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Figura 01: Desenhos de Moda (parte superior) Alison Carlos e Desenhos de Moda (parte inferior) Rebeca 
Moura. 
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DESENHO ARTÍSTICO E DE MODA – PROCESSOS EM 
SALA DE AULA E MONITORIA 

 

INTRODUÇÂO 

Desenho Artístico é uma parte importante no estudo do 

desenho, pois proporciona aos alunos às bases e a 

introdução no universo da linguagem visual através do 

estudo de composição, proporção, volumetria por meio 

da aplicação de luz e sombra, prática e definição de 

traço, estudo de perspectiva linear e tonal, entre outros 

fundamentos básicos. 

Esse momento do desenho é de grande importância, 

pois é partir dele que o(a) aluno(a) inicia uma 

preparação para avançar no estudo e prática do 

Desenho da Figura de Moda, ou seja, no Desenho 

Estilizado da Figura de Moda, no qual ele(a) irá 

representar a partir de linhas, formas, cores e 

volumetrias suas criações, suas roupas, tornando visual 

todo potencial criativo que tem. 

 

OBJETIVOS 

Apresentar o processo de ensino-aprendizagem na 

disciplina de desenho e destacar a importância da 

monitoria na complementação e auxílio desse 

aprendizado por parte do(a) aluno(a). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Esse processo de ensino-aprendizagem do desenho 

tem seu desenvolvimento iniciado em sala de aula pelo 

professor(a) por meio da teoria e da prática de 

exercícios, sendo continuado com práticas em casa e 

durante a monitoria, na qual os(as) alunos(as) são 

orientados(as) por um(a) monitor(a), ou seja, um(a) 

aluno(a) que já cursou essa disciplina e apresenta 

habilidades em desenho e interesse no ensino e 

transmissão desse aprendizado.  

No tocante ao desenho, durante os encontros são feitas 

orientações que objetivam auxiliar os(as) alunos(as) na 

realização, de forma adequada, das atividades 

propostas em sala de aula. Buscando gerar um 

complemento nesse processo de aprendizagem 

teórico-prático.  

É também no momento da monitoria que os(as) 

alunos(as) têm contato com outras possibilidades de 

desenvolvimento de suas habilidades e metodologias, 

afinal cada pessoa, seja o(a) professor(a), o(a) 

monitor(a) ou o(a) aluno(a) tem o seu processo criativo 

próprio e particular. São essas particularidades que 

fazem com que a troca de saberes durante a aula de 

desenho e durante a orientação na monitoria se tornem 

um momento de aprendizado.  

No tocante a esse aprendizado o processo é de prática 

contínua, posto que o ensino do desenho tem suas 

bases teóricas, mas é com a prática que se desenvolve 

essa habilidade. A partir de livros e referências 

imagéticas os conteúdos são passados e a prática é 

realizada, por meio de material de desenho como lápis, 

papel borracha, esfuminho, aquarela, pastel, lápis de 

cor, marcadores, entre outros.  

No início são feitos estudos a partir de rascunhos e 

esboços, ou seja, estudos que objetivam facilitar o 

processo de desenho e o contato com novos conteúdos, 

aproximando os(as) alunos(as) da temática que será 

estudada. Depois os desenhos passam por um processo 

de finalização no tocante a arte final, aplicação de 

cores, texturas, estampas, detalhes, volumetrias, etc.  

 

RESULTADOS 

É dessa forma que se dá o processo de criação e 

desenvolvimento dos desenhos no contexto da sala de 

aula por meio do(a) professor(a), da monitoria com 

auxílio do(a) monitor(a) e em casa onde o(a) aluno(a) 

continua seu desenvolvimento por conta própria 

através do material da disciplina, de livros e tutoriais.  

A partir do exposto é possível perceber a importância 

do momento da monitoria no acompanhamento da 

realização das atividades e na fixação do conteúdo 

dado em sala de aula.  Nas imagens ao  lado é possível 

observar alguns desenhos realizados pelos monitores 

Alison Carlos e Rebeca Moura.  
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