibilidades dentro de um 

ambiente conceitual escolhido em conjunto. 

   No processo de desenvolvimento desses books, muitas formas de 

organização e apresentação de uma proposta de coleção foram colocados em 

questão e análise. Desde o layout e formato até mesmo os materiais e técnicas 

artísticas utilizadas para sua apresentação. O foco e o objetivo dessa etapa era a 

representação artística dos croquis,  não incluindo o desenho técnico de todos, 

apenas de um escolhido.  

   Nessa fase o trabalho e o estudo de tecidos foram explorados e estudados, 

anexando ao projeto final a identificação de cada tecido conforme o croqui. O estudo 

sobre identidade e uniformidade da coleção também foram analisados através de 

orientações individuais em cada projeto. 

                                                 
9 PULS , Lourdes Maria. A percepção na perspectiva do ensino-aprendizagem do desenho de moda à 

mão livre. Anais do XIX Seminário de Iniciação Científica. V Jornada de Iniciação Científica. 
 
 
10

 TREPTOW, Doris. Inventando Moda – Planejamento de Coleção, 4.ed. Brusque: D. Treptow, 2007 

– pag.43 
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   Finalizado esse material, organizou-se uma mostra de todos os books 

desenvolvidos, juntamente com os sketchbooks e um filme de projeção com o 

primeiro croqui realizado no primeiro dia de aula e o último resultante de uma 

trajetória de aprendizado e metamorfoses sobre percepções  e conceitos no 

desenho de moda. 

 

 

Fig 3. Imagem do vídeo projetado durante a exposição  

 

6- Considerações Finais  

   O resultado final e as considerações finais dessa experiência com os alunos 

foi muito reveladora onde podemos observar muitas mudanças e segurança no 

desenho de muitos alunos que no início demonstravam-se  desencorajados com a 

esperança de criarem um desenho interessante.  

 A questão do desenho de moda e seu ensino tratada nessa pesquisa, foi 

abordada devido a uma proximidade com o assunto e pela existência de 

experiências reais próprias com o ensino do desenho, tanto em instituições de 

ensino quanto em cursos temporários. A busca por informações disponíveis em 

livros, sites e outros artigos sobre o assunto como um apanhado geral de 

informações possíveis foi de fundamental importância utilizando como parâmetro de 
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análise para avaliação do processo de transformação apresentado no corpo deste 

trabalho.  

 É importante que haja sempre um espaço para a discussão sobre a moda e 

seus segmentos pois hoje em dia ela está ocupando cada vez mais espaço em 

nossa sociedade e no universo acadêmico, como forma de pesquisa de 

comportamento e técnicas.  

 

Segundo Lipovetsky,11 “ a moda está nos comandos de nossas 

sociedades; a sedução e o efêmero tornaram-se, em menos de 

meio século, os princípios organizadores da vida coletiva 

moderna; vivemos em sociedades de dominante frívola, último 

elo da plurissecular aventura capitalista-democrática- 

individualista.” 

   

 Enfim, inspirado em questões atuais e relatadas nesse artigo espera-se 

através desse dessa  experiência  uma contribuição para que o desenhista de moda 

seja respeitado como profissional. Que desenho de moda seja abrangente como 

uma forma de expressão artística no espaço da Arte, dentro de outros segmentos 

como o grafite, editoriais, ilustrações publicitárias e discussões contemporâneas.
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