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RESUMO 

 

A presente pesquisa procurou compreender as interações entre o ensino do 
Design de Moda e a emergência do paradigma da sustentabilidade. Pretendeu-se 
contribuir para uma análise crítica da disciplina do Design de Moda e função social 
do designer. O quadro teórico foi desenvolvido entre três áreas de estudo: a da 
sustentabilidade, do Design de Moda e das Ciências de Educação. 

Resultado de um crescimento complexo da sociedade atual, a área do Design 
de Moda alcançou um lugar de destaque no desenvolvimento cultural, na estrutura 
industrial e na economia. Neste contexto, a sustentabilidade é entendida como um 
paradigma dinâmico, que assenta em três eixos fundamentais – socialmente justo, 
economicamente próspero e ambientalmente responsável. Consequência do confronto 
neoliberal, surge com o intuito de apoiar o planeamento (métodos e conteúdos) e a 
tomada de atitudes (valores e práticas).  

A investigação compreendeu três momentos: o primeiro consistiu numa 
revisão teórica de conceitos chave e modo de integração em diferentes contextos; o 
segundo, numa análise documental dos discursos e práticas vigentes em Portugal 
(objetivos, planos de estudo, entre outros); e o terceiro, na realização de entrevistas a 
coordenadoras/diretoras das licenciaturas, de modo a complementar a investigação 
teórica com o trabalho empírico. 

Em Portugal, o ensino superior integrou os cursos de Design de Moda em 
proximidade às áreas do Design, das Artes e da Engenharia Têxtil. Em 1992 é criada a 
primeira licenciatura na área do Design de Moda, incluída na Faculdade de 
Arquitetura de Lisboa. Hoje, contam-se cinco licenciaturas no país, entre o ensino 
universitário e o politécnico. A sustentabilidade no ensino do Design de Moda em 
Portugal é vista de duas formas, uma como processo transversal, com um currículo 
integrado e disseminação de valores segundo os eixos da sustentabilidade; e outra 
como um ramo dentro do sistema de moda convencional, associado à prática do 
Design. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade, Design de Moda, ensino superior, 

Portugal. 

  



  



 
ABSTRACT 

 
This research seeks to understand the interactions between the teaching of 

Fashion Design and the emergence of the paradigm of sustainability. It aims to 
contribute to a critical analysis of the discipline of Fashion Design and the social 
function of the designer. The theoretical framework is developed in three research 
areas: Sustainability, Fashion Design and Education Sciences.  

Resulting from a complex growth of the modern society, the area of Fashion 
Design reached a distinguished place in cultural development, in the industrial 
structure and in economy. In this context, sustainability is understood as a dynamic 
paradigm, which is based in three fundamental axes – socially fair, economically 
prosperous, and environmentally responsible. As a consequence of neoliberal 
confrontation, it raises with the objective of aiding the planning (methods and 
subjects) and the attitude (values and practices). 

This research has three phases: the first consists of a theoretical revision of 
key concepts and how they are integrated in different contexts; the second, a 
documental analyses of the narrative and current practices observed in Portugal 
(objectives, plan of studies, amongst others); and the third, interviewing directors of 
university programs, in order to complement theoretical with empirical research. 

In Portugal’s higher education systems, Fashion Design has been integrated 
in the areas of Design, Fine Arts and Textile Engineering. The first bachelor’s degree 
in Fashion Design is created in 1992, included in Lisbon University’s School of 
Architecture. Today, there are five of these degrees in the whole country, distributed 
between Universities and Polytechnic Institutes. In the teaching of Fashion Design in 
Portugal, sustainability is seen in two ways: the first, as a process orthogonal to all 
stages of Fashion Design, with an integrated curriculum and with the dissemination of 
values in accordance with the axes of sustainability; another, as a branch within the 
more conventional fashion system, more associated with Design practices. 

 
Keywords: sustainability, Fashion Design, higher education, Portugal. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, procura da 

boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática indispensável aos 
seres humanos e deles específica na História como movimento, como luta. 

 – Paulo Freire 
 

O tema de investigação surge de uma interiorização pessoal – como cidadã e 

designer de moda – que se manifesta na insatisfação vivida com o modelo atual de 

sociedade e, consequentemente, numa busca de um novo paradigma que permita a 

construção de sociedades mais justas e equilibradas. Reconhecendo o papel crescente 

que os movimentos de sustentabilidade têm conquistado no desenvolvimento de 

sistemas educativos e visões na área da moda, esta pesquisa pretende apoiar o 

desenvolvimento de alternativas sustentáveis no ensino do Design de Moda.  

Hoje em dia sentimos, além de tudo, o ritmo acelerado da mudança regular. 

As visões humanista e religiosa dominantes têm centrado o homem na sua ideia de 

progresso e melhoramento contínuo da humanidade, o que nem sempre permitiu que o 

homem conseguisse ver um cenário para além das suas próprias necessidades 

(Giddens, 2001/2004; Lipovetsky, 2006; Lovelock, 2006/2007). Segundo a UNEP 

(2012), o modelo industrial do ocidente gera discrepâncias cada vez mais marcadas 

entre os países do Norte e do Sul, causa marginalização social e política de 

importantes grupos sociais (como os imigrantes), exponencia desequilíbrios na 

distribuição de bens essenciais (água, comida, emprego), fomenta uma exploração 

desregulada dos recursos naturais finitos e da gestão dos solos. Assiste-se à 

degradação constante do meio ambiente e desilusão generalizada com os modelos 

desenvolvimentistas (Diegues, 1992; Dresner, 2007; Jacobs, 2001/2006; WCED, 

1987).  
Such problems are caused by the dominant model of production – called neoliberal 
capitalism – as a way of political dominance and economic exploitation. [...] 
Classical paradigms, arrogantly anthropocentric and industry-oriented, [...] leads to 
extermination and to cruel differences between the rich and the poor. Classical 
paradigms are leading the planet to a loss of natural resources. The current crisis is a 
crisis of civilization paradigms. (Gadotti, 2009, pp. 101-104) 
 
O fenómeno da globalização adicionou uma nova dimensão a estes desafios 

mas também criou novas oportunidades de as combater de forma global. Hoje, a 

urgência de uma cooperação internacional é baseada num mesmo consenso: o 
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paradigma atual de desenvolvimento é insustentável, o que quer dizer que este modelo 

não tem as premissas necessárias para viabilizar a sobrevivência humana e a 

manutenção do planeta a médio e longo prazo (e.g. Brown et al, 1987; Edwards, 

2005; Shiva, 2005; Vos, 2007; WCED, 1987).  

O ponto de partida desta investigação – a insustentabilidade do modelo atual 

– cria a necessidade de desenvolvimento e fundamentação de novos paradigmas, 

capazes de construir novas visões, para além de uma lógica economicista. A 

sustentabilidade propõe uma gestão mais adequada entre as necessidades do homem e 

os limites da Terra. Defende um modelo económico estabelecido de acordo com a 

capacidade de autorregulação dos sistemas naturais, numa ideia de permanência, 

durabilidade e estabilidade dos fatores sociais e materiais. Baseia-se na premissa de 

que as pessoas podem mudar o seu comportamento em prol de um bem-estar comum, 

respeito pelo planeta e diversidade que o caracteriza (Bell & Morse, 1999; Munro & 

Holdgate, 1991; Thorpe, 2007; Trzyna, 1995).  

Na cultura global, assiste-se à elevação do fenómeno da moda e do sistema 

que o produz. O sector têxtil e do vestuário tem-se desenvolvido numa rede cada vez 

mais complexa de atividades e estruturas, tornando-se uma das indústrias mais 

influentes da economia internacional. O uso crescente das novas tecnologias 

associadas ao conhecimento, faz com que o designer adquira um lugar de maior 

relevância, num mercado multifacetado, competitivo e desregulado. Ao designer de 

moda é atribuída uma nova dimensão profissional, no desenvolvimento de estratégias 

e novas oportunidades, inovação e criação de mais-valias para os produtos e 

respetivas empresas (Gomes & Guedes, 2009; Morais-Alexandre, 2006; Pires, 2012; 

Kunz & Garner, 2007). O desenvolvimento material e respetivo consumo são 

entendidos como um reflexo da história de uma comunidade, estilo de vida e 

organização política, social e cultural. Como refere Castro (2007) “and a designer, as 

withess of his time, not only projects a form or an object, but also projects his 

yearnings and the society where he lives” (p. 4). A reflexão sobre o papel do designer 

é crucial neste contexto, procurando-se o desenvolvimento de produtos e serviços que 

respondam a uma nova proposta cultural, com uma identidade que vá além da 

convencional, considerada irresponsável e vazia de simbologia (Fletcher & Grose, 

2012; Papanek, 1985; Preciosa & Avelar, 2010). David R. Shah (2013), editor da 

conceituada revista View, reflete acerca do momento atual: 

 



 

 3 

What really matters 
Clearly consumers are feeling disappointed, disaffected and disconnected by the 
crisis of capitalism, by the banking systems and by digital ubiquity. [...] 
Collaborative communities and hubs – where people share facilities, tools, objects 
and ideas – are already a key trend among early adopters. [...] To be a successful 
brand tomorrow, companies will have to offer solutions to meet this new mindset, 
from new ways to regulate digital intrusiveness, to holistic spirital spaces, to 
products and services that (genuilnely?) promote wellbeing and happiness. 
 

A sustentabilidade, em termos práticos, funciona como um eixo de 

orientação para qualquer planeamento, tomada de decisões e atitudes. Neste sentido, a 

disseminação deste novo paradigma torna-se essencial, por via da ciência, do mercado 

e dos governos. Baseado em métodos de pesquisa e recolha de informação não 

tendenciosa e relevante, destaca-se a importância do treino e do desenvolvimento de 

capacidades de resolução de problemas complexos, assim como de características 

morais –  autoestima, humildade genuína, altuísmo. A educação e o ensino superior 

surgem como espaço privilegiado no desenvolvimento do conhecimento, 

reestruturação de valores e ética; é também responsável pela formação dos quadros 

superiores (Adams & Jeanrenaud, 2008; Costanza & Patten, 1995; Edwards, 2005; 

Rodrigues, 2009). 

[...] there are three things that we touch upon every day that greatly impact the 
world around us: fuel (energy), food and fashion. The first two are now wholeheartedly 
studied and worked upon. It is now fashion´s turn to inform and dazzle us with what is 
possible, to provide the imperative to change every aspect of producing and purchasing our 
second skin. (Hawken, 2012, p. 3) 

 
É neste contexto que a presente pesquisa se situa, pretendendo contribuir 

para a construção de um quadro teórico que apoie e motive a implementação de 

processos e projetos sustentáveis, adequando sempre que possível as problemáticas ao 

panorama nacional. A Comissão Nacional da UNESCO em Portugal (CNU, 2006), no 

relatório da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável - 2005-2014, definiu como metas quantificáveis: 

• Inserir formalmente as questões da sustentabilidade nos currículos das licenciaturas 
de comunicação social, jornalismo, relações públicas, publicidade e marketing – quer 
através de cadeiras específicas, de módulos dessas cadeiras ou de work-shops. Criar 
um curso anual de Desenvolvimento Sustentável direcionado para jornalistas e 
agentes de comunicação. Data limite: 2007. 

• Organizar um exercício de autoavaliação por parte das várias licenciaturas sobre o 
grau de penetração das temáticas do Desenvolvimento Sustentável e da Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável nos seus currículos [...]. Discutir, fazer 
recomendações e divulgar os resultados desse exercício. Data limite: 2010. (pp.20-
21) 
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A dissertação de mestrado está organizada em três capítulos, assim como as 

metodologias de trabalho: revisão bibliográfica, análise documental e realização de 

entrevistas. A seleção foi feita com o intuito de delimitar conceitos chave, 

compreender o modo de integração nas diferentes áreas de estudo e sistematizar 

práticas e discursos correntes no ensino do Design de Moda em Portugal. 

Dá-se início ao capítulo I com uma reflexão alargada do contexto 

socioeconómico e ambiental das sociedades modernas, dando especial atenção ao 

ensino artístico e fenómeno da moda. Considerando os desafios de uma análise de um 

tema tão amplo, esta capítulo não tem como principal objetivo a realização de um 

estudo exaustivo de História mas uma recolha de modos e costumes considerados 

pertinentes. Correndo o risco de generalização e consequente falta de rigor, procurou-

se criar uma visão holística e relacional de diferentes fatores, como a  industrialização 

e a globalização, pontos de partida para o desenvolvimento de conceitos de 

sustentabilidade e afirmação do Design enquanto disciplina estrutural do modelo 

industrial. A revisão bibliográfica cruzou autores de referência, como Giddens 

(2001/2004), WCED (1987), Lipovetsky (2006), Torgal e Roque (1993), Mathias 

(1969), Efland (1990) Raizman, (2003), Reis  (1987) e Teixeira (1992).  

Num segundo momento, pretendeu-se analisar o termo da sustentabilidade e 

os diferentes modos de integração na sociedade. Através de um debate construtivo 

entre autores como Costanza e Patten (1995), Munro e Holdgate (19991), Dresner 

(2002), Vos (2007), UNESCO (1997), Basiago (1995) e Rodrigues (2009), considera-

se que a sustentabilidade é vista dentro de diferentes contextos e projetos, possuindo 

uma complexidade quase infinita de definições, em parte devido à permanente 

mutação de contextos, também eles cada vez mais complexos e sensíveis à mudança. 

É entendida como um conceito que, ao longo dos tempos, tem albergado diferentes 

ideias e atravessado várias áreas de estudo. Todo o mediatismo criado em torno dos 

temas da sustentabilidade tem tornado as águas da compreensão turvas mas também 

tem disseminado uma série de princípios e visões.  

Na área da Educação, foi feita uma análise de conceitos relacionados – 

educação para a sustentabilidade, educação para o desenvolvimento sustentável, 

educação sustentável – reconhecendo as diferentes perspetivas de Sterling (2001), 

UNESCO (2005), Gadotti (2008) e Schmidt (2011). As Ciências da Educação estão 

representadas através das ideias de Freire (1993), Gâmboa (2004), Magalhães (2010), 

McKeown (2002), entre outros. Para compreender as relações entre sustentabilidade, 
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Design e Moda, recorreu-se também à contextualização do surgimento de 

movimentos precursores – como o ecodesign, design sustentável, slow fashion ou 

moda sustentável. Destacam-se as ideias pioneiras de Fletcher e Grose (2012) e do 

Centre for Sustainable Fashion (2008). Nesta área são, também, essenciais os 

contributos de Papanek (1985), Baldini (2006), McDowell (2000), Thorpe (2007), 

Nicchelle e Nogueira (2001) e Martins (2009).  

No capítulo II, procurou-se compreender o contexto histórico da profissão, 

que hoje se designa de designer de moda, e as mudanças mais significativas da sua 

formação. O ensino na área está historicamente ligado à formação profissional e 

respetiva fragmentação das várias tarefas que constituem o processo de produção 

(modelagem, costura, provas). Neste sentido, foi notada uma quase ausência de 

pesquisa acerca do ensino do Design de Moda em Portugal e cursos existentes. A 

informação foi recolhida de escola em escola, de forma a entender a história do ensino 

do Design de Moda. O caso português é estudado com maior detalhe, através das 

investigações de Morais-Alexandre (2009), Coelho e Avillez (1987), Paulos (2009) e 

Duarte (2004).  

A delimitação da nova disciplina académica do Design de Moda partiu do 

cruzamento de uma base teórica da área da Educação, através de Young (2008), Silva 

(1996), Magalhães (2010) e Anastasiou (2004), com investigações feitas na área 

específica do ensino do Design de Moda, como Preciosa (2012), Sant´Anna (2012), 

Montemezzo (2003), Rybalowski (2010), Silva e Nascimento (2012), Merlo e Eloize 

(2010) e Gomes (2009). Preparada a investigação para a análise dos modos de 

integração nos cursos de Design de Moda, foi feita uma revisão bibliográfica do tema 

proposto. Compreende-se que é uma área muito recente – tanto a do Design de Moda 

como a da sustentabilidade – onde a perspetiva histórica ainda tem um caminho curto. 

Distinguem-se os trabalhos de Pires (2012), Martinez (2013), Anicert e Rüthschilling 

(2013), Lima e Salvado (2012), Corner (2008), Navalon e Levinbook (2013). Na sua 

maioria, são artigos que refletem sobre as experiências pessoais vividas no ensino do 

Design de Moda, segundo os eixos de sustentabilidade. 

O capítulo III  tem como fundamento a análise documental dos discursos e 

práticas referentes às cinco Licenciaturas da área do Design de Moda existentes em 

Portugal. Pretendeu-se conhecer e sistematizar a informação desenvolvida, em relação 

aos objetivos, planos de estudo, competências e perfis de formação, saídas 

professionais, metodologias de ensino e pessoal docente. Neste seguimento, foram 
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desenvolvidas algumas considerações acerca do lugar da sustentabilidade em cada um 

dos cursos. Desejou-se, além de tudo, levantar a questão da sustentabilidade no 

contexto dos cursos de Design de Moda e debater diferentes pontos de vista. A análise 

não teve a pretensão de ajuizar, mas a de apoiar, disseminar e motivar mais ações 

enquadradas no paradigma da sustentabilidade. 

Compreendendo a importância que a dinâmica vivida nos cursos e a 

relevância que os valores e as atitudes assumem no campo da sustentabilidade, foram 

delineadas entrevistas de forma a colmatar esta dimensão da investigação. 

Compreende-se, no entanto, que é uma recolha de dados subjetiva, dependente de 

uma interpretação própria. As entrevistas foram realizadas às cinco 

coordenadoras/diretoras das licenciaturas na área do Design de Moda em Portugal, 

com exceção da professora Maria Graça Guedes que já não está na coordenação da 

licenciatura da Universidade do Minho, contudo, foi uma das pessoas responsáveis 

pela sua criação e estruturação. Pretendeu-se conhecer as opiniões dos entrevistados, 

através de uma entrevista semiestruturada, que combinasse algumas questões comuns 

mas que lhes desse liberdade para desenvolver o tema que considerassem mais 

pertinente no contexto da sua experiência e do curso em questão. Tendo como 

objetivo principal uma recolha de dados subjetivos: valores, atitudes e opiniões 

considera-se que as entrevistas contribuíram com a inclusão de algumas ideias não 

lineares e modos de estar. 

A conclusão da investigação deseja traçar algumas questões fundamentais 

das relações entre sustentabilidade e o ensino do Design de Moda, lançando pontos de 

referência para o desenvolvimento de cursos com eixos de sustentabilidade, 

nomeadamente no contexto português. 
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CAPÍTULO I: A SUSTENTABILIDADE E A INCLUSÃO DE NOVOS 
CONCEITOS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 
 
1. O MUNDO MODERNO. INDUSTRIALIZAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO 
 
1.1. As Sociedades antes da Industrialização 
 

Hoje em dia, somos confrontados com transformações complexas, ao nível 

das tecnologias e redes de informação, modos de organização e de trabalho, mercados 

e relações de influências. Nos últimos duzentos anos, a mudança tem sido profunda e 

constante. Assistimos à modificação de hábitos e modelos fundamentais, que se 

mantinham desde a invenção da agricultura há milénios (Giddens, 2001/2004; 

Dresner, 2002; Salamone, 1980). 

Até ao século XVIII, as sociedades rurais eram de base agrária com um tipo 

de produção artesanal. A religião era central na maior parte das sociedades. Na 

Europa, o catolicismo e o clero foram eixos de desenvolvimento e domínio 

sociocultural e político. Os costumes eram passados de forma tradicional e havia 

pouca ou nenhuma mobilidade social. A mudança política estava predestinada às 

elites. As artes e a educação refletiam estas restrições e os ofícios não eram 

valorizadas na hierarquia social, estando entregues às classes mais baixas, respeitando 

um formato hereditário. A maior parte das pessoas tinha como principal ocupação a 

produção de alimento, para consumo próprio e em pequena escala. Uma das 

características comuns a vários países do mundo era a situação de pobreza das 

populações, que viviam no limite das necessidades de subsistência (Mathias, 1969; 

WCED, 1987). 

A relação entre o homem e a natureza – animais, plantas, ambiente, 

condições climatéricas – era acentuada pela sua mútua dependência; a conservação e 

o aumento dos animais e das plantas era uma preocupação moral do homem pré-

industrial.  

Os produtos eram bens de primeira necessidade ou considerados de luxo, de 

acesso exclusivo às camadas mais abastadas. A produção de vestuário era feita de 

forma artesanal e aristocrática, caracterizada por um trabalho individual e único: a 

alfaiataria (Gonçalves, 2012). Os mestres-artesãos ensinavam os aprendizes e oficiais 

numa relação do tipo patriarcal e as suas oficinas-loja tinham lugar nas suas casas. As 

ferramentas de trabalho eram simples e de fácil manuseamento. Contudo, os 
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conhecimentos empreendidos no ofício da alfaiataria eram complexos, assim como o 

domínio da modelagem, confecção de vestuário, aspeto final estético e de adaptação 

ao corpo (Silva, 2012). Como refere Gonçalves (2012), “os trajes e ornamentações 

não excluem efeitos estéticos, mas nada que se assemelhe ao sistema de moda – 

quando o gosto pelas novidades se torna um princípio constante e regular – pois estão 

fixados pela tradição” (s.p). O alfaiate era considerado um profissional especializado 

e estas cooperativas de ensino permitiam que os conhecimentos técnicos e materiais 

fossem passados, seguindo a tradição e com pouca intervenção criativa.  

Até 1675, o corte e a costura do vestuário (tanto masculino como feminino) 

era exclusivo do ofício do alfaiate do género masculino. As modistas estavam 

confinadas à elaboração de peças de roupa interiores femininas. Às mulheres em 

geral, só lhes era permitido fazer costura em trabalhos manuais que não exigissem 

perícia, roupas infantis e domésticas (Gonçalves, 2012). No reinado do rei Luís XIV, 

este dá às modistas a importante permissão de produzirem todo o tipo de peças 

femininas e até de terem as suas próprios oficinas. A partir de França, difunde-se pela 

Europa a possibilidade das modistas produzirem vestuário feminino, apesar do 

domínio e prestígio da alfaiataria masculina se manter. As corporações dos ofícios 

controlavam as atividades artesanais e comerciais, regulamentam o exercício da 

profissão e até mesmo o processo de aprendizagem nas oficinas (Silva, 2012). 

 

 

1.2. A Revolução Industrial. Ciência e Construção da Sociedade Contemporânea 
 

A introdução da mecanização e a passagem para uma sociedade 

industrializada, acontece inicialmente em Inglaterra em meados do século XVIII. 

Estendeu-se a vários países da Europa ocidental e EUA ao longo do século XIX, 

proporcionando reflexos decisivos no destino das comunidades humanas direta ou 

indiretamente envolvidas no processo. O estudo da Revolução Industrial 1  e da 

Industrialização, tem sido desde então alvo de variadíssimos debates devido à sua 

centralidade e atualidade na sociedade moderna (e.g. Cannadine, 1992; Giddens, 

2001/2004; Kiely, 1998; Torgal & Roque, 1993). A sua compreensão tem-se 

demonstrado extremamente complexa e pode ser distinta conforme as diferentes 

                                                        
1 Neste contexto, trata-se da Revolução Industrial que está associada ao contexto de Inglaterra e da Europa, em meados do século 
XVIII e século XIX. Na literatura, existe a discussão de várias “revoluções industriais” anteriores a esta, que derivam da 
multiplicidade de definições criadas para o termo de revolução e indústria. Por exemplo, John Nef (1958) no seu livro Cultural 
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disciplinas, métodos e condições económicas da era vivida. O seu sentido e 

significado está intimamente ligado a conceitos, que também se encontram em 

evolução, como o de desenvolvimento, modernidade, racionalismo ou individualismo. 

Todos estes termos têm sido abordados por historiadores, sociólogos, economistas ou 

designers, pois a sua definição influencia não só a leitura que se faz da própria 

História e dos seus acontecimentos, como o desenvolvimento de novos conceitos, 

nomeadamente o da sustentabilidade (Torgal & Roque, 1993).  

Na base do desenvolvimento industrial do século XVIII estiveram 

envolvidos diferentes fatores, aparentemente aleatórios e espontâneos, que permitiram 

o aparecimento das grandes fábricas e o modelo da sociedade moderna (Mathias, 

1969). A ciência proporcionou grandes inovações tecnológicas, como a invenção da 

máquina a vapor, do fuso manual (uma máquina de fiar) e a exploração de matérias-

primas básicas, como o ferro e o carvão. A natureza passa a ser vista como um 

recurso explorável. A junção do vapor com a mecanização permitiu uma revolução 

dos meios de transporte e das comunicações, como a criação da primeira ferrovia do 

mundo com a locomotiva a vapor. Os novos transportes permitiram a deslocação das 

matérias-primas necessárias à indústria e o transporte dos trabalhadores. O sector 

têxtil2 teve aqui um papel determinante, a par do carvão e do ferro, formaram a base 

do império industrial Inglês (Raizman, 2003). 

Em resposta à nova demanda industrial, assiste-se a um êxodo rural e a uma 

concentração de mão de obra como antes nunca vista, que permitiu a criação de 

grandes centros urbanos – as cidades. A vida social transforma-se, do campo para a 

cidade, e a família que tinha um conceito alargado é agora constituído por um novo 

núcleo familiar, de pais e filhos. Os casamentos que dependiam da pressão económica 

e social das famílias, são agora encarados numa base emocional e de atração 

(Giddens, 2001/2004). A escolha dos ofícios torna-se livre e novas oportunidades de 

emprego são criadas na cidade. Há uma generalização do trabalho assalariado e as 

pequenas economias, antes independentes (mesmo que precárias), tendem a 

concentrar-se nas mãos dos grandes patrões. O sistema capitalista emerge com o 

mercado livre, com a concorrência, acumulação de mercadorias e criação de lucro.  

A relação do homem com o trabalho altera-se completamente (Giddens, 

2001/2004). Na fábrica, cria-se uma nova ordem de organização do trabalho – a 

                                                        
2 Sobre as várias inovações inglesas do século XVIII neste sector ver Alves, J. P. (2012). Fiar e tecer: uma perspetiva histórica 
da indústria têxtil a partir do vale do Ave.  
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produção em série3 – e uma nova classe social – o proletariado. Segundo Marx 

(1890/1968), a divisão de tarefas “mutila o trabalhador, reduzindo-o a uma fração de 

si mesmo, e completa-se na indústria moderna, que faz da ciência uma força produtiva 

independente do trabalho, recrutando-a para servir o capital” (pp. 413-414). No sector 

têxtil, o trabalhador perde o domínio sobre o processo de trabalho e o resultado final 

já não lhes pertence. A perícia, a destreza manual e os conhecimentos adquiridos são 

desvalorizados em prol da divisão das tarefas (Cannadine, 1992; Pietsch,1964). 

As condições de higiene e de trabalho degradam-se rapidamente. O aumento 

demográfico é uma marca histórica4 e o desemprego aumenta com a substituição do 

homem pela máquina. Dão-se as primeiras revoltas de trabalhadores, organizadas por 

grupos que viriam a dar origem aos sindicatos. Atrás da Revolução Industrial vem 

também uma revolução política e “assiste-se ao aparecimento da economia política 

como ciência e ao triunfo do Iluminismo” (Salamone, 1980, p. 66), sede do 

conhecimento e da Enciclopédia Francesa5.  

Inspirada na Independência dos EUA em 1776, a Revolução Francesa de 

1789 deixa marcas profundas na Europa, a nível social e político. Os direitos feudais 

foram abolidos assim como a servidão, substituídos por doutrinas dos direitos dos 

homens e de governos democráticos (Dresner, 2002). Os princípios universais foram 

proclamados e o indivíduo emerge como eixo do modelo liberal, transposto para a 

política através da liberdade de expressão, do sufrágio universal e do 

parlamentarismo; desejam-se melhorias das condições de vida das classes 

trabalhadoras através de medidas económicas, sociais e políticas, como a instrução 

escolar básica, a criação de museus públicos, a reforma do sistema prisional, entre 

outras (Raizman, 2003).  

A educação emerge não só com o aumento da literacia mas também com o 

aparecimento de materiais impressos (Giddens, 2001/2004). Com a Industrialização, o 

conhecimento é adquirido em termos mais abstratos que práticos – aptidões de leitura, 

escrita e cálculo. A partir do final do século XVIII, a educação passa do domínio 

doméstico para o público, onde a escola – antes destinada a elites – começa a integrar 

                                                        
3 A produção em série é um tipo de organização do trabalho que se distingue pela repartição das diferentes tarefas na produção; 
cada trabalhador intervém uma única vez em momento determinado pelo ritmo das máquinas e da coordenação da linha de 
montagem. É um tipo de especialização do trabalho, que pretende homogeneizar os produtos e racionalizar a produção. 
4 Surgem as primeiras discussões das relações entre população e crescimento. Thomas Robert Malthus (1766-1834), foi o 
primeiro a lançar esta tese de interdependência, tornando An Essay on the principle of Population uma obra de referência. 
Compilada em seis volumes, foi editada entre 1798-1826 e é ainda hoje debatida pela sua atualidade.  
5 A Encyclopédie foi uma obra de referência política e social do Iluminismo Francês. Editada por Jean le Rond d´Alembert e 
Denis Diderot em 1772, é considerada a primeira enciclopédia dos tempos modernos. 
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um conjunto de alunos heterogéneos. Estas mudanças trouxeram inúmeros desafios à 

construção das políticas educativas mas definiram também o sistema escolar como um 

dos lugares centrais no processo de construção da modernidade. A escola do século 

XIX tornou-se assim o espaço por excelência de integração social e de formação para 

o trabalho (Teodoro, 2003). 

Nos finais do século XIX, o modelo de sociedade industrial ocidental já 

estava a caminho do Japão. Seguiu, entre as duas guerras mundiais, à antiga URSS 

sob o domínio dos czares da Rússia e da China (Giddens, 2001/2004). Na viragem do 

século XX, metade da população mundial vive em áreas urbanas; há mesmo quem lhe 

chame “the century of the ‘urban revolution’”6 (WCED, 1987, p. 235).  

 

 

1.2.1. O Caso Português. Uma Industrialização Tardia 
 

Portugal, um país da Europa mas periférico por definição, teve uma 

industrialização tardia e lenta quando comparada 7  com o modelo do país de 

referência, a Inglaterra. Contudo, Jaime Reis (1987) defende que foi uma expansão 

sustentada e “bem ajustada ao meio social e económico” (p. 221).  

Em 1820-1821, surgem as primeiras máquinas a vapor, mas a sua difusão só 

parece mais consistente no final do século XIX com o aparecimento de indústrias em 

localidades urbanas e a difusão de fertilizantes artificiais na agricultura. A par da 

expansão industrial, financeira e mercantil, está também o importante crescimento da 

classe burguesa assente em ideais liberais8. A burguesia substituiu lentamente a 

nobreza e o clero, tanto na cena económica e política, como na mudança de hábitos e 

de mentalidades.  

Assiste-se a uma perda crescente da influência portuguesa, principalmente 

com a Independência do Brasil em 1822. Era visível o atraso cultural e social em 

relação aos países vizinhos na Europa. A base agrária ainda se sobrepunha à 

industrial, e o país tinha uma situação demográfica pouco dinâmica com um mercado 

                                                        
6 Ver capítulo The Urban Challenge (WCED, 1987, pp. 235-260), onde podem ser analisadas as estatísticas da população que 
habita em áreas urbanas, no período compreendido entre 1950 e 2000, assim como exemplos do rápido crescimento de população 
em cidades do Terceiro Mundo.  
7 Para saber mais sobre as potenciais causas do ritmo contido da expansão industrial em Portugal ver Reis; J. (1987). A 
industrialização num país de desenvolvimento lento e tardio: Portugal, 1870-1913.  
8 Destaca-se a Revolução Liberal de 1820 que põe fim ao Antigo Regime, baseando-se nos ideias liberais de Rousseau e 
Benthan. Aspiravam por “uma nação de cidadãos, com os mesmos direitos e deveres, tratados de modo idêntico pelo poder 
político, num contexto de igualdade perante a lei” (Vaquinhas & Cascão, 1993, p. 443). Aboliram, entre outros, os direitos 
feudais e eclesiásticos e a inquisição em Portugal. 
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interno demasiado pequeno para as exigências da escala industrial (Reis, 1987). Os 

sectores do têxtil e da metalurgia foram os mais dinâmicos, seguidos do tabaco, 

moagem, cortiça e fertilizantes químicos (Lobo, 1985).  

A tecnologia existente era importada dos países que já estavam numa fase 

mais avançada da industrialização, especialmente vinda de Inglaterra e da Alemanha 

(Vaquinhas & Cascão, 1993). Apesar da industrialização estar a acontecer no resto da 

Europa, em Portugal os têxteis tinham ainda um caráter pré-fabril e revelavam pouca 

qualidade. Como refere Teixeira (1992): 
a indústria têxtil cujo desenvolvimento Pombal apoiara, desdobrava-se em fábricas e 
fabriquetas de panos de lã e de algodão e de estamparia manual. Com estas 
‘fazendas’ se vestiam os menos abastados e os populares que continuavam, 
tradicionalmente, a tecer e a usar o linho e o burel de fabrico caseiro ou 
comunitário. (p. 221) 
 
Era a moda francesa que determinava o gosto português a par com o “amor 

pelo exótico” (Teixeira, 1992, p. 221) vindo da Turquia, da Índia e da China. A 

importação era a solução mais usada, assim como as cópias e as adaptações ao 

mercado português. As sedas eram fabricadas nas manufaturas de Trás-os-Montes e 

na Real Fábrica das Sedas, que tinha até trazido tecelões estrangeiros (nomeadamente 

de Lyon) para competir com as sedas vindas do comércio francês e das índias. 

Contudo, estas e outras tentativas de impulsionar a indústria e o mercado interno, 

acabavam por ceder ao “peso da influência francesa no traje europeu, temperado no 

entanto pela supremacia da moda masculina inglesa, (...) decisivo para a evolução do 

gosto português apesar da sua adoção mais tardia” (Afonso, 1992, p. 3).  

O desenvolvimento do sistema educativo surge ligado à industrialização e à 

expansão das cidades. Até ao início do século XIX, a maior parte das pessoas não 

tinha qualquer tipo de instrução, nem em Portugal nem no resto do mundo (Giddens, 

2001/2004). A instrução pública9 em Portugal passa a ser vista como um “tema 

capital” (Torgal, 1993, p. 610) e sucedem-se uma série de reformas educativas. O 

ensino primário torna-se obrigatório, gratuito e laico 10 . O liceu, atual ensino 

secundário, é uma criação de Passos Manuel em 1836, com origens no pensamento de 

Marquês de Pombal. No mesmo ano de 1836 e 1837, Passos Manuel inspirado no 

                                                        
9 Segundo Torgal (1993), o século XIX é o século da instrução público e o tempo dos professores. A instrução pública, em 
contraste com a doméstica, é considerada um dever do estado.  
10 Em termos legais, o ensino primário passa a ser obrigatório, grátis e laico, no entanto, em termos práticos as escolas existentes 
eram poucas e poucas eram as crianças que tinham dinheiro para ir estudar (os mais pobres estavam destinadas a ajudarem as 
famílias na sobrevivência). O acesso à escola primária manteve-se de difícil acesso para a maioria. 
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Conservatoire des Arts et Métiers e na promoção das práticas industriais e dos 

processos industriais, cria o ensino politécnico com os Conservatórios de Artes e 

Ofícios, respetivamente em Lisboa e Porto (Torgal, 1993). Segundo Torgal (1993), o 

ensino das Belas-Artes foi também uma preocupação da época de D. Maria e D. 

Fernando. Através do mesmo Passos Manuel, desenvolvem-se os primeiros decretos 

sobre o ensino das Belas-Artes em 1836 e a Academia de Belas-Artes de Lisboa é 

fundada com os seguintes propósitos: 

unir um só corpo de Escola todas as Belas Artes, com o fim de facilitar os seus 
progressos, de vulgarizar a sua prática e de a aplicar às Artes Fabris. (...) Promover 
a civilização geral dos Portugueses, difundindo por todas as classes o gosto do Belo 
e proporcionando meios de melhoramento aos Ofícios e Artes, pela elegância das 
formas dos seus artefactos, a fim de que se goze quanto antes das incalculáveis 
vantagens que nações mais cultas da Europa estão colhendo deste ramo de Instrução 
Pública. (Torgal, 1993, p. 630) 
 
Contudo, a distinção entre o ensino das Belas-Artes e o ensino dos ofícios 

estava bem delineada, assim como o ensino técnico do ensino liceal. Ambos os casos 

eram entendidos como uma forma de manter as classes organizadas e devidamente 

separadas: as classes médias e altas no ensino liceal que dava acesso ao ensino 

superior e às Belas-Artes; as classes baixas e trabalhadoras, que frequentavam o 

ensino técnico com acesso às profissões artesanais e industriais. O ensino superior é 

representado pela única universidade do século XIX em Portugal, a Universidade de 

Coimbra, e alguns institutos, escolas médico-cirúrgicas, ensino politécnico e militar 

superior. Estes meios pertenciam às elites intelectuais, políticas e artísticas de 

Portugal (Torgal, 1993). No século XIX, era um país pobre, com uma base 

essencialmente rural e com um índice de instrução muito baixo (Nóvoa, 1992).  

Com Fontes Pereira de Melo11 é redigido o decreto de lei sobre o ensino 

industrial em 1852 e o Regulamento Provisório para o Instituto Industrial de Lisboa e 

a Escola Industrial do Porto (mais tarde associado ao ensino comercial e ao Instituto 

Industrial e Comercial de Lisboa). O ensino técnico surge em busca da nova ideia de 

“progresso” (Torgal, 1993, p. 627) compreendendo a necessidade de instrução 

especializada dos operários e trabalhadores de cargos técnicos, administradores, 

engenheiros, economistas, entre outros. António Augusto Aguiar cria os Museus 

Industriais de Lisboa e Porto e, em 1884, funda as escolas Industriais e de Desenho 

                                                        
11 Responsável pelas Obras Públicas no período da Regeneração, entre 1851 e 1868. É também responsável pelo forte impulso 
existente na área dos transportes e das comunicações, com os primeiros caminhos de ferro (troço Lisboa/Carregado), os barcos a 
vapor em travessias públicas, as primeiras linhas telegráficas, serviços postais e redes telefónicas. 
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Industrial em Lisboa, Porto, Covilhã, Caldas da Rainha e Coimbra. Emídio Navarro 

aprova os Regulamentos para o ensino profissional, comercial, industrial e dos 

museus. Eduardo José Coelho, em continuidade com os seus antecessores, abre em 

1889 mais escolas Industriais e de Desenho Industrial. Excecionalmente, as mulheres 

começam a frequentar as escolas técnicas: “atendendo às necessidades do reino, elas 

desempenharam um papel fundamental na formação da classe operária portuguesa e 

do sector comercial” (Torgal, 1993, p. 630). Dentro do seu papel tradicional, como 

esposa e mãe, elas são responsáveis pela educação dos filhos na primeira infância. A 

sua educação é ainda um assunto do foro doméstico e do sistema privado 12 

(Vaquinhas & Cascão, 1993). 

 

 

1.3. Moda e Revolução 
 

A moda não é algo que exista desde sempre. Aliada ao culto do novo e da 

mudança, o sistema da moda resulta de uma rede complexa de fatores, afirmação do 

relativismo e da secularização, aparecimento da sociedade aberta13, criação das 

cidades cosmopolitas e comerciais, e tirania do presente sobre o passado anulando o 

sentido de herança e tradição (Baldini, 2005/2006). É um fenómeno proveniente do 

ocidente moderno e o seu sucesso deve-se ao feminino, em especial às cortesãs e às 

burguesas. Segundo Lipovetsky (1987/2009), a fase inaugural da moda surge entre o 

século XIV e o século XIX, “onde [...] a moda já revela seus traços sociais e estéticos 

mais característicos, mas para grupos muito restritos que monopolizam o poder de 

iniciativa e de criação. Trata-se do estágio artesanal e aristocrático da moda” (p. 27). 

Diferenciada do traje e da sua história, o fenómeno da moda é visto, 

na medida em que esta consagra explicitamente a iniciativa estética, a fantasia, a 
originalidade humana, e implica, além disso, uma ordem de valor que exalta o 
presente novo em oposição frontal com o modelo de legitimidade imemorial 
fundado na submissão do passado coletivo. (Lipovetsky, 1987/2009, p. 29) 
 
Compreende-se que a moda funciona essencialmente como reflexo 

consciente da sociedade – usos, hábitos e costumes – servindo enquanto veículo 

transformador do meio social e cultural (MacDowell, 2003). É também uma 

experiência estética mas, além de tudo, a moda define-se enquanto fenómeno social 
                                                        
12 Só em 1880 é decretada a lei que permite às mulheres fazerem estudos secundários. O primeiro liceu feminino português data 
de 1906, o Liceu D. Maria Pia em Lisboa. 
13 Uma sociedade aberta existe em oposição a uma sociedade fechada. Enquanto que a fechada é definida como conservadora, 
tradicionalista e homeostática, a aberta é uma sociedade que integra a mudança e a inovação.  
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que serve para comunicar (Barthes, 1998). Nasce a par da noção de individualidade e 

mudança das relações sociais nas cidades modernas, “e é na roupa, em especial, que 

os homens assumem e dão visibilidade à sua individualidade e sociabilidade perante o 

grupo em que se inserem” (Trinca, 2004, p. 48). A ideia de status, imitação e desejo 

de ascensão social surge, entre outros elementos, através da moda. Pode-se dizer que 

“a Revolução Industrial dará substrato material para o fortalecimento do sistema de 

moda, alavancando a produção de vestimentas e o consumo, ao passo que a 

Revolução Francesa fornecerá substrato ideológico“ (Trinca, 2004, p. 51). Com a 

Revolução Francesa, a moda serve de instrumento para refletir a nova ideologia 

burguesa e adere ao novo estilo de vida “alterando profundamente os costumes 

ocidentais” (Teixeira, 1992, p. 222). Como Morais-Alexandre (2009) refere:  

A revolução de 14 de julho de 1789 trouxe consequências a vários níveis para a 
Moda, desde logo porque alguns dos principais intervenientes são conhecidos 
exatamente pelo tipo de indumentária que usavam ou que, mais corretamente, não 
usavam. Assim, o verdadeiro revolucionário era designado como sans culottes. (p. 
6) 
 
Os participantes da Revolução Francesa vestiam calças compridas de 

algodão em oposição aos característicos corsários que os aristocratas exibiam. A par 

das calças, vestiam uma carmanhola (espécie de camisa) sem casaca, socas e um 

barrete frígio. Este acessório era normalmente vermelho, inspirado nos escravos e nos 

prisioneiros libertos que chegavam a Paris. Os revolucionários construíram uma 

“imagem de marca” repleta de conotações e significados sociais e políticos, que 

serviu para distinguir os aristocratas e passar a mensagem da Revolução. Em oposição 

aos trajes da corte, o vestuário e os acessórios da Revolução marcaram profundamente 

a história e a moda. Através da violência extrema e em nome da liberdade, o luxo e a 

“moda, como sinal de prestígio social sofre uma ruptura e é essencialmente como 

símbolo político que aconteceram os sinais da visualidade da indumentária deste 

período” (Teixeira, 1992, p. 222). Neste contexto, o sistema da moda tentará chegar a 

novos estratos sociais, não só através da desejada democratização e igualdade entre 

cidadãos mas também pela baixa de preços provenientes da produção em série e das 

novas tecnologias (Trinca, 2004).  

A Revolução Industrial do século XIX trouxe o desenvolvimento tecnológico 

e a ampliação do consumo (Nicchelle & Moreira, 2011). O uso de maquinaria cada 

vez mais sofisticada e a nova organização do trabalho permitiu o fabrico de objetos 

comuns (cerâmica, tecidos, rendas), produzidos para um mercado mais vasto e mais 
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acessível de preço. A fabricação de tecidos foi dinamizada por novas máquinas, como 

a famosa fiadeira spinning jenny e a cotton gin, ultrapassando as restrições anteriores 

de produção e dando início à moda moderna (Baldini, 2006).  

O sector têxtil foi um dos mais importantes para o desenvolvimento 

industrial, onde a indústria do vestuário “é fortemente internacionalizada, 

fragmentada e direcionada para a competição através da redução de custos” (Paulos, 

2009, p. 11). Como refere Hufton (1991) “o crescente número de jovens camponesas 

que emigraram para as cidades e o baixo custo da sua força de trabalho foram 

assinaladas como fatores no desenvolvimento da indústria têxtil europeia. A produção 

de rendas era realizada integralmente por mulheres” (p. 37). Os trabalhos artesanais 

de baixa especialização sempre foram identificados ao género feminino, e os ofícios 

possíveis estavam ligados ao vestuário (costureira, modista, chapeleira, bordadeira) 

ou ao sector do pequeno comércio e serviços (lavadeira, vendedeira ambulante ou 

tendeira).  

A posição da mulher até aos anos 1960/1970 foi muito restringida, entre a 

esfera familiar e o domínio masculino, não havendo liberdade de escolha e igualdade 

de oportunidades. No entanto, a mulher trabalhadora foi também um resultado da 

Revolução Industrial e as oportunidades de trabalho aumentaram (Hufton, 1991). A 

indústria das sedas, rendas e bordados estava organizada numa base domiciliária ou 

em pequenas indústrias, para que estas pudessem fazê-lo a par das responsabilidades 

familiares e sob supervisão masculina. A mão de obra feminina era muito barata e o 

trabalho à tarefa prevaleceu sobre o regime fabril durante o século XIX (Higonnet, 

1991). Historicamente, a elaboração dos produtos de moda está ligada ao género 

feminino enquanto que “o mundo da alta costura era (e continua a ser) dominado por 

homens” (Seeling, 2000, p. 16). 

A produção industrial procurava atingir a qualidade dos produtos artesanais 

criados pelos alfaiates e modistas. A partir das técnicas da alfaiataria surgiam peças 

de vestuário dotadas de elevado grau de elaboração técnica – modelagem, confecção e 

acabamentos – e refinamento estético (Soares, 2009). Os alfaiates trabalhavam para as 

camadas mais altas das sociedades, desde a alta burguesia aos reis e rainhas. O 

desenvolvimento da modelagem14, os novos métodos de tecelagem, como o bauwens 

                                                        
14  Destaca-se o livro “A arte da Alfaiataria” do mestre-alfaiate H. Guglielmo Campaign, lançado em 1830. Aqui são 
padronizadas as primeiras tabelas de medidas e é apresentado o conceito do escalado (moldes em diferentes tamanhos), 
conhecimentos que revolucionaram as técnicas de modelagem na Europa e que permitiram que a Indústria da Confecção se 
desenvolvesse. 
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e o jacquard, a invenção da máquina de costura em meados do século XIX vêm 

dinamizar a confecção de vestuário à semelhança do artesanal, nas primeiras 

indústrias de confecção em série. Em 1846, Isaac Singer patenteia a máquina de 

costura e, progressivamente, estas entram nas oficinas dos alfaiates e modistas (Soares, 

2009).  

Num universo dominado por homens, a moda passa do domínio do alfaiate-

artesão para o do génio artista, onde a produção do vestuário assiste à sua maior 

evolução (Seeling, 2000). Charles-Frédérick Worth, inglês de nacionalidade e 

formação (sete anos na atividade têxtil de Londres) é uma figura incontornável do 

fenómeno da moda, sendo considerado o mentor da Alta Costura15. Como Seeling 

(2000) refere, “para Worth que combinava a técnica inglesa de corte com a elegância 

francesa, foi inventada a palavra couturier, pois até então só tinham existido 

couturières, costureiras de corte simples” (p. 16).  

Worth transforma a moda num espetáculo e coloca o alfaiate no centro da 

moda substituindo o lugar ocupado pela cliente. A sua loja em Paris é inaugurada em 

1857 – a Maison Worth – onde o vestuário é colocado à venda já confecionado e 

pronto a usar; esta estratégia vem revolucionar toda a lógica do sistema moda. 

Anteriormente, as peças eram feitas por encomenda em concordância com os gostos 

das clientes e respetivos desejos. Idealizando por iniciativa própria, o alfaiate liberta-

se das restrições dadas pelas clientes e começa a apresentar propostas próprias, 

conforme a sua visão e gosto. Worth institui ainda o conceito de estação utilizado nos 

dias de hoje, assim como é o primeiro a procurar várias raparigas parecidas entre si – 

as modelos – para vestir e fazer desfilar as suas criações (Baldini, 2006). Torna-se o 

couturier da corte, tendo como clientes a Rainha Victoria e a Imperatriz Eugènie, que 

contribuíram para a elevada popularidade das suas criações. Outras casas abriram com 

o mesmo formato e a Alta Costura passa pelo seu período áureo, que dura até ao 

aparecimento do pronto-a-vestir dos anos 1960 (Jones, 2002; Soares, 2009). 

No final do século XIX, a moda moderna caracterizou-se [...] em torno de duas 
novas e antagônicas indústrias, com objetivos e métodos distintos: a Alta Costura, 
com vontade de criar, e a Confecção Industrial, com a sua necessidade de produzir. 
(Gonçalves, 2012, s.p) 
É neste período que Paris adota o estatuto de capital da moda, da arte e da 

cultura. Os figurinos de moda e as revistas femininas16, com o impulso da fotografia e 

                                                        
15 A Chambre Syndicale de la Haute Couture é criada em 1868 de forma a regular a produção e o produto de Alta Costura, onde 
só os membros associados podem dizer que as criações são de Alta Costura. 
16 Por exemplo, a revista de moda Vogue é lançada em 1889, tornando-se uma referência mundial. 
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da diversificação de estampas, transformaram-se numa verdadeira força cultural. O 

figurino de moda introduziu as mulheres no mundo da publicidade, com a sua 

paradigmática aliança entre imagem e informação comercial que vendia os seus 

produtos com o ideal de um sexo e de uma classe“ (Higonnet, 1991, pp. 319-320). É 

também nesta fase que a moda feminina ganha destaque em relação à do homem, 

tornando-se uma questão de género (Raizman, 2003).  
By the end of the nineteenth century, the Europeans and Americans had fully 
embraced the benefits of industrialization. By the end of the nineteenth century, the 
first advertising, chains and retail stores, and widely-circulating magazines 
combined with the efficient manufacturing systems and trade routes to transform the 
Western world into a mass consumer society. The rise of consumer spending would 
bring clothes of reasonable quality, as well as the shifting trends of fashion, to more 
people ever before. (Pendergast,  Pendergast & Hermsem, 2004, p. 602) 
 
 
 

1.4. O Ensino Artístico, as Artes e os Ofícios 

  

É hoje inquestionável a ruptura que a introdução da máquina e o 

desenvolvimento mecanizado produziu no homem e na sociedade moderna. A 

Revolução Industrial influenciou a arte e o “repentino alinhamento da civilização com 

a técnica” (Francastel, s/d, p. 30). Inventou novas práticas de produção e padronizou 

hábitos e modos de vida. Transformou a relação entre os indivíduos e criou um 

consumo de massa (Calinescu, 1987). Mudou a relação do homem com a natureza e 

construiu uma sociedade baseada na ciência e no liberalismo (Pietsch, 1964). O 

potencial da razão instrumentalista é criado e a sociedade é submetida à lógica da 

economia (Sterling, 2001). 

Segundo Efland (1990), foram três as revoluções que modelaram o mundo 

Ocidental: a Revolução Industrial, a luta política contra os poderes absolutos das 

monarquias expressa nas sangrentas Revoluções Francesa e Americana, e o 

romantismo enquanto revolução cultural. 

O ensino artístico refletiu tanto os novos ideais como as questões que se 

levantavam provenientes das muitas transformações, nomeadamente a relação entre o 

homem e a máquina, e a dualidade artista/artesão. A visão científica e intelectual da 

arte reconheceu ao artista um novo valor social e alto estatuto. Como argumenta 

Efland (1990), “artists can be seen as persons whose imaginative power was a faculty 

of immediate insight, superior to science; hence art was seen as a culturally relevant 

form of knowledge” (p. 50). A arte assumiu-se enquanto área de conhecimento com 
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leis próprias e o ensino artístico manteve-se focado nas academias de Belas-Artes 

com um tipo de ensino tradicional. Não sofrendo grandes alterações com as 

revoluções, as academias de Belas-Artes centraram-se essencialmente na liberdade 

criativa do artista e liberalização do sistema de admissões, exposições, etc.  

As manufaturas eram produzidas em escala cada vez maior e os projetos 

tinham de ser elaborados segundo regras e objetivos específicos. O artista das classes 

altas foi-se afastando do artesão das classes trabalhadoras, assim como os processos 

de trabalho e respetivas formações se desenvolveram em sentidos distintos (Efland, 

1990). Cada uma das nações, em pleno desenvolvimento tecnológico, compreendeu 

esta diferenciação e delineou diferentes estratégias do ensino das artes e dos ofícios. 

Esta divisão entre classes não era única, a diferenciação entre géneros era também 

evidente (Vicente, 2012). O papel da mulher aparecia mais associado às atividades 

artesanais e em geral aos têxteis. Em 1803 é fundada em Paris uma das primeiras 

escolas femininas de arte, a École Gratuite de Dessin pour les Jeunes Filles, que 

serviu de matriz para outras escolas, como a English Female School of Design que 

lecionava um curso de desenho básico, orientado para as artes artesanais.  
[...] para poderem concorrer a empregos nas atividades artesanais, e, de forma mais 
premente, para concorrer a empregos em profissões de desenho industrial que 
substituíam então certas atividades artesanais, as mulheres tiveram de procurar uma 
formação pública. Além disso, as mulheres começavam a aspirar a uma posição nas 
artes maiores e compreender que a não poderiam alcançar sem uma educação e 
reconhecimento oficiais. (Higonnet, 1991, p. 311) 

 
A formação dos ofícios passa da escala do atelier e respetivos mestres para as 

fábricas e empresários; contudo, “for all its greater efficiency, the factory system 

failed to provide needed designers” (Efland, 1990, p. 50). A necessidade de formação 

específica ao nível técnico e artístico foi sentida na procura da qualidade intrínseca 

das manufaturas. A Grande Exposição do Palácio de Cristal (Londres) em 1851 serviu 

para exibir, pela primeira vez, o domínio tecnológico e artístico de cada nação ao 

nível mundial.  

The lack of trained designers had been evidence in the last half of the eighteenth 
century, as we saw in the reasons given for the foundation of academies of art. [...] 
The most obvious symptom was the decline in the artistic quality of manufactured 
goods.  (Efland, 1990, p. 50) 
A Inglaterra entendeu assim que os seus produtos (em especial os têxteis), 

apesar da sua superioridade tecnológica, eram artisticamente inferiores aos dos seus 

pares europeus. As qualidades artísticas eram já vistas como características essenciais, 

pois em 1836-1837 o governo inglês fundou a primeira escola de Design com esta 
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preocupação, a Government School of Design (Efland, 1990). Em 1848, é-lhe 

associada, mas colocada à parte, uma escola feminina. A Inglaterra não tinha 

implementado nenhum sistema de ensino para os artesãos, enquanto que os franceses 

já tinham à volta de oitenta academias de arte provinciais, centradas nas necessidades 

das indústrias locais; o único sistema que não separou o ensino artístico do das 

manufaturas. A Alemanha havia fundado politécnicos há mais de vinte anos. Outro 

ponto importante para o sucesso da formação dos designers, poderá estar relacionado 

com o facto do ensino do desenho na formação geral; a Alemanha já o ensinava no 

ensino primário enquanto que a Inglaterra 17  só o fará vinte anos depois, 

aproximadamente. A Inglaterra tentava encontrar o seu molde com William Dyce, o 

primeiro encarregue de construir uma escola e um currículo que respondesse às novas 

expectativas. Dyce considerava a decoração um aspeto prioritário e desenvolveu um 

currículo onde misturava elementos das escolas de Arte francesas e dos politécnicos 

alemães.  
Drawing on a practice he had observed in Prussian craft schools, he attempted to 
make the school of Design more practical by teaching students to make working 
models and patterns so that they would understand the industrial processes in which 
the Design were to be applied. (Efland, 1990, p. 59) 
  

Este projeto não teve a aceitação esperada e aprofundou a distância entre as Belas-

Artes e as escolas de Design. Henry Cole reorganizou a escola que se passou a 

chamar National Art Training School em South Kensington, atualmente Royal 

College of Art. O ensino artístico profissional passou a estar dividido em dois, as 

Belas-Artes nas academias e os artesãos nas escolas de Design, associados ao estudo 

das formas decorativas.  

Com a expansão dos liberais surge também a vontade de construir uma 

cultura comum e “de gosto” (Green, 1974, p. 41). Acreditando que era possível criar 

melhores condições de vida para os operários e trabalhadores em geral (que viviam 

ainda em situações de pobreza), foram estruturadas algumas reformas sociais. A 

educação de designers foi uma das medidas tomadas, com o objetivo de criar padrões 

de gosto e introduzir um sentido moral e social nas artes decorativas. Mais tarde, a 

escola geral incluiu nos programas escolares a disciplina de Artes Decorativas e 

faculdades e universidades tornaram as Artes um objeto de estudo.  

                                                        
17 A introdução do desenho no ensino primário é feito em Inglaterra através de Henry Cole, uma figura Inglesa de destaque na 
história do Design industrial; foi também diretor da Government School of Design na época da Grande Exposição de 1851 e 
reestruturador dos seus cursos e currículos. 
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No entanto, os trabalhadores continuaram a ser social e politicamente 

excluídos e o fosso entre artista/artesão só é atenuado com a Bauhaus na Alemanha, 

no início do século XX (Raizman, 2003). Em oposição às ideias de Cole, John Ruskin 

impôs-se, na segunda metade do século XIX, pelo valor criativo das artes e dos 

ofícios. Lutador ativo dos direitos do trabalho e da moral industrial, Ruskin tem uma 

forte influência em William Morris e na criação do movimento Artes e Ofícios. 

Iniciado em Inglaterra, “the arts-and-crafts movement was more than an art 

movement; it was also a social mission to remedy the wrongs of Industrial 

Revolution” (Efland, 1990, p. 151). De ideal socialista, surgiu em oposição à 

mecanização e à produção em massa, em defesa do valor artesanal e da unidade das 

artes com o artesanato. 

Their problem was to marry, on a scale sufficient to provide affordable well-Design 
goods for the majority, the economics of mass-production to their requisite sense of 
the importance of job satisfaction and the ‘joy of making’ for the factory worker. 
They also relied upon the assumption that mass-consumers actually wanted to 
surround themselves with products which respected concepts such as ‘truth to 
materials’ and ‘honesty of construction’ and rejected the stylistic encyclopaedism 
which was the wallmark of most contemporary mass-produced goods. (Woodham, 
1997, p. 14) 
 
Têxteis, tipografia, mobiliário, tapeçarias foram alvo de projetos minuciosos, 

onde o desenho tinha um papel determinante associado a técnicas artesanais (Tuffelli, 

1999). No final do século XIX, surgiram vários grupos e associações de Design, como 

a Century Guild, Home Arts and Industries Association ou a Walter Crane´s Arts and 

Crafts Exhibition Society, onde foram desenvolvidas diversas colaborações, projetos e 

teorias de Design. Walter Crane foi outra das figuras centrais do movimento de Artes 

e Ofícios, sendo diretor da South Kensignton School of Design na década de 1880 

(Efland 1990). Em finais do século XIX, a Union Centrale des Arts Décoratifs em 

Paris, cria uma secção feminina, cuja finalidade era encorajar a obtenção de padrões 

mais elevados, tanto em quantidade como em qualidade. As ideias de Morris e Ruskin 

vão inspirar movimentos determinantes para o Design, como a Arte Nova e a escola 

Bauhaus (Raizman, 2003).  

Na Arte Nova havia a vontade de levar a arte para tudo e todos, testemunho 

da passagem da relação arte-artesanato para arte-indústria (Tuffelli, 1999). Nesta 

época era comum, os artistas deixarem a pintura para se dedicarem às artes aplicadas 

e à arquitetura. Na viragem do século, a Arte Nova propaga-se pela Europa e EUA 
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com diferentes nomes18, mas em comum mantinham a inspiração na tecnologias de 

ponta e nos novos materiais provenientes da indústria, numa busca da renovação das 

formas e das artes. Pretendia-se uma visão integrada das artes e diferentes áreas foram 

desenvolvidas com esse propósito – arquitetura, cerâmica, artes gráficas, joalharia, 

moda. Vivia-se a Belle Époque (1871-1914) e a Era Vitoriana (1837-1901), ambas 

marcadas pelo otimismo, ausência de guerras e contínua ascensão económica da 

burguesia. Os meios produtivos industriais ficavam cada vez mais complexos e o 

consumo adquiria uma nova expressão.  

A indústria aliou-se aos artesãos e aos artistas, permitindo o aparecimento de 

uma nova profissão – a do designer industrial – um especialista qualificado técnica e 

esteticamente, capaz de propor novas metodologias de trabalho, para a produção em 

série realizada por máquinas (Bonsiepe, 1992). O caminho percorrido na história do 

Design está repleto de indivíduos que sozinhos ou em grupo, associações ou 

instituições, procuraram tornar acessível a muitos o que antes pertencia a uma 

pequena elite. Emergiu um sistema industrial baseado na individualidade do designer 

e na cultura de consumo. Entre a uniformidade de Henry Ford e os manifestos de 

Ruskin e Morris, o Design desenvolveu-se num conflito entre arte, artesanato, 

indústria, reforma social e cultura comercial (Raizman, 2003).  

Hoje em dia, o Design insere-se nas artes tornando-se um componente 

estrutural de um modelo de sociedade industrial e é uma das áreas mais influentes nos 

países industrializados. A produção de produtos de moda aproxima-se do processo de 

qualquer outro objeto, colocando a moda no campo de investigação do Design. Como 

Pujol (2009) conclui “Industrialism trigged the end of craft and divided makers from 

thinkers” (p. 4). 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. A Bauhaus. De Escola de Artes e Ofícios a Universidade de Design 

 
                                                        
18 Destacaram-se vários países que deram um importante contributo para as artes aplicadas e para a Arte Nova em particular. Na 
França, Bélgica e Suíça o termo era Art Nouveau, Alemanhã Jugendstil, Aústria e Espanha Modernisme, Rússia Modern, Itália 
Stile Liberty. 
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No início do século XX a disciplina do Design conquista o tempo e o 

espaço19 que mais entusiasmo criou no ensino e na atividade: a Escola Bauhaus. Dona 

de uma história rica em atores (diretores, professores e alunos)20 , filosofias e 

intervenções sociais, esta Escola de Artes e Ofícios de 190221 transformou-se numa 

Universidade de Design de referência. Mais do que uma escola, a Bauhaus é 

entendida como um movimento cultural e artístico que teve um impacto internacional 

único (Burdek, 2005). Inserida num contexto de pós-guerra, expressionismo e 

dadaísmo, existiu durante um período político e social de grande complexidade, 

passando por momentos extremos entre a euforia do pós-guerra, a fuga política e a 

censura dos Nazis.  

As influências da Bauhaus são ímpares, tanto pelo desenvolvimento do 

próprio conceito de Design e práticas de trabalho, como pelas metodologias de ensino 

e propostas curriculares. Os fundamentos do Design estabelecidos colocaram a função 

no centro do processo criativo, associando-a a um conjunto de necessidades reais da 

população. Segundo Dorfles (1991): 

...há que reconhecer à Bauhaus o mérito de ter sido a primeira grande escola a 
enfrentar os problemas do projeto – quer artesanal quer industrial – com a mesma 
seriedade e profundidade ideológica com que até então tinham sido encarados tão-só 
os problemas dos ‘altos estudos’ universitários, científicos e humanistas. (p. 115)  

 
Na Bauhaus foi desenvolvida uma relação de proximidade com a sociedade 

e, com a ideia de democratizar o consumo de bens do dia a dia, reuniu diferentes 

estilos artísticos e artesanais na construção de uma nova estética. Teve um papel 

determinante na educação de designers e na disseminação do próprio ensino do 

Design, influenciando outras escolas, nomeadamente a Ulm School of Design 

(Burdek, 2005). Muitos dos professores e alunos foram forçados a fugir de Alemanha 

quando a 2ª Guerra Mundial começou, o que permitiu a difusão dos conceitos 

pioneiros anteriormente desenvolvidos22. Como Efland (1990) refere, “they saw 

Design as exploitation to discover the basis for vision” (p. 218). 

                                                        
19 Weimar (1919/1925), Dessau (1925/1932) e Berlim (1932/1933) 
20 Diretores da Escola: Walter Gropius (1919/1928), Hannes Meyer (1928/1930) e Mies van der Rohe (1930-1933). Professores: 
Wassily Kandinsky, Otto Linding, Piet Mondrian, Paul Klee, Johannes Itten, Moholy-Nagy, entre outros. Alunos: Swiss Max 
Bill (mais tarde reitor da Ulm School of Design). 
21 Entre 1902 e 1906 Henry van de Velde esteve à frente da Escola de Artes e Ofícios em Weimar, que em 1919 se viria a fundir 
com a Academia das Artes de Walter Gropius, dando origem à Staatdliches Bauhaus com a direção do mesmo Gropius. 
22 Por exemplo, Josef Albers foi professor na Universidade de Yale, em New Haven (Connecticut, EUA); e Walter Gropius foi 
diretor do departamento de Arquitetura na Escola de Design de Harvard (EUA). 
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1.4.1.1 Currículo e Estratégias Pedagógicas 

 

A escola da Bauhaus é considerada uma das experiências pedagógicas mais 

marcantes da história do ensino do Design (Efland, 1990; Rodrigues, 1989). A 

multiplicidade de estratégias pedagógicas e a sua inovação, permitiram a criação de 

um ambiente multidisciplinar e uma dinâmica de cumplicidade única, entre 

professores e alunos, escola e meio envolvente. Os professores tinham diferentes 

formações criando projetos interdisciplinares, ligados através de um movimento 

editorial ou de um objetivo comum (Rodrigues, 1989). Faziam conferências, peças de 

teatro, exposições itinerantes. A metodologia pedagógica era, segundo Rodrigues 

(1989), democrática e participativa. Contudo, no início da Bauhaus a mulher teve, 

ainda, um acesso dificultado à escola e quando conseguia ultrapassar todos os 

obstáculos, era enviada para a tecelagem e o atelier de modelagem era somente de 

acesso feminino (Pires, 2012). A diferenciação entre géneros manteve-se associado às 

áreas e profissões. 

As estruturas curriculares da Bauhaus sofreram algumas remodelações, 

segundo as épocas e os professores responsáveis. Inicialmente, o currículo estava 

dividido em duas fases, uma mais prática e artesanal, e outra associada ao estudo das 

formas (Efland, 1990, p. 215). No centro da formação estava um curso obrigatório, 

“the foundation course (...) the heart of the program of basic polytechnical artistic 

education” (Burdek, 2005, p. 29). Tinha a duração de seis meses e viria a determinar a 

admissão do aluno. O primeiro curso foi idealizado e lecionado por Johannes Itten, 

pintor, designer, professor e teórico. Defensor da prática de atelier, Itten propõe a 

experimentação e a libertação criativa, com o ensino de competências básicas de 

Design, associadas à forma, textura, cor. Tinha como objetivo desenvolver as 

capacidades cognitivas dos alunos, integrando a teoria na prática e na discussão de 

projeto. Após a formação e passagem no curso-base, cada aluno era convidado a 

escolher uma tecnologia num workshop. Durante seis meses ficava à experiência até 

ser admitido como aprendiz. As áreas à escolha estavam ligadas ao domínio dos 

materiais, tais como tapeçaria, cerâmica, trabalho de metais, carpintaria, serigrafia. 

Nesta fase inicial da Bauhaus, o método artesanal era ainda valorizado, algo que se 

transformou com o tempo e com a introdução de métodos industriais. Os workshops 

eram dados por dois professores, um artesão e um artista que dirigiam respetivamente 
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o lado técnico/produtivo e a vertente artística. Esta dualidade foi também aqui 

polémica, quando o artesão estava submetido ao artista na sala de aula.  

Itten desenvolveu métodos pedagógicos muito próprios, influenciado pelo 

trabalho de Franz Cizek, dos expressionistas, de Walter Crane; começava as aulas 

com exercícios de respiração e relaxamento, dava conselhos sobre saúde e bem-estar 

físico, considerando o corpo um meio privilegiado da expressividade e da criatividade. 

Este tipo de abordagem contrastava com o racionalidade de Gropius e em 1922 Itten 

despede-se da Bauhaus. O curso preliminar fica entregue a Lászlo Moholy-Nagy e 

mais tarde a Josef Albers. 

Em 1925, na “era de Gropius” mas já em Dessau (Rodrigues, 1989, p. 115), 

o plano de estudos passa a integrar novas disciplinas associadas à produção, como o 

estudo de orçamentos, organização de contratos e contabilidade. Nesta transformação, 

Moholy-Nagy tem um papel muito importante, com um abordagem mais estruturada. 

A passagem do método artesanal para um projeto de Design começa a ganhar forma 

com a sistematização das diferentes fases do processo. Segundo Rodrigues (1989), o 

ensino passa a estar organizado em ensino formal, técnico e de arquitetura. A nível 

curricular sente-se já a direção da especialização e da interação com as indústrias 

locais. O encontro com as necessidades da indústria e do mercado é fomentado, numa 

lógica de responsabilização social e encontro com a função. A escola viria a ter um 

papel bastante dinâmico na produção de protótipos industriais criados pelos alunos 

nos workshops; é até criada uma organização comercial do próprio Instituto, onde os 

protótipos desenvolvidos por alunos e professores são colocados à venda para a 

indústria. Os lucros revertem parte para o autor e parte para as oficinas responsáveis 

pelo projeto.  

Em 1928, o arquiteto Hannes Meyer torna-se o novo diretor e cria um 

programa com maior base científica, numa sistematização cada vez mais pura, 

afastando-se dos objetivos iniciais das academias de Artes e afastando alguns dos 

professores, como Moholy-Nagy e Klee. Esta fase final (1928-1930) centrou-se na 

estandardização e produção em massa. Com Josef Albers, Meyer introduziu novas 

disciplinas e ateliês, tais como fotografia, escultura, psicologia, atelier de tecidos e 

tinturaria, publicidade (com departamento de artes plásticas), tipografia, entre outros. 

Tinha em mente uma ideia mais rigorosa do propósito do designer e do arquiteto, o de 

servir o povo e desistir dos conceitos artísticos. Mies van der Rohe, o último diretor 

da Bauhaus, fecha a escola em Berlim por ordem dos Nazis (Burker 2005).  
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O paradigma educativo foi extremamente inovador pelo seu 

experimentalismo pedagógico, ligado à ideia de união das artes com as novas 

tecnologias e o artesanato (Rodrigues, 1989). “Technology might not need art, but art 

certainly needs technology, was the moto” (Burdek, 2005, p. 28).  

 

 

1.5. A Globalização e o Sector Têxtil e do Vestuário 
 

Atualmente, assistimos à criação de novos sistemas de comunicação que nos 

facilitam a difusão e partilha da informação e do conhecimento. A internet permite 

contato imediato, quase em qualquer ponto do mundo. Eventos que nos eram 

distantes, são hoje influentes nas nossas economias, culturas e meio ambiente. 

Acordos internacionais do comércio criam acesso a novas mercadorias e mercados. A 

medicina e a ciência descobrem a cura de várias doenças, inventam-se os antibióticos 

e a qualidade de vida é melhorada assim como a esperança de vida vê um aumento 

significativo. Existe uma maior sensibilidade para questões de equidade da condição 

da mulher, de minorias, dos desfavorecidos e marginalizados. São criadas as Nações 

Unidas e respetivas agências, como a Unicef e a Unesco, com o objetivo de gerir 

conflitos e minorar desequilíbrios (Giddens, 2001/2004). Luta-se pela propagação de 

governos democráticos e dos direitos humanos. A literacia é difundida e a escola é 

desenhada para todos (Teodoro, 2003).  

Contudo, esta sociedade de consumo tornou-se também uma sociedade de 

abundância para alguns, causando massificação e padronização das culturas e dos 

indivíduos. O obsoleto é planeado (Calinescu, 1987) e a rapidez das inovações 

tecnológicas criam desumanização nos indivíduos (Habermas, 1983). A questão da 

felicidade volta a ser eixo central na existência humana, transformando-se também ela 

num caso de consumo, um segmento de mercado (Lipovetsky, 2009). A criação de 

blocos económicos e políticos é crescentemente complexa, abstrata e centralizadora, 

alheando grande parte dos cidadãos (Giddens 2001/2004). A nossa era é traçada por 

múltiplas formas de violência – económica, militar e cultural (Shiva, 2005).  

Numa espécie de balanço23, pode se dizer que vivemos numa sociedade com 

uma prosperidade sem precedentes, “apoiando-se na nova religião da melhoria 

contínua das condições de vida, o melhor viver tornou-se uma paixão das massas, o 

                                                        
23 Para saber mais sobre este assunto ver o Capítulo From One Earth to One World: An Overview (WCED, 1987, pp.1-26) 
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objetivo supremo das sociedades democráticas” (Lipovetsky, 2006/2009, p. 7). Não 

obstante, esta prosperidade tem crescido à conta de uma pegada ecológica24 grande e 

existe apenas para uma minoria, evidenciando as desigualdades entre indivíduos e 

países. A sociedade do hiperconsumo de Lipovetsky torna-se a sociedade de risco de 

Beck. Diferentes denominações têm sido atribuídas à fase atual e diferentes 

abordagens têm surgido –modernidade tardia, pós-modernidade, sociedade global, 

segunda modernidade, sociedade do conhecimento e da informação, sociedade pós-

industrial, glocalização (Beck, 1986/2004; Giddens, 2001/2004, Santos, 2001; 

Teodoro, 2003). Enquanto que os autores pós-modernistas vêm o caos e o fim do 

mundo a acontecer (e.g. Calinescu, 1987), autores mais otimistas vislumbram 

soluções e sentimentos numa continuidade da construção das sociedades modernas 

(Giddens, 2001/2004).  

Em comum, depreende-se que a interdependência entre países tem se 

intensificado nos últimos trinta anos e que a globalização se desenvolve como um 

fenómeno multifacetado. A sua definição não é consensual e apresenta-se até com 

diferentes designações – cultura global, sistema global, modernidades globais, 

processo global, culturas de globalização, aldeia global ou mundialização25. Em 

consenso, a globalização pode ser caracterizada como um fenómeno que resulta “da 

conjugação de vários fatores sociais, políticos, económicos e culturais. É conduzida, 

sobretudo, pelos avanços nas tecnologias de informação e comunicação, que 

intensificam a velocidade e a amplitude da interação entre as pessoas em todo o 

mundo” (Giddens, 2001/2004, p. 75). Para Boaventura Sousa Santos 26   (2001) 

estamos perante: 

um processo complexo que atravessa as mais diversas áreas da vida social, da 
globalização dos sistemas produtivos e financeiros à revolução das tecnologias e 
práticas de informação e de comunicação, da erosão do Estado nacional e 
redescoberta da sociedade civil ao aumento exponencial das desigualdades sociais, 
das grandes movimentações transfronteiriças de pessoas como emigrantes, turistas 
ou refugiados ao protagonismo das empresas multinacionais e das instituições 
financeiras multilaterais, das novas práticas culturais e identitárias aos estilos de 
consumo globalizado. (p. 19) 
 

                                                        
24 O conceito de pegada ecológica foi criado em 1990 por William Rees e Mathis Wackernagel. É um tipo de sistema que 
relaciona diferentes fatores ambientais e hábitos de consumo do dia a dia, estimando o impacto do Homem sobre os ecossistemas 
do Planeta. É considerada uma ferramenta de medição da sustentabilidade, que calcula o consumo em termos de recursos naturais 
e assimilação de desperdício de uma determinada população ou economia. 
25 Para ver o desenvolvimento dos diferentes conceitos, com as suas semelhanças e distinções, ver Capítulo 1: Os processos de 
globalização (Teodoro, 2011, pp. 23-46). 
26 Para mais informação sobre este tema, ver Capítulo 1: Os processos de globalização de Boaventura Sousa Santos (2001, pp. 
31-99). 
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A globalização moldou o mundo de forma internacional e um novo tipo de 

comércio global emergiu. Segundo Kunz e Garner (2007), “today´s global textile 

complex may be better described as a matrix of interconnected strututures and 

activities that provides multiple venues for marketing, merchandising, Design, 

producing, and distributing textiles and apparel” (p. 35). Impulsionado pela moda e 

pela tecnologia, o sector têxtil e do vestuário tem se mostrado cada vez mais 

complexo, intenso e persuasivo (Gomes, 2009). Pioneiro nos processos de 

industrialização, é um sector que emprega muitas pessoas27 “em que é possível 

investir em tecnologias e formação sem grandes custos, comparativamente com outros 

sectores” (Paulos, 2009, p. 11). Assume um importante papel na estrutura industrial e 

na economia, tanto europeia como portuguesa, possuindo atualmente algumas das 

empresas mais poderosas e influentes do mundo (Kunz & Garner, 2007; Paulos, 

2009). 

O aumento de competitividade e a alteração dos perfis do consumidor têm 

pressionado o surgimento de novas formas de negócios estruturados à escala global, 

onde as regras são fixadas internacionalmente28. O sector têxtil e do vestuário é 

constituído por uma cadeia diversificada e numerosa, que tem vindo a utilizar 

diferentes formas de flexibilização e a procurar novas estratégias a diferentes níveis 

do setor, nomeadamente ao nível da produção, distribuição e comercialização (e.g. 

fast fashion29), da natureza e organização das empresas (e.g. integração vertical e 

horizontal 30 ), e do Marketing e do Design (e.g. várias coleções por estação, 

metodologias de Design sustentável). As mudanças são rápidas e constantes, 

levantando questões éticas, de justiça, moralidade e até legalidade nos negócios; há 

sempre a tentação de se criarem políticas, leis e sistemas que aumentam o lucro ou 

dão vantagem competitiva, como é o caso do comércio protegido, dos subsídios 

governamentais ou da deslocalização da produção (Kunz & Garner, 2007).  

A produção que antes era feita ao nível nacional, hoje em dia, é constituída 

por multinacionais, em busca do preço mais baixo. Como refere Kunz e Garner 

(2007), “80 percent of apparel sold in the United States and most developed countries 

                                                        
27 Segundo Paulos (2009), em 2004, há dados de que “5% da mão de obra portuguesa estava empregada nesta indústria (254 000 
trabalhadores), e desta, 78% eram trabalhadores de produção, um número muito elevado quando comparado com outros países 
europeus” (p. 12). 
28 Como a Organização Mundial do Comércio (OMC) iniciada em 1994, que se destina a regular o comércio mundial, operando 
nas leis do comércio e da economia global. Para saber mais ver <http://www.wto.org 
29 Este conceito vai ser desenvolvido mais à frente. 
30 Integração horizontal é o nome que se dá à junção de diferentes empresas que atuam no mesmo sector mas em diferentes fases 
do produto. Integração vertical é a criação de uma grande empresa, através da compra de várias empresas com a mesma função. 
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today is sourced in developing countries. Beyond low wages, a determining fator of 

where apparel is sourced is the material supply” (p. xi). É histórica esta associação do 

sector têxtil e do vestuário à busca de competitividade através da redução dos preços e 

atualmente esta é feita ao nível global. 

Segundo Paulos (2009), os países desenvolvidos têm tido dois caminhos para 

se manterem competitivos: continuarem a deslocalizar a sua produção para países 

subdesenvolvidos, despedindo trabalhadores e encerrando unidades fabris, ou 

investirem na qualidade, especialização e inovação. Procurar a maior percentagem de 

lucro ou valorizar o produto, através do uso do conhecimento e das novas tecnologias. 

A indústria transformadora europeia tem se focado no caminho do desenvolvimento e 

inovação dos produtos (através do Design e da qualidade), onde o conhecimento é o 

centro da vantagem competitiva. Portugal apresenta ainda tem um sector com uma 

base tradicional “com características que se têm mantido ao longo do tempo: 

empresas maioritariamente de pequena e média dimensão, baixo nível de 

qualificações dos trabalhadores, baixos salários e fracas capacidades de investimento 

em inovação e novas tecnologias” (Paulos, 2009, p. 10). No entanto, mostra também 

capacidade de adaptação, ultrapassando as crises consecutivas e mantendo a sua 

importância económica. 
Os fatores competitivos do sector passaram do preço, baseado no baixo custo da 
mão de obra e fabrico de produtos de gama baixa, para a relação qualidade/preço e 
evoluíram para a capacidade de fabrico de pequena série e reduzido prazo de 
entrega, fatores estes a que muitas empresas aliaram a competência ao nível do 
Design de produto e serviço ao cliente. (Departamento de Engenharia Têxtil, 
Universidade do Minho, 2013, 1.2. O sector têxtil e do vestuário) 
 
É neste contexto que a formação e a educação têm surgido como um dos 

elementos chave para o crescimento económico e bem-estar humano. Segundo 

Dorfles (1991), “o estudo do Design é hoje considerado tão importante como qualquer 

outro estudo de disciplinas científicas ou artísticas” (p. 114). Na sociedade do 

conhecimento, os designers tornam-se fatores diferenciadores e geradores de mais 

valias para as indústrias. Com a globalização, o uso das novas tecnologias, do 

conhecimento e do Design tornam-se determinantes para a sobrevivência tanto nos 

mercados nacionais como internacionais (Gomes, 2009; Nicchelle & Moreira, 2011). 

  



 

 30 

2. A SUSTENTABILIDADE. EMERGÊNCIA DE UM NOVO PARADIGMA 

 

A urgência de uma cooperação internacional surge em resposta aos desafios 

crescentes, desenvolvidos numa teia cada vez mais complexa e global, de interações 

entre sociedade, tecnologia e ambiente (UNESCO, 1997). A sustentabilidade emerge 

“as tantamount to a new philosophy, in which principles of futurity, equity, global 

environmentalism and biodiversity must guide decision-making” (Basiago, 1995, p. 

109). 

Enquanto conceito ou expressão tem vindo a adotar uma infinidade de 

definições, práticas de ação e contextos. Compreende-se que essa multiplicidade tem 

trazido “ruído” e levantado problemas na construção de novos paradigmas e soluções 

que não se baseiam na tradição e práticas correntes. Segundo Vos (2007), são também 

essas diferentes faces e suas ambiguidades que tornam o conceito da sustentabilidade 

em algo tão valioso. Costanza e Patten (1995) defendem que, mais do que um 

problema de definição, a sustentabilidade apresenta-se como um problema de 

previsão: só sabemos que estamos a aceder à sustentabilidade depois de esta estar 

consumada. De acordo com o relatório da  Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (WCED, 1987), o termo implica longevidade, algo que se pode 

sustentar e ser estendido de forma igual às gerações vindoiras, estando assim 

relacionado com o futuro. A compreensão do que é a sustentabilidade está ligada ao 

seu contexto e campo de ação.  

Historicamente, o conceito de sustentabilidade teve origem nas áreas da 

biologia e da ecologia, como refere Vos (2007), “who used it to describe the rates at 

which renewable resources could be extracted or damaged by pollution without 

threatening the underlying integrity of ecosystems” (p. 335). Em economia, Munro 

(1995) considera que a sustentabilidade está condicionada pela relação dos gastos 

com os ganhos, custos de extração e transformação, em conformidade com a demanda 

do produto. Na educação, a sustentabilidade está associada a uma visão educativa 

mais humanista, que tenha em consideração a interação dos fatores, educando para a 

construção de uma perspetiva holística (Sterling, 2001). Segundo Gadotti (2008), 

“educar para a sustentabilidade é, essencialmente, educar para uma vida sustentável” 

(p. 75). No Design de Moda, a sustentabilidade aparece ligada à conceptualização e 

produção de serviços e produtos duradoiros, que se baseiam na ideia do Design ter 

uma função social e um papel no cuidado do meio ambiente. Pressupõe que o sistema 
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convencional não é sustentável e que é urgente envolver o sector têxtil e do vestuário 

no desenvolvimento sustentável (Fletcher, 2008; Lima, 2012).  

O termo tem sido usado, regra geral, no contexto político e na gestão de 

meios e recursos (a nível local e internacional), tendo ganho grande visibilidade no 

meio empresarial (Vos, 2007). A convicção de que as pessoas podem mudar o seu 

comportamento em prol de um compromisso comum, constitui uma das premissas 

base dos movimentos de sustentabilidade (Munro & Holdgate, 1991).  

 

 

2.1. Meio Ambiente e Sociedade Industrializada 
 

O impacto do homem sobre o meio ambiente não tem sido considerado e é 

hoje tão intenso que “há poucos processos naturais não influenciados pela atividade 

humana” (Giddens, 2001/2004, p. 612). Se antes do processo da industrialização, a 

natureza dominava a vida humana, atualmente, pode-se dizer que o homem passou a 

dominar a natureza, utilizando-a como recurso produtivo e meio de desenvolvimento. 

Contudo, segundo Lovelock (2006/2007), há a “necessidade de reconhecer que os 

ecossistemas naturais da Terra regulam o clima e a química da Terra, e não existem 

meramente para nos fornecer alimentos e matérias-primas” (p. 186).  

A indústria e o desenvolvimento tecnológico tiveram como base a 

exploração de recursos naturais, onde “toda a atividade industrial causa danos 

ambientais: recursos devem ser extraídos, resíduos produzidos” (Jacobs, 2001/2006, 

p. 448). A sociedade de consumo, o crescimento da população mundial e a 

globalização, aumentam não só a demanda de recursos naturais finitos como o nível 

de degradação do ambiente. O desperdício torna-se uma questão maior, assim como a 

manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade. Assistimos a mudanças climáticas 

e ao aquecimento global. Existe poluição do ar e da água, destruição dos solos, 

desflorestação e desertificação (Gore, 2006).  

Numa conquista por novos mercados, o comércio internacional exige mais 

recursos (bens e transportes) e difunde os valores da sociedade moderna, inclusive 

uma maior significância do consumo e uma melhoria contínua do bem-estar. A 

sociedade de risco deixa de ser um problema local com uma solução local, para ser 

um assunto global. O meio ambiente transforma-se num dos maiores desafios da 



 

 32 

atualidade globalizada (Beck, 1986/2004; Giddens, 2001/2004; Jacobs, 2001/2006; 

Lovelock, 2006/2007).  

No século XX, em especial nas décadas de 1960 e 1970, a Europa ocidental e 

os EUA começaram a desenvolver uma consciência ambiental e a promover um novo 

desenvolvimento tecnológico, um que premeia a eficiência (relação entre extração de 

recursos, energia consumida e resíduos produzidos), a desmaterialização de produtos 

(como os programas de computador) e o desenvolvimento de serviços de alto valor 

(conhecimento e Design). A reciclagem e as novas tecnologias de comunicação (em 

especial a internet) são também identificadas como uma mais valia na redução do 

impacto ambiental. A modernização ecológica pretende tornar mais compatível o 

desenvolvimento industrial com a proteção ambiental.  

Não obstante, os padrões de consumo das sociedades modernas estão a 

esgotar os elementos naturais e a degradar o meio ambiente com diferentes resíduos e 

formas de poluição (Giddens, 2001/2004). O desenvolvimento tecnológico não tem 

conseguido travar ou superar as necessidades existentes entre a demanda humana e o 

equilíbrio dos ecossistemas. A evolução da ciência tem criado tantas expetativas 

como desassossegos. 

Compreendendo as várias faces da globalização e os riscos ambientais 

implicados em prol dos processos económicos, levantam-se dúvidas acerca de um 

estilo de vida ocidental e da sua continuidade entre gerações (Giddens, 2001/2004). 

Segundo Gadotti (2008), “o desafio é mudar de rota e caminhar em direção à 

sustentabilidade por uma outra globalização, por uma alterglobalização” (p.76). 

Atualmente, cientistas de diferentes áreas chegaram a um consenso: o paradigma atual 

de desenvolvimento é insustentável e a busca de novos modelos está já a marcar o 

presente das futuras gerações (Brown et al, 1987; Edwards, 2005; Giddens, 

2001/2004; Lovelock, 2006/2007; Vos, 2007; WCED, 1987). 

 

 

2.2. Ascensão da Agenda da Sustentabilidade 
 

Os movimentos de sustentabilidade surgem integrados no contexto dos 

movimentos sociais, constituídos por organizações e instituições de direitos humanos, 

de solidariedade para com as minorias e os oprimidos, sindicatos dos trabalhadores, 

movimentos feministas, associações literárias, artísticas e culturais, entre muitos 
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outros. A ascensão da agenda da sustentabilidade está historicamente interligada com 

os movimentos ambientalistas e respetivas personalidades, provenientes sobretudo da 

classe média das sociedades industrializadas. Este movimento de pessoas está 

interligado pela  “percepção do risco ecológico, da continuação de um 

desenvolvimento centrado nas questões materiais e no crescimento económico” 

(Rodrigues, 2009, p. 139).  

Um dos fatores chave dos movimentos da sustentabilidade está na expansão 

do foco ambiental e de preservação, que passa a incluir numa base igual pontos 

relacionados com a economia e equidade (Edwards, 2005). A “pré-sustentabilidade” 

foi, segundo Edwards (2005), desenvolvida entre a massa crítica (especialistas e 

público em geral) e os meios oficiais, onde se destacaram quatro interesses 

dominantes: 
1) an awareness of the profound spiritual links between human beings and the 
natural world; 
2) a deep understanding of the biological interconnection of all parts of nature, 
including human beings; 
3) an abiding concern with the potencial damage of human impact on the 
environment; 
4) and a strongly held commitment to make ethics an integral part of all 
environmental activism (p. 5) 

 
A história remonta aos anos de 1800 com o movimento transcendentalista31, 

onde a natureza ocupa o lugar central desta filosofia. Em oposição ao racionalismo do 

século XVIII proveniente da Revolução Industrial e ligado ao Romantismo, os 

trancendentalistas, como Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau ou Emily 

Dickison acreditavam no instinto humano e no valor espiritual da natureza em prol da 

estrutura religiosa formal, do dogma e da convenção social. O seu ativismo político e 

ideologia naturalista fez com que os trancendentalistas sejam considerados 

percursores dos movimentos ambientalistas e dos direitos humanos dos tempos 

modernos (Miller, 1950/2001).  

Na viragem do século XIX para o XX, com a industrialização no seu auge e 

igual devastação ambiental, John Muir 32  tem um papel muito importante na 

conservação e sensibilização dos agentes políticos americanos (presidente e 

congressistas), tornando-se um dos mais influentes conservacionistas e naturalista dos 

                                                        
31 Este movimento filosófico e literário surge nos EUA, na zona da Nova Inglaterra. Entre outras ações e atividades, os 
trancendentalistas conquistaram poder político e dinamizaram diferentes pontos de intervenção, nomeadamente o da igualdade 
das mulheres e da abolição da escravatura.  
32 Sobre a vida e trabalho de John Muir ver <http://www.sierraclub.org/john_muir_exhibit// 
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EUA. Em 1892, fundou uma das mais antigas organizações ambientalistas, o Sierra 

Club.  

Nos anos de 1940, destaca-se o trabalho de Aldo Leopoldo, em especial A 

Sand County Almanac (1949) e, já nos anos 1960, Rachel Carson33 escreve Silent 

Spring (1962). Este livro teve um impacto profundo na opinião pública e no poder 

político, em especial na área do uso de pesticidas e seus efeitos no meio ambiente. Os 

limites dos ecossistemas foram colocados em causa, assim como as empresas que 

comercializavam os produtos químicos. Determinante para esta investigação de 

Carson, foi a invenção do primeiro detector de captura de electrões (1956) de James 

Lovelock34, que permitia identificar concentrações mínimas de resíduos químicos 

produzidos pelo homem, tanto na biosfera como em animais, plantas ou solos. 

Lovelock é uma figura central no movimento ambientalista, que ganha maior 

destaque com a idealização da Hipótese de Gaia (nome da deusa grega da Terra) 

durante os meados dos anos 1960. Esta hipótese foi bastante polémica no seio da 

comunidade científica e vem dar origem à Teoria de Gaia, desenvolvida 

posteriormente por vários autores. Esta teoria considera a Terra um ecossistema 

global, que se autorregula como se de um organismo vivo se tratasse e não como uma 

“rocha” geológica. Atualmente, Lovelock possui uma perspectiva drástica sobre o 

impacto do homem no equilíbrio da Terra, considerando-o de tal forma afetado que 

até os movimentos de Desenvolvimento Sustentável vêm tarde demais para curar o 

mal causado (Lovelock, 2006/2007). 

Nos anos 1970, surgem vários grupos e movimentos civis apelidados de “os 

verdes”, como a Greenpeace,  Friends of the Earth ou The Land Institute de Wes 

Jackson. O Dia da Terra é criado a 22 de abril de 1970 com o intuito de dar a 

conhecer o impacto da sociedade industrial sobre o meio ambiente (Earth Day 

Network, s.d). O processo de regulamentação ambiental e a preocupação pela 

proteção do meio ambiente está lançado, assim como a criação de agências 

governamentais que têm como missão o cumprimento das novas leis, nomeadamente 

a Environment Protection Agency nos EUA (Orr, 2005).  

O ano de 1972 reúne importantes acontecimentos na afirmação da 

sustentabilidade. Edward Goldsmith publica Blueprint for Survival, de onde surge 

                                                        
33 Sobre o legado de Rachel Carson ver <http://www.rachelcarson.org/ 
34 Para saber mais sobre este autoe ver <http://www.jameslovelock.org 
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pela primeira vez o termo sustentabilidade, o Clube de Roma35 encomenda o relatório 

The Limits to Growth. Este estudo foi liderado por Donella Meadows e levantou 

várias questões acerca do potencial esgotamento dos recursos naturais finitos, da 

explosão demográfica, consequente destruição dos ecossistemas e biodiversidade. 

Através de um modelo computacional, foi equacionada a capacidade do planeta 

comportar ou não a pressão à qual estava a ser sujeito e, em modo de previsão, 

considerou o crescimento económico da época insustentável. Uma das bases teóricas 

destes cientistas do MIT foi An Essay on Principle Population (1798) de Thomas 

Malthus. Ambos os trabalhos levantaram várias questões acerca da relação entre 

crescimento demográfico, desenvolvimento e meio ambiente.  

A Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente acontece 

em Estocolmo em 1972, onde se pretende debater o recém detectado problema da 

destruição do meio ambiente, associando-o ao crescimento económico e ao 

desenvolvimento. Esta discussão é encarada de forma internacional, colocando os 

países desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento responsáveis por uma resposta 

comum. A proteção ambiental é vista ainda como um entrave ao desenvolvimento e 

só possível aos países ricos (WCED, 1987). Como resultado desta Conferência é 

também criado o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (UNEP)36.  

Em 1973, o economista e teórico Fritz Schumacher37 escreveu o influente 

livro Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered. Aqui 

desenvolveu uma crítica acerca da sociedade moderna, apontando o excesso de 

consumo e desrespeito pelos recursos naturais como geradores de um modelo 

insustentável. Defendeu a ideia das comunidades em escala-humana, idealizadas em 

torno das necessidades das pessoas e não das grandes empresas,. Schumacher é 

também uma das figuras centrais dos anos 1970 e do movimento sustentável, 

                                                        
35 Esta associação foi fundada em 1968 e reúne personalidades influentes de várias áreas, tais como políticos, cientistas e 
empresários. De forma independente e interdisciplinar, desenvolvem regularmente diversas iniciativas (relatórios e conferências, 
entre outros) com o desejo comum de perspetivar um futuro melhor para a humanidade e para o Planeta. Para saber mais ver 
<http://www.clubofrome.org/?p=324 
36 O seu primeiro diretor-executivo é Maurice Strong, quem tinha presidido a Primeira Conferência da Organização Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente, em Estocolmo.  
37 Em sua memória foi criada The Schumacher Society e sete organizações associadas, a que se deu o nome de Círculo de 
Schumacher: a organização não-governamental Practical Action, a associação Soil, a Fundação New Economics e respetivo 
Instituto, um colégio Schumacher, a editora Green Books, o centro educativo de Tecnologia Alternativa e a revista Resurgence, 
agora com o nome de Resurgende & Ecologist. Disponível em <http://www.schumacher.org.uk/ 
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lançando as bases lógicas de Pensar local, da tecnologia apropriada às pessoas 

comuns e do Comércio Justo38 (Edwards, 2005).  

O conceito de sociedade sustentável aparece inicialmente  em 1974, no 

âmbito da Conferência de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Humano, 

organizada pela Conselho Mundial das Igrejas. Neste contexto, a sustentabilidade 

surge como um assunto de maior importância social e não ambiental; são 

estabelecidos princípios de equidade, de participação democrática e justiça. Já em 

1977 é publicado o primeiro livro com a palavra de sustentabilidade no título, The 

Sustainable Society: Implications For Limited Growth de Dennis Pirage. No ano de 

1979, o filósofo Alemão Jonas Hans desenvolveu o Princípio da Responsabilidade 

onde é estabelecida uma nova ordem ética e social, em consequência do 

desenvolvimento tecnológico. Para Hans (1984) o homem tem o dever moral e a 

obrigação prática “to preserve this physical world in such a state that the conditions 

for that presence remain intact” (p. 10).  

Nos anos 1980, “a sustentabilidade começa a ganhar uma maior atenção por 

parte do público” (Orr, 2005, p. 16) com publicações de grande relevância, como How 

to Save The World (1980) de Robert Allen e Building a Sustainable Society (1981) de 

Lester Brown. Numa colaboração entre várias organizações39, é publicada em 1980 a 

Estratégia Mundial de Conservação. Aqui a junção dos termos Desenvolvimento 

Sustentável já é definida na lógica dominante, entre a dinâmica da conservação 

ambiental (respeito pelos recursos naturais e ecossistemas) e o desenvolvimento 

(sobrevivência e bem-estar humano).  

As Nações Unidas em 1983 criam a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que desenvolve o termo Desenvolvimento Sustentável, 

na forma como hoje em dia o conhecemos. Constituída por uma equipa 

multidisciplinar  e internacional, estabeleceu as relações contemporâneas entre os 

diferentes atores e fatores da sustentabilidade, propondo soluções e planos de ação 

concretos. O relatório resultante deste encontro intitulado Our common Future foi 

                                                        
38 É um movimento social que definiu certos padrões sociais e ambientais nas cadeias produtivas de vários produtos, de modo a 
proteger todos os trabalhadores, comunidades e meio envolvente. Difundiu-se um pouco por todo o mundo, fazendo com que o 
produtor receba a remuneração justa pelo seu trabalho, eliminando ao máximo o número de intermediários. Enquanto conceito 
vem existindo há uns quarenta anos, no entanto, o esquema da primeira etiqueta formal só foi lançado em 1988. Disponível em 
<http://www.fairtrade.org.uk/what_is_fairtrade/fairtrade_certification_and_the_fairtrade_mark/fairtrade_standards.aspx  

39 Colaboraram, a IUCN (International Union for Conservation of Nature), a UNEP (United Nations Environment Programme, a 
WWF (World Wide Fund For Nature) e a Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 
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publicado em 1987 e ficou também conhecido como Relatório Brundtland 40 . 

Pretendeu casar economia com ecologia (WCED, 1987) garantindo que o progresso 

humano considera e relaciona fatores como o ambiente (ecologia), o desenvolvimento 

económico (emprego), social e cultural (equidade) – o Desenvolvimento Sustentável 

(WCED, 1987) e os Três Es da Sustentabilidade41. Esta Conferência distinguiu-se 

pelo seu sentido institucional e o relatório forçou, pela primeira vez, governos e 

agências internacionais a considerar questões relacionadas com o meio ambiente.  

Em 1985 é descoberto o buraco de ozono na Antártica e em 1986 dá-se o 

trágico acidente nuclear de Chernobyl. Em 1987 o Relatório Brundtland tem um 

papel legitimador e, no final dos anos 1980, início dos 1990, a sustentabilidade 

conquista a agenda política e da imprensa. Contudo, o esforço de implementação de 

medidas e práticas para o Desenvolvimento Sustentável tende a ser muito baixo, tanto 

ao nível dos governos como das empresas (Dresner, 2002). 

Compreendendo a necessidade da permanente atualização dos trabalhos 

nesta área em transformação, as Nações Unidas marcaram novo encontro para 1992, 

na cidade do Rio de Janeiro: The Earth Summit (em português Eco´92 ou Rio 92). 

Este encontro reuniu 180 líderes mundiais, centenas de organizações não 

governamentais e elementos da imprensa,  que estabeleceram como objetivos: 

1) A Declaração do Rio 42  sobre ambiente e desenvolvimento, onde se 

estabeleceu uma série de princípios que definiam os direitos e 

responsabilidades dos Estados; 

2) A Agenda 21, um plano de ação global nas áreas social, economia, 

conservação, gestão de recursos e desenvolvimento; 

3) Declaração de Princípios sobre Florestas; 

4) Convenções sobre as mudanças climáticas e erradicação da 

biodiversidade; 

Deste encontro saiu também a vontade de reforçar as instituições das Nações Unidas, 

inclusive do Conselho da Terra, criar uma nova Comissão para Desenvolvimento 

Sustentável (também conhecida como CSD) e o Conselho Empresarial Mundial para 

                                                        
40 Adotou-se o nome da presidente da Comissão, Gro Harlem Brundtland, também primeira-ministra da Noruega em 1981, 1986-
89, 1990-96. Disponível em <http://www.un.org/News/dh/hlpanel/brundtland-bio.htm 
41 Mais à frente estes princípios serão devidamente definidos. 
42 Os princípios apontados na Declaração do Rio são considerados por alguns autores (e.g. Dresner, 2002) muito infelizes para a 
altura. Nos primeiros princípios, o homem é colocado no centro do Desenvolvimento Sustentável, numa existência externa à 
Terra, assim como a exploração dos recursos naturais é aconselhada a ser gerida de acordo com as necessidades do 
desenvolvimento de cada estado ou nação, de forma independente e autónoma. 
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o Desenvolvimento Sustentável, com o intuito de apoiar as medidas e tomadas de 

ação propostas nas Conferências (Hens & Nath, 2005). 

Em 1993, o presidente americano Bill Clinton nomeou um Conselho 

Presidencial para o Desenvolvimento Sustentável, que desenvolveu uma primeira 

agenda doméstica: Towards a Sustainable America: Advancing Prosperity, 

Opportunity, and a Healthy Environment for the 21st Century. Para os EUA foi uma 

iniciativa de grande dimensão, no entanto, este conselho existiu apenas durante o 

mandato de Clinton, de 1993 a 2001. 

Em 1995 é oficialmente criada a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

que vem garantir as regras comercias entre nações, fomentando um tipo de comércio 

livre. Considerando as implicações ao estímulo e proteção legal de um comércio livre 

global, diferentes movimentos de sustentabilidade e ambientalistas se insurgiram. 

Contudo, esta organização tem feito parte integrante da discussão no 

Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente em parceria com as Nações Unidas. 

Outros encontros aconteceram, como o Social Summit (1995), a 2ª 

Conferência das Nações Unidas sobre Resoluções Humanas (1996) e o Earth Summit 

II (1997); contudo constatou-se que a implementação da Agenda 21 tinha tido pouco 

sucesso e que os países continuavam a ultrapassar os limites impostos e as medidas 

propostas. Em 1997 é assinado o protocolo de Kyoto, integrado no quadro da 3ª 

Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, com o objetivo de 

estabelecer metas de redução da emissão dos principais gases de efeito estufa aos 

países industrializados. Este acordo internacional teve um compromisso difícil e mais 

tarde, os EUA elegeram um novo presidente, George W. Bush, que anunciou o 

abandono do protocolo de Kyoto. Seguem-se novos encontros para discutir estas 

matérias em Hague, Nova Iorque, Bonn e Marraquexe. Durante este período, a 

questão do ambiente domina a discussão sobre o Desenvolvimento Sustentável. 

Em 2002, a Comissão para Desenvolvimento Sustentável organizou em 

Joanesburgo a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. Neste encontro 

pretendeu-se dar maior atenção aos temas de desenvolvimento em prol dos do 

Ambiente, tendo em vista: 

 1) reaver a Declaração do Rio de 1992, nomeadamente sobre os tópicos de 

erradicação da pobreza, consumo, uso dos recursos, entre outros; 

2) elaborar um novo Plano de Ação integrando questões económicas e 

equidade; 
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3) redigir a Declaração de Joanesburgo para o Desenvolvimento Sustentável 

com os acordos essenciais. (Division for Sustainable Development, 2003) 

Segundo Dresner (2002), os EUA e os países produtores de petróleo 

bloquearam grande parte das hipóteses de acordo nas energias renováveis e na 

implementação de medidas teóricas, facilmente tidas em consenso. A passagem para a 

prática tem sido sentida de forma frustrada e os relatórios mais recentes, como o do 

Programa das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (UNEP, 2012), mostram que as 

emissões de carbono continuam a aumentar, que a mudança climática é negativa, que 

existe uma perda constante de biodiversidade e um aumento da degradação dos solos 

e da terra. Um fator positivo apontado pelo Programa é o consistente desenvolvimento 

de tecnologias renováveis (UNESCO, 2012). 

Vimos que diferentes organizações e indivíduos atuam no desenvolvimento 

de pesquisa científica e práticas no âmbito da relação estabelecida entre o homem e a 

natureza. Aliás, a atenção dada a este assunto está, hoje em dia, a dominar agendas 

políticas internacionais e diversos estudos surgem de forma a apoiar este 

desenvolvimento e a preservar o meio ambiente. Termos como sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável ou práticas sustentáveis tornaram-se populares e são 

temas cada vez mais comuns de investigação ou cultura popular. 

Umas das características dominantes da sustentabilidade são a 

interdisciplinaridade e a amplitude de contextos; cruzam-se campos de investigação e 

de trabalho, como é o caso da Educação, do Design, da Ciência Política, da Gestão e 

do Marketing (Brown, 1987; Dresner, 2002; Trzyna, 1995, Vos, 2007).  

 

 

2.3. Ideias Centrais da Sustentabilidade. Consensos e Desafios 
 

A sustentabilidade pode ser entendida como uma filosofia e um ideal moral, 

baseada em princípios de onde derivam processos metodológicos, leis e teorias (Bell 

& Morse, 1999). A elevação da sustentabilidade à condição de ideal moral da 

humanidade, tais como os valores de justiça ou democracia, tornam a sua definição 

menos concisa e mais dinâmica. Segundo Browns et al. (1987), “different societies 

have different conceptualizations of sustainability as well as different requirements 

for sustainaibility (based on varying cultural expectations or environmental 
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constraints)” (p. 718). Contudo, tal como a liberdade, a sua expressão entre culturas 

pode ser extremamente rica e um eixo de referência entre as comunidades.  

Nos processos de sustentabilidade acredita-se que há mais do que um modelo 

de sociedade de bem-estar, onde diferentes perspetivas devem coexistir “ancoradas 

em modos particulares, históricos e culturais de relações com os vários ecossistemas 

existentes na biosfera e nos seres humanos entre si” (Diegues, 1992, p. 23). O nível de 

mudança é variável, mas em comum, o homem é visto de forma holística com a 

natureza; esta não é exterior ao seu desenvolvimento mas parte essencial da sua 

existência (Vos, 2007). Reconhece a diversidade ecológica, biológica e cultural, e 

deseja criar “a new social ethos emphasizing the web of relationships that link the 

challenges we currently  face” (Edwards, 2005, p. 9). No paradigma da 

sustentabilidade não se pretende travar o desenvolvimento mas apoiar um “tipo de 

progresso” amigo do ambiente e socialmente justo, com limites determinados (Munro 

& Holdgate, 1991). Os princípios da sustentabilidade servem de guia em direção a 

sociedades sustentáveis, baseando-se numa lógica de precaução e irreversibilidade, 

pois a sustentabilidade é essencialmente um caso de previsão (Costanza & Patten, 

1995). Por este motivo, a ideia de construir uma visão partilhada de um mundo 

sustentável tem um potencial incrível de criar novas possibilidades (Meadows, 1994). 

Para Gadotti (2008), “a sustentabilidade é o sonho de bem viver. Sustentabilidade é 

equilíbrio dinâmico com o outro e com o meio ambiente, é harmonia entre os 

diferentes” (p. 75).  

As três premissas fundamentais da sustentabilidade43, também denominadas 

como os 3 E´s da sustentabilidade, ou o “Three-legged stool” (metáfora do banquinho 

de três pernas), baseiam-se na ideia do triângulo, onde os elementos descritos, como 

“economia, ambiente e sociedade”, ou “equidade, ecologia e economia” se reforçam 

mutuamente. A criação de um cenário mais abrangente, para além das questões de 

ecologia/meio ambiente (o primeiro E), passa a incluir, em igual medida, as 

preocupações da área da economia/emprego  (o segundo E) e de equidade/igualdade 

(o terceiro E). Os três fatores funcionam em permanente interseção e suporte, com 

vista a um futuro próspero e saudável, tanto para a humanidade como para o planeta 

(Basiago, 1995). Para se compreender um desenvolvimento ambientalmente 

                                                        
43 Na sustentabilidade, existem abordagens diferentes na sua apresentação mas semelhantes ao nível do conteúdo. 
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equilibrado, este terá de ser economicamente próspero e socialmente justo. Os 3 E´s 

da sustentabilidade podem ser descritos do seguinte modo: 

1) Ecologia/meio ambiente (ecology/environment): a sustentabilidade 

ambiental requer um tipo de abordagem a longo prazo (em oposição à de 

curto prazo), numa perspetiva sistemática do entendimento da viabilidade da 

existência humana perante o equilíbrio dos ecossistemas; este é responsável 

pela manutenção do ar puro, água limpa, aquecimento e arrefecimento, e 

alimento saudável. Os limites e a capacidade dos ecossistemas devem ser 

levados em consideração para um Desenvolvimento Sustentável (Edwards, 

2005). Promove o reconhecimento de uma dimensão global nas questões 

ambientais que surgem do impacto humano. Preserva a biodiversidade e a 

diversidade de sistemas ecológicos (Basiago, 1995). 

2) Economia/emprego (economy/employment): baseia-se no 

desenvolvimento de uma estabilidade laboral com dinâmicas delineadas a 

longo prazo; este modelo económico sustenta o bem-estar humano numa 

perspetiva de igualdade de oportunidades, diversidade sócio-cultural e 

genética (Adams & Jeanrenaud, 2008). 

3) Equidade/igualdade (equity/eguality): O pilar da equidade social é 

aquele que demonstra uma maior vertente ética. Atenuar os extremos da 

sociedade e valorizar a solidariedade entre pessoas, ricas e pobres. Estes 

estão identificados como a maior ameaça à integridade do sistema da terra, 

naturalmente por razões diferentes; os mais pobres porque vivem em 

situações de necessidade extrema, onde a falta de bens essenciais (comida, 

água potável, abrigo, ar saudável, segurança), faz com que proliferem 

estratégias a curto prazo. Os mais ricos porque têm um consumo excessivo e 

desproporcionado à capacidade de recuperação dos recursos da terra, numa 

relação injusta com os restantes habitantes da Terra. A equidade aparece a 

par da justiça, onde é desejada numa lógica de distribuição justa entre nações 

e gerações (Basiago, 1995). 

Edwards (2005) acrescenta ainda um quarto E, o da Educação. Considera que os 3 Es 

em interação tornam-se mais poderosos através do compromisso ativo com a 

educação pública. A educação é vista como um veículo privilegiado na construção 

moral, emocional e cognitiva que questione a estrutura existente desenvolvendo novos 

sistemas viáveis, numa abordagem a longo prazo.  
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Dentro da sustentabilidade existem diferentes visões sobre a ontologia da 

natureza e o crescimento económico de uma sociedade. Os mais extremistas, numa 

versão densa da sustentabilidade (thick sustainability)44, consideram toda a natureza 

um bem intrínseco, logo acreditam num não-crescimento económico, tendo em vista 

que o crescimento se baseia no aumento de produção, consumo e investimento na 

lógica de acumulação de lucro, levando inevitavelmente ao aumento do uso 

energético, de matérias-primas e terra. Consideram ainda que o crescimento 

económico como o conhecemos só tem trazido discrepâncias e uma distribuição 

acentuadamente injusta. Os mais brandos, numa versão ténue da sustentabilidade, 

consideram a possibilidade de um crescimento económico de acordo com os 

princípios da sustentabilidade, acreditando que, parte da natureza tem um valor 

insubstituível e por isso deve ser colocada à margem do mercado (Vos, 2007). 

A noção de responsabilidade humana é sempre evidenciada para com as 

gerações vindoiras e para com o planeta (Rodrigues, 1999). A ética sobrepõe-se a um 

tipo de utilitarismo vigente (Dresner, 2002)45.  

Sustainability also implies the existence and operation of an infrastructure  
(transportation and communication), services (health, education, and culture), and 
government (agreements, laws, and enforcement) that will encourage and support 
the sustainable use of the biosphere and equitable resource use. (Brown et al, 1987, 
p. 718) 
 
Os maiores desafios na mudança de paradigma aparecem relacionados com a 

implementação, medição e avaliação do êxito, relacionando o bem-estar humano com 

as lógicas e teorias sustentáveis. Atualmente, o desenvolvimento continua a ser o 

índice que conta, o sistema dominante na avaliação do progresso de uma sociedade 

(Adams & Jeanrenaud, 2008). O bem-estar humano é analisado de acordo com o 

acesso a determinados bens e serviços, numa lógica meramente material. A 

competição é sempre “perpetuada por via do consumo e da acumulação do capital, 

num processo incessante mediado pelo dinheiro” (Rodrigues, 2009). O modelo 

vigente de desenvolvimento não considera valores sociais ou ambientais na análise e 

avaliação de uma empresa, governo ou indivíduos. Perante este modelo, pode-se 

dizer, por exemplo, que uma empresa que baseie a sua produção na exploração de 

mão de obra, no uso indevido de recursos naturais não renováveis, que causa 

                                                        
44 Segundo Vos (2007), para se ter uma compreensão do que significa ser sustentável (mais do que a sua definição) é necessário 
analisar duas abordagens que acontecem em contraste ao paradigma dominante – a versão ténue (thin sustainability) e a densa 
(thick sustainability).  
45 Dresner (2002) dedica um capítulo à “Ética da Sustentabilidade”, analisando as relações entre e através das gerações, as 
tensões existentes entre sustentabilidade e liberalismo, e a compatibilidade com a ética socialista. 
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destruição do meio ambiente e constrangimentos nas relações sociais e culturais do 

local onde esta está implementada, esta empresa pode ser considerada um caso de 

sucesso, se o seu crescimento económico for acentuado. Com este exemplo, 

compreende-se que é estimulado um “progresso” baseado no lucro e numa crise de 

valores. De facto, autores como O´Riordan (2001) consideram que os desastres 

ambientais e sociais têm tido como base uma crise de valores instigada pela sociedade 

de consumo do modelo industrial ocidental.  

As grandes empresas e corporações têm orçamentos e poderes políticos 

quase ilimitados na propagação de uma identidade de status associado a um tipo de 

consumo inconsequente e desproporcional à capacidade do planeta e ao número 

global de habitantes. Os sistemas naturais têm suportado este sistema económico e 

social mas os seus limites e destruição são também uma realidade que não está a ser 

considerada e que tem custos económicos óbvios a médio prazo. As limitações 

impostas às gerações futuras estão a ser desvalorizadas em prol do potencial 

económico (Adams & Jeanrenaud, 2008).  

Compreende-se a urgência de um novo sistema que reflita os princípios de 

sustentabilidade, com indicadores de felicidade e bem-estar humano que exprimam os 

desafios atuais, tais como as mudanças climáticas, a saúde pública, a educação e o 

meio ambiente. Um exemplo disso é o sistema criado da Pegada Ecológica em 

oposição ao GDP - Gross Domestic Product46 (em português, Produto Interno Bruto). 

Este modelo tem sido amplamente contestado, devido ao seu âmbito reducionista na 

análise meramente económica. As Nações Unidas na Conferência do Rio+20 

desenvolveram um novo indicador, o IWI - Inclusive Wealth Index, que inclui uma 

vasta gama de ativos como capital manufaturado, humano e natural, que mostra aos 

governos o verdadeiro estado de saúde de uma nação e sustentabilidade do seu 

crescimento. Este novo indicador é um passo muito importante para lançar novos 

pontos de referência no processo de tomada de decisões e na análise do bem-estar de 

um país ou organização. Como estamos a falar de conceitos abstratos, tem havido a 

tentação de “medir” a sustentabilidade de forma a compreendê-la melhor e delimitar 

definições e campos de ação (UNU-IHDP & UNEP, 2012). Contudo, Bell e Morse 

(1999) consideram que a própria classificação pode levantar mais questões acerca do 

que pode ser medido e do que não pode. O contrassenso da quantificação nos 

                                                        
46 GDP dollar é o sistema mais usado para medir as taxas de crescimento, relativo ao valor de bens e serviços produzidos pela 
economia. Em português é denominado Produto Interno Bruto.  
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processos de sustentabilidade deve ser permanentemente ponderado e baseado em 

consensos informados.  

A promoção dos valores da sustentabilidade é crucial para que a mudança de 

paradigma se estabeleça através de todos os indivíduos, a operar individualmente ou 

em conjunto. Mais do que uma necessidade, o desenvolvimento sustentável é também 

uma escolha. A escolha de um modelo que fomente um tipo de identidade e consumo 

coletivo responsável e ponderado, onde o cerne da questão resida, 

num conceito de bem-estar humano mais abrangente e moralizador da própria 
economia. Ele inclui coisas como tempo para ler, para refletir, para estar com a 
família, para haver lugar à espiritualidade, enfim, para o homem sentir que faz parte 
de um grandioso e complexo acto criativo. Esta ideia de bem-estar é tão-somente a 
ideia original e simples que parece ter-se perdido algures: para haver bem-estar 
todos os homens precisam de sentir-se bem e de sentir uma ligação aos outros, à 
comunidade e à natureza que os acompanha. (Rodrigues, 2009, p. 153) 

 
Conceitos como sustentabilidade, ecodesign ou orgânico estão a entrar no 

vocabulário corrente, ficando sujeitos a interpretações demasiado vagas ou mesmo a 

um tipo de oportunismo comercial. Hoje em dia, é frequente ver empresas a jogarem a 

carta ecológica para seduzir clientes que querem ter um papel activo no que 

consomem. Este facto faz com que certas certificações sejam usadas por vezes de 

forma abusiva ou incorreta, apenas com o intuito de aumentar as vendas. Pode-se, no 

entanto, concluir que a ascensão da agenda de sustentabilidade ao longo das duas 

últimas décadas é uma realidade promissora, que está a ser debatida e construída, 

tanto ao nível político, público como privado. Segundo Trzyna (1995), entre o recente 

mas complexo discurso da sustentabilidade, podemos ainda identificar três conclusões 

que são também três desafios: 
1) Sustainable development requires cutting across many professions and 
disciplines; how can we break down the barriers between them? 
2) Among other things, sustainable development is a social process; what 
works? 
3) Above all, sustainable development is a moral principle; how can we build it 
into decision-making? (p. 19) 
 
Respeitando as várias dimensões da sustentabilidade, compreende-se que o 

contexto em que se insere é determinante para a sua definição e que a sua 

interdisciplinaridade é uma mais valia – design sustentável, cidades sustentáveis, 

comunidades sustentáveis, desenvolvimento sustentável, educação sustentável, 

sustentabilidade ambiental, económica, social. O processo de responsabilização 

humana e consciencialização deve se basear na ideia de que o futuro é construído por 
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todos nós, baseado em princípios morais mais ou menos sustentáveis; é sempre o 

coletivo que o determina. Como Meadows (1994) afirma, “the process of building a 

responsible vision of a sustainable world is not a rational one. It comes from values, 

not logic. Envisioning is a skill that can be developed, like any other human skill” 

(p.1). Segundo esta autora, em “Envisioning a Sustainable Word” (1994), a 

elaboração de uma visão é o primeiro passo em direção a um mundo sustentável e 

para isso é necessário recolher informação adequada, desenvolver modelos, 

implementá-los e recriá-los sempre que necessário.  

A tomada de decisões é baseada em métodos de pesquisa e recolha de 

informação não tendenciosa e relevante, destacando-se naturalmente a importância do 

treino e do desenvolvimento de capacidades de resolução de problemas, assim como 

de características morais, como a autoestima e a humildade genuína (Rodrigues, 

2009). Através das palavras de Meadows (1994), “we could declare ourselves in favor 

of a sustainable, just, secure, efficient, sufficient world (and you can add any other 

‘value word’ you like to that list), even at the expense of being called idealistic“ (p. 

6). 

 

 

2.4. Em Direção a um Desenvolvimento Sustentável 
 

O termo desenvolvimento, em termos gerais, sugere progresso ou avanço. 

Tendo diversos significados, nos países industrializados e nos últimos cem anos, está 

associado a um desenvolvimento económico, intimamente ligado ao desenvolvimento 

industrial (Thorpe, 2007). Segundo Munro (1995): 
development is any and all kind of activities or processes that increase the capacity 
of people or the environment to meet human needs or improve the quality of human 
life. [...] Development is a complex of activities, some with social, some with 
economics objetives, some based on material resources, some on intellectual 
resources, all enabling people to reach their fullpotencial and enjoy good life. (p.28) 

 

Se o desenvolvimento se fizer em “direção” ao ideal da sustentabilidade 

então pode dizer-se “desse” desenvolvimento que ele é sustentável (Rodrigues, 2009). 

Sustentável implica sobrevivência e longevidade (Costanza & Pattern, 1995). Os dois 

termos juntos, desenvolvimento sustentável, são vistos como um tipo de processo de 

desenvolvimento, “one that sustained human progress not just in a few places for a 

few years, but for the entire planet into the distant future. Thus ‘sustainable 
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development’ becomes a goal not just for the ‘developing’ nations, but for industrial 

ones as well” (WCED, 1987, p. 4).  

Estas definições são debatidas por inúmeros autores e os consensos são 

parciais. Vimos no ponto anterior que o conceito de desenvolvimento sustentável teve 

origem nos anos 1970 e que foi sendo trabalhado por diferentes equipas e teóricos; 

hoje em dia, existem vários trabalhos que se dedicam a analisar as várias propostas e 

respetivas dimensões da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável47. Todas 

as definições partilham uma visão da Terra enquanto sistema que conecta espaço e 

tempo, onde todas as ações têm repercussões num único sistema através do tempo. A 

análise é feita através da mesma interação entre factores – económicos, sociais e 

ambientais – e propõe-se a olhar “para o quadro geral a longo prazo” (Trzyna, 1995, 

p. 17).  

Uma das definições que mais se generalizou, entre especialistas, governos e 

público em geral, é a do Relatório Brundtland, Our Common Future (1987), onde 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades presentes sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras em satisfazerem as suas próprias 

necessidades (WCED, 1987). Neste relatório sistematizam-se duas ideias-chave:  

• the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world´s poor, to 
which overriding priority should be given; and  
• the idea of limitations imposed by the state of technology and social 
organization on the environment´s ability to meet present and future needs. 
Thus the goals of economic and social development must be defined in terms of 
sustainability in all countries –developed ou developing, marked-centerd or 
centrally planned. Interpretations will vary, but must share certain general features 
and must flow from a consensus on the basic concept of sustainable development 
and on a broad strategic framework for achieving it. (WCED, 1987, p. 43) 

Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é identificado como um 

processo de mudança que coincilia, em harmonia, as aspirações e necessidades 

humanas com a direção do desenvolvimento tecnológico, dos investimentos e da 

exploração dos recursos naturais e humanos (WCED, 1987). Para Trzyna (1995), 

“sustainable development is the complex of activities that can be expected to improve 

the human condition in such a manner that the improvement can be maintained” (p. 

                                                        
47 David Pearce, Tsuneyuki Morita e Susan Murcott foram alguns dos autores que se dedicaram, entre outras coisas, à recolha e 
análise das definições de Desenvolvimento Sustentável. Para saber mais ver <Murcott, S. (1997). Sustainable Development: A 
Meta-Review of Definitions, Principles, Criteria Indicators, conceptual Frameworks and Information Systems. Annual 
Conference of the American Association for the Advancement of Science. IIASA Symposium on "Sustainability Indicators." 
Seattle, Wa. Feb 13-18.  
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29). Goulet (1995), por exemplo, questiona se o desenvolvimento para ser autêntico 

não tem de ser sustentável? (p. 45). Esta pergunta é colocada, partindo do princípio 

que a sustentabilidade trabalha com a imposição de limites no uso dos recursos 

naturais e no consumo geral, enquanto que o desenvolvimento tradicional se baseia 

num crescimento económico contínuo, resultante da extração de recursos e causando 

poluição e degradação ambiental.  

Os termos desenvolvimento sustentável e sustentabilidade vão aparecer 

regularmente nos mesmos contextos, pois o primeiro diz respeito a um tipo de 

desenvolvimento ou de sociedade que se baseia em determinados princípios, os da 

sustentabilidade.  

 

 

2.5. Educação e Sustentabilidade 
 

Education increases the capacities of people to transform their visions of society  
into operational realities. It is for this reason that education is the primary  

agent of transformation towards sustainable development.  
 – UNESCO 

 
A capacidade de acreditar que “um outro mundo é possível”48 e o combate à 

fatalidade histórica têm acompanhado o homem ao longo dos tempos (Santos, 2001). 

Esta vontade ganha força, nas palavras de Freire (1921/1993), “o antagonismo se 

verifica entre a prática educativa, libertadora, rigorosamente responsável e a 

autoritária, antidemocrática, domesticadora” (p. 90). Paulo Freire é um dos muitos 

exemplos da luta contra o pensamento único e as formas hegemónicas da chamada 

cultura global (Teodoro, 20010) “colocando os interesses das sociedades, e não os da 

economia e das finanças, no posto de comando” (Fórum Mundial Social, 2013, s.p). A 

educação tem sido e continua a ser um campo de debate político, sendo considerada 

pela UNESCO (2010), “the most effective means that society possesses for 

confronting the challenges of the future. Indeed, education will shape the world of 

tomorrow” (Introduction). 

A sociedade do conhecimento tem vindo a acrescentar pressão nos sistemas 

educativos. Atualmente, o mercado surge enquanto agente regulador da vida social e 

da educação e questiona-se a capacidade dos sistemas educativos atuais promoverem 

                                                        
48 Lema do Fórum Social Mundial, encontro periódico que se tornou uma das mais importantes expressões da sociedade civil 
contemporânea e que se desdobrou em centenas de Fóruns regionais, nacionais, temáticos, etc.  
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a paz e a compreensão (Freire, 1921/1993; Gadotti, 2010). Espera-se que a escola 

resolva e encontre soluções para todos os males e problemas, tanto culturais, sociais 

ou económicos: inclusão e exclusão social, competências e capacidades de trabalho, 

formação profissional, produtividade, avanço tecnológico, cidadania, criação de 

identidade cultural, etc. Este sistema de ensino, associado a uma subordinação 

funcionalista, acaba por funcionar como reprodutor cultural, refletindo as 

desigualdades culturais vividas na sociedade, tanto étnicas, como de género ou de 

classe social (Giddens, 2001/2004). O modelo educativo atual, segundo Sterling 

(2001): 
sustains unsustainability – through uncritically reproducing norms, by fragmenting 
understanding, by sieving winners and losers, by recognizing only a narrow part of 
the spectrum of human ability and need, by an inability to explore alternatives, by 
rewarding dependency and conformity, and by serving the consumerism machine. 
(Sterling, 2001, p. 14) 

 
As concepções de educação e trabalho alteram-se com o ritmo acelerado das 

novas tecnologias, numa sociedade cada vez mais baseada no conhecimento. O 

declínio do trabalho manual, a precariedade dos postos de trabalho e o aumento do 

desemprego, questiona a base do sistema económico vigente. Os desafios da educação 

prendem-se nesta rede complexa dos tempos modernos (Giddens, 2001/2004). 

Gambôa (2004) questiona: 
Como evitar, no actual terreno das sociedades de consumo, a subordinação da 
escolarização aos princípios de mercado e controlo social? Como é possível, numa 
sociedade que se quer pluralista, adotar, formar e desenvolver valores que não sejam 
totalitários, ou seja, os valores de uns impostos a outros, contornando as aberrações 
ideológicas, a colonização escancarada que o termo civismo por vezes oculta? Como 
conjugar a exigência de liberdade pessoal constitutiva do sujeito ético com a ideia 
de socialização normativa vital à transmissão de um legado e inserção na polis? 
(Gambôa, 2004, p. 10) 
 
Compreende-se que a educação não tem uma solução única e a drástica 

mudança socioeconómica e ambiental é uma realidade dos nossos dias, mas não da 

geração dos nossos avós. O sistema educativo deve refletir os tempos em que vivemos 

e as problemáticas dominantes. O tipo de consumo, a degradação ambiental, o 

individualismo ou o impacto do estilo de vida individual e coletivo não eram questões 

relevantes há cinquenta anos, no entanto em tempos paradoxais – tanto de grandes 

perigos como de oportunidades – uma nova visão da educação é pretendida (Sterling, 

2001). Um paradigma que apoie a participação em democracia, que compreenda as 

relações entre o homem e o planeta Terra, uma educação que fomente o bem-estar 
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para todos, onde o conhecimento e a aprendizagem são processos para a construção 

de uma sociedade mais justa e responsável. 
Educar para a sustentabilidade é, essencialmente, educar para uma vida sustentável, 
que significa, entre outras coisas, educar para a simplicidade voluntária e para a 
quietude. (...) Educar para a sustentabilidade implica mudar o sistema, implica o 
respeito à vida, o cuidado diário com o planeta e cuidado com toda a comunidade da 
vida, da qual a vida humana é um capítulo. Isso significa compartilhar valores 
fundamentais, princípios éticos e conhecimentos como respeito à terra e a toda a 
diversidade da vida; cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e 
amor. [...] A sustentabilidade é um conceito central de um sistema educacional 
voltado para o futuro”. (Gadotti, 2008, pp. 76-77) 

 
Defende-se assim que, viver em sociedades sustentáveis é uma escolha e 

uma responsabilidade partilhada, onde a educação tem o papel de criar membros 

contributivos, dotados das capacidades e conhecimentos necessários à mudança. Estas 

novas competências e modos de agir devem ser integrados na vida escolar, 

procurando o potencial de cada disciplina, área e contexto. A sustentabilidade pode 

ter um impacto positivo tanto nos indivíduos como nos sistemas educativos, “ao nível 

legal, reformas educacionais, curriculum, conteúdos, e no nível pessoal do 

compromisso, do engajando numa vida mais sustentável” (Gadotti, 2008, pp. 76-77). 

É um processo transversal e de integração, presente entre todas as decisões, relações e 

conteúdos.  

Na presente pesquisa não se vão diferenciar as terminologias educação para 

o desenvolvimento sustentável (EDS), educação sustentável (ES) e educação para a 

sustentabilidade (EfS), pois são considerados semelhantes49. As organizações não 

governamentais, como a UNESCO e as Nações Unidas, tendem a preferir o termo 

educação para o desenvolvimento sustentável (EDS). 

Em dezembro de 2002, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma 

resolução para pôr em prática uma Década das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (DEDS), começando no ano de 2005 e terminando em 

2014. A UNESCO foi convidada para liderar a Década com o propósito de promover 

e melhorar a integração da educação para o desenvolvimento sustentável (EDS)50 a 

diferentes níveis e sectores de educação, de todo o mundo. Numa lógica idealista, a 

DEDS foi desenvolvida numa “rede de responsabilidades pela qual os governos, 

                                                        
49 Sterling (2001) considera que a educação sustentável exige uma maior mudança de fundo do paradigma educativo. Gadotti 
(2008) prefere educação para a sustentabilidade, porque entende que é um conceito mais abrangente do que a educação para o 
desenvolvimento sustentável, na construção de uma concepção educativa,  
50 O conceito de educação para o desenvolvimento sustentável foi inicialmente desenvolvido na Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1987. Em 1992 no capítulo 36 da Agenda 21: Promoting Education, Public Awareness and Training, são definidos 
princípios e planos de ação em parceria com governos e instituições diversas da área da educação.  
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organizações internacionais, sociedade civil, sector privado e comunidades locais ao 

redor do mundo podem demonstrar seu compromisso prático de aprender a viver 

sustentavelmente” (UNESCO, 2005, p. 9). Neste contexto, a UNESCO realizou o 

programa “Teaching and Learning for a Sustainable Development” 51 , onde 

disponibiliza um conjunto de princípios e um plano internacional de implementação, 

com ferramentas de ensino e estratégias de aprendizagens.  

Contudo em 2011, Schmidt 52  escrevia: “Por cá, começou-se tarde e o 

processo continua atrasado: apesar dos esforços da CNU, em Portugal ainda hoje não 

existe nem comité, nem plano, nem cátedras” (p.59). No documento “Década das 

Nações Unidas da educação para o desenvolvimento sustentável (2005-2014). 

Contributos para a sua dinamização em Portugal”, a CNU (2011) considera que as 

escolas são o meio mais adequado para integrar as iniciativas da DEDS, 

essencialmente através dos professores e alunos, realçando-se a necessidade de 

promover programas e projetos prioritariamente no ensino secundário e universitário.  

Entende-se que a escola deve se transformar num lugar dotado de práticas 

sustentáveis, motor de transformação e difusão de valores do desenvolvimento 

sustentável e de uma educação para a sustentabilidade. Esta é aconselhada a estar em 

coordenação com a Estratégia Nacional de EDS, com as políticas do Ministério da 

Educação, do Ministério do Ambiente e do Ministério da Ciência. Ter e estimular um 

comportamento exemplar, uma cultura de responsabilidade social, participação cívica 

e de cooperação. Gadotti (2008) sente também que a sustentabilidade “é uma 

oportunidade para que a educação renove seus velhos sistemas, fundados em 

princípios e valores competitivos. Introduzir uma cultura da sustentabilidade e da paz 

nas comunidades escolares é essencial para que elas sejam mais cooperativas e menos 

competitivas” (p. 77).  

Na educação para a sustentabilidade, deseja-se recuperar e desenvolver 

muitas das ideias em discussão no panorama actual, procurando uma visão mais 

humanista mas também mais ecológica e inter-relacional; em suma, uma visão 

holística do homem inserido no planeta Terra. Pretende-se capacitar as pessoas com 

as competências necessárias à resolução de problemas complexos (como a pobreza, a 

degradação do ambiente, a violação dos direitos humanos), compreendendo as suas 

                                                        
51  Para saber mais sobre este programa de formação para professores ver 
<http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_gs/mod0a.html?panel=1#top / 
52 É a coordenadora da Comissão Nacional da Unesco (CNU) responsável pela DEDS em Portugal. Sobre este assunto ver 
<http://www.cnedu.pt/files/pub/EducDesenvSustent/EducDesenvSustent.pdf 
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interdependências, e proporcionando um sentido de participação e responsabilização, 

com confiança e esperança. Defende-se que um novo paradigma educacional terá de 

reconhecer a participação de vários agentes da sociedade, onde a família recupera um 

papel crucial, a educação não formal (museus, centros de atividades, associações) e as 

próprias comunidades (associações e grupos de interesses tanto privados como 

estatais, meios de comunicação) assumem-se enquanto elementos participativos e 

responsáveis (UNESCO, 1997).  

Hoje em dia existem várias organizações e associações  que se dedicam 

especificamente a este novo movimento educativo, tal como Higher Education 

Academy (HEPS), Forum for the Future, Association of University Leaders for a 

sustainable future (ULSF), US Partnership for education for sustainable sevelopment 

ou Learning for a sustainable future. Os seus objetivos consistem na coordenação, 

desenvolvimento e divulgação de políticas, pesquisa e práticas relacionadas com a 

EDS. Destinam-se a instituições, comunidades e agentes educativos que desenvolvem 

currículos, políticas de educação, autores de materiais educativos e pedagogias, para 

que estes possam criar nos seus contextos as dinâmicas de um futuro sustentável 

(McKeown, 2002). Baseiam-se num quadro interdisciplinar e numa lógica de ensino 

ao longo da vida, procurando gerar autonomia e sentido crítico. Apesar de se 

considerar importante o desenvolvimento de um pensamento crítico, é necessário que 

este seja sempre apoiado por capacidades de “relashionship skills” e “effective change 

agents”, para que a sustentabilidade não fique só no papel e em teoria (Rowe, 2012, 

Dezembro).  

McKeown (2002) em “Education for Sustainable Development Toolkit” 

considera que a implementação e o progresso da EDS no panorama educativo tem 

sido lento e pouco considerado. Para mobilizar as mudanças nos sistemas escolares 

será crucial compreender as diferentes abordagens possíveis e adaptar 

permanentemente as diretrizes nacionais ou globais aos contextos locais, que refletem 

as condições ímpares de cada região. O planeamento local torna-se determinante para 

uma implementação bem sucedida com um conjunto de estratégias adequadas à 

realidade social, económico e ambiental (McKeown, 2002). 

Em concordância com o nível de frustração sentido pelos movimentos de 

sustentabilidade, na educação os desafios estão relacionados com a falta de visão e de 

consciencialização do estado do planeta. Em Portugal, a situação é considerada 

crítica, tanto pelo ”persistente estado de desinformação da sociedade portuguesa em 
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relação a temáticas centrais da modernidade” (Schmidt, 2011, p.59), como pelo 

“desinteresse e desmotivação generalizados em assuntos que extravasem os quadros 

da vida quotidiana – o que se traduz também em índices de participação organizada 

muito baixos” e “o resultado é uma enorme distância e desconhecimento 

relativamente aos planos e estratégias que, deste modo, raramente se tornam eficazes” 

(Schmidt, 2011, p. 61). Na identificação dos principais problemas/soluções que a EDS 

está a enfrentar, McKeown (2002) sistematiza doze pontos:  

1. Increasing Awareness: ESD is Essential  
2. Structuring and Placing ESD in the Curriculum  
3. Linking to Existing Issues: Educational Reform and Economic 

Viability 
4. Facing the Complexity of Sustainable Development Concept  
5. Developing an ESD Program with Community Participation  
6. Engaging Traditional Disciplines in a Transdisciplinary Framework  
7. Sharing the Responsibility  
8. Building Human Capacity  
9. Developing Financial and Material Resources  
10. Developing Policy 
11. Developing a Creative, Innovative, and Risk-Taking Climate 
12. Promoting Sustainability in Popular Culture (pp. 27-37) 
 

Em modo de conclusão, reconhece-se que o desenvolvimento do 

conhecimento e da investigação científica são essenciais na constituição de um quadro 

teórico, servindo também de motivação para a disseminação e implementação de 

projetos sustentáveis. Nas palavras de Viriato Soromenho Marques (2001) “a 

educação para o desenvolvimento sustentável é uma educação para o futuro. Um 

futuro conquistado e merecido pelo esforço empenhado dos que não desistirem das 

tarefas que são justas e necessárias” (p. 109). 

 

 

2.5.1. Diretrizes da Sustentabilidade no contexto do Ensino Superior 

 

Espera-se que o cidadão do século XXI tenha uma educação que o prepare 

para uma realidade que muda constantemente, onde “o conhecimento é a força motora 

central do desenvolvimento” (Magalhães, 2010, p. 58). Esta sociedade da informação 

e do conhecimento passou a depender, em larga escala, da produção de conhecimento 

e das novas tecnologias da informação e comunicação (Morgado & Ferreira, 2006; 

Paulos, 2009). Se o ensino superior era dirigido apenas a uma elite, nos últimos 

cinquenta anos assistiu-se à sua expansão e ampliação dos níveis de escolaridade. Um 
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novo perfil de formação é exigido num mundo com “múltiplas globalizações” 

(Torres, 2010, p. 20), onde a concorrência pressiona a produção de um conhecimento 

rapidamente aplicável, num ciclo de inovação cada vez mais breve.  

O ensino superior adquire assim um lugar de destaque na “promoção de 

mudanças na sociedade, passando a integrar o catálogo das temáticas consideradas 

prioritárias e estratégicas para o desenvolvimento das nações e dos países” (Teodoro, 

2010, p. 5). Torres (2010), em modo de metáfora, considera que a universidade 

funciona como “caixa de ressonância da sociedade” (p. 17), refletindo os mesmos 

desafios e dificuldades. De facto, Clugston e Calder (1999) consideram: 
the modern university is the embodiment of the mechanistic, utilitarian worldview 
that shaped the scientific and industrial revolutions. Cartesian dualism (separating 
pure from applied, objetive from subjetive); Baconian method (emphasizyng 
manipulation, control, and quantitative measurement); and utilitarian philosophy 
shape academic functioning. The academy is also deeply involved in providing 
expertise for an “unsustainable” world economy. (p. 3) 

 
A reflexão sobre o estado do mundo e o desafio da sustentabilidade é sentido 

de forma transversal e o ensino superior é identificado como um dos maiores 

contribuidores no desenvolvimento de valores, saúde e bem-estar da sociedade. As 

universidades, faculdades e institutos possuem uma posição única de influência na 

sociedade, porque preparam a maior parte dos profissionais que assumem lideranças e 

cargos de maior influência, como preparam os professores que lidam com a população 

em geral (Matarazzo-Neuberger & Filho, 2010). Questiona-se se o ensino superior 

consegue recuperar o seu papel transformador, “um espaço de produção de 

conhecimento, de resolução de problemas sociais e tecnológicos, de criação de um 

espírito crítico que permite ao estudante reestruturar os seus percursos de formação na 

base de valores” (Teodoro, 2010, p. 7).  

Autores como Matarazzo-Neuberger e Filho (2010) apontam que a mudança 

de paradigma permite às instituições do ensino superior repensarem os seus objetivos 

e valores, integrando novos conhecimentos e práticas de aprendizagem em direção a 

uma melhor educação. Identificando o que não está a funcionar bem, esta busca pode 

ser entendida como uma oportunidade e uma nova fase nos sistemas de educação, que 

induzirá transformação tanto para os indivíduos como para as instituições do ensino 

superior (Matarazzo-Neuberger & Filho, 2010).  

A sustentabilidade no ensino superior é entendida abrangendo diferentes 

níveis de atuação e a sua relação crucial: “1. Curriculum; 2. Research and 
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Scholarship; Operations; 4. Faculty and Staff Development and Rewards; 5. Outreach 

and Service; 6. Student Opportunities; Administration, Mission and Planning” (ULSF, 

2009 b). Para a University Leaders for a Sustaianble Future (ULSF, 2013) 

sustentabilidade implica: 
that the critical activities of a higher education institution are ecologically sound, 
socially just and economically viable, and that they will continue to be so for future 
generations. A truly sustainable college or university would emphasize these 
concepts in its curriculum and research, preparing students to contribute as working 
citizens to an environmentally healthy and equitable society. The institution would 
function as a sustainable community, embodying responsible consumption of 
energy, water, and food, and supporting sustainable development in its local 
community and region. (s.p.) 

 
Clugston e Calder (1999) defendem que as abordagens variam de instituição 

para instituição, umas podem se concentrar em minimizar o impacto ecológico nas 

suas operações, outras podem enfatizar a sustentabilidade nos seus currículos.  

Segundo a UNESCO (2012), existe um número crescente de universidades 

que compreenderam a urgência de agir e de transformar a educação superior numa 

ferramenta concreta de chegar às pessoas e, consequentemente, modificar a sociedade 

com um sentido mais justo, saudável e criativo. No guia desenvolvido pela HEPS 

(2004), Communicating for sustainability: guidance for higher education institutions, 

a educação é também colocada num lugar central na progressão para uma sociedade 

mais sustentável, que tem não só o potencial de ensinar às pessoas a compreenderem 

as consequências dos seus actos como a desenvolverem capacidades para 

participarem em decisões e problemas que promovam um estilo de vida mais saudável 

para todos, agora e no futuro.  

Apesar da forte pressão económica e de eficiência, pretende-se reorientar o 

ensino, o tipo de aprendizagem e pesquisa desenvolvida de forma a quebrar as 

convencionais fronteiras entre universidades e comunidades. Exemplo disso, é a 

Declaração de Taillores, reunindo cerca de 400 líderes de universidades (reitores, 

presidentes e diretores) de mais de 50 países. Com o nome da cidade francesa que 

acolheu a conferência do encontro em 1990, o primeiro acordo oficial estabelece dez 

pontos de ação com o intuito de incorporar a sustentabilidade no ensino, pesquisa, 

operações e divulgação em faculdades e universidades. A Carta da Terra, é também 

um exemplo dessa vontade, uma declaração de princípios éticos fundamentais à 

construção de um mundo sustentável, que conta com a assinatura de cerca de 4.500 

organizações, incluindo universidades, governos e organizações internacionais. 
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Começou por ser uma iniciativa das Nações Unidas mas, em 2000, foi lançada já 

como projeto independente da sociedade civil. É um documento de referência em 

vários contextos, tais como o desenvolvimento de standards e códigos de ética na 

educação enquanto quadro de referência para a EDS53.  

Para caminhar em direção a um ensino superior segundo os eixos da 

sustentabilidade, a CNU em 2006, estabeleceu algumas diretrizes para uma estratégia 

nacional: 

• incentivar a investigação multidisciplinar na área do desenvolvimento 
sustentável e da educação para o desenvolvimento sustentável, integrando 
sistematicamente as valências das ciências naturais e das ciências sociais nas 
dimensões de investigação. 
• Criar competências específicas no domínio da divulgação e comunicação 
científica através de iniciativas de formação pós-graduada, bem como da criação de 
gabinetes de comunicação nas instituições universitárias e de investigação. [...] 
• Incluir nos guias de boas práticas, nos manuais de procedimentos 
institucionais e nos códigos das várias profissões as preocupações do 
desenvolvimento sustentável. Estimular a adoção de guias de sustentabilidade por 
parte das empresas. 
• Organizar cursos de formação sobre desenvolvimento sustentável e educação 
para o desenvolvimento sustentável destinados a profissionais de diversas áreas que 
vão começar a ser solicitados com uma nova premência neste âmbito (de 
professores a autarcas, de jornalistas a publicitários, de gestores a elementos de 
associações cívicas). 
• Criação de cursos técnico-profissionais voltados para a educação para o 
desenvolvimento sustentável e inclusão da componente de DS nos cursos de outras 
temáticas. 
• Criar um “Guia de Boas Práticas de Sustentabilidade” a ser adotado pelas 
escolas e pelas Universidades, que regule o seu funcionamento quotidiano. Data 
limite: 2007. 
• A formação contínua de professores deve contemplar o desenvolvimento de 
competências profissionais no domínio da educação para o desenvolvimento 
sustentável, aconselhando-se que todas as ações de formação, até 2007, sejam 
enriquecidas com conteúdos neste domínio e que, a partir de 2010, incluam 
obrigatoriamente um módulo de educação para o desenvolvimento sustentável. 
• Organizar um exercício de autoavaliação por parte das várias licenciaturas 
sobre o grau de penetração das temáticas do desenvolvimento sustentável e da 
educação para o desenvolvimento sustentável nos seus currículos (com especial 
relevância para as licenciaturas que conduzam à formação de professores). Discutir, 
fazer recomendações e divulgar os resultados desse exercício. Data limite: 2010 
(pp.16-22) 

 
A vontade e a necessidade da mudança de paradigma no ensino superior é 

inquestionável; no entanto, na prática há também índices muito baixos de ações 

concretas e reorientação do sistema educativo. De acordo com as conclusões de 

Clugston e Calder (1999): 

                                                        
53 Para saber mais ver <http://www.earthcharterinaction.org 
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Most of the efforts to date [...] are heavily oriented toward environmental 
iniciatives. The emphasis is not on sustainability broadly defined, even while the 
term “sustainability” is often used in the rhetoric of reform [...] The two major 
factors controlling the structure and functioning of academia – disciplinary structure 
and economic forces- have moved very little toward sustainability. (p. 14) 
 

Analisando o estado embrionário do panorama do ensino superior em relação 

ao modelo da educação para a sustentabilidade, torna-se importante identificar os 

casos de sucesso e desenvolver uma prática bem fudamentada. Contra a lógica 

corrente, os institutos pioneiros baseiam-se numa comunicação eficiente dos seus 

ideais e cooperação entre instituições, departamentos e toda a comunidade científica. 

Num espírito de “criação coletiva”54, a educação para a sustentabilidade significa 

educar para um mundo diferente (Gadotti, 2010).  

 

 

2.6. Moda, Design e Sustentabilidade 
In the age of media Design and visual information communication, 

the significance of fashion is growing. Fashion transports social currents,  
explores future versions and encapsulates zeitgeist in visual terms. 

 – Prof.  Bernhard Willhelm55 
 

O fenómeno da moda está associada à generalização e apropriação coletiva 

de um estilo, não tendo como objeto principal o produto de moda – vestuário e 

acessórios. A moda como definição, 
não tem conteúdo próprio; forma específica da mudança social, ela não está ligada a 
um objeto determinado, mas é, em primeiro lugar, um dispositivo social 
caracterizado por uma temporalidade particularmente breve, por reviravoltas mais 
ou menos fantasiosas, podendo por isso afetar esferas muito diversas da vida 
coletiva. (Lipovetsky, 1987/2009, p. 25) 
 
Lomazzi (1975/1989) descreve a moda como “um sistema de sinais 

significantes [...] porque nela se combinam comportamentos mentais e 

comportamentos psicológicos com um controle menor que aplicamos às palavras” (p. 

87). A moda resulta da infinita conjugação de signos, que criam diferentes 

significados consoante o tempo, o contexto, o indivíduo e o grupo (Baldini, 

2005/2006, p. 94). Associa-se a moda à tendência de consumo do vestuário e 

acessórios porque estes se evidenciaram com estas características ao longo da história. 

                                                        
54 Na Universidade Metodista, o novo programa modular chama-se “Sustainability Futures: A collective creation”(2010). Para 
saber mais ver <http://www.metodista.br/metodista-sustentavel/ 
55 Bernhard Willhelm é diretor e professor na Universidade de Artes Aplicadas de Viena.  
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De facto, como argumenta Martins (2009), “o certo é que o vestuário incorporou a 

moda e seu termo como próprio de seu campo de ação, e é nele que a moda ganha 

maior visibilidade e importância” (p. 100).  

O paradoxo da moda atingiu a sua plenitude com os processos industriais e o 

aperfeiçoamento de aspetos estéticos e técnicos resultantes da Revolução Industrial. A 

democratização das aparências foi progressiva, funcionando como barómetro político 

e social (Baldini, 2006). Emerge enquanto movimento cultural, inicialmente, 

associado às elites passando para o domínio das massas e dos movimentos da 

juventude (Livolsi, 1989).  

O pronto-a-vestir surge no final da década de 1950/início de 1960, 

conquistando a verdadeira democratização da moda. Direcionada para uma camada 

social mais ampla, constrói uma nova identidade estética e simbólica, em oposição à 

Alta Costura que dominava os sistemas sociais da época. Nas palavras de Preciosa e 

Avelar (2010) “a falência da Alta Costura se dá em nome do sucesso do prêt-à-

porter”. Caracterizado como um produto feito em série industrialmente, o pronto-a-

vestir é pensado para grandes produções, tamanhos estandardizados e preços mais 

acessíveis (Parisotto, 2011). Como Stichelmans (2011) escreve: 
No sistema social moderno, democrático e individualista, é um sinal de integração 
social e, ao mesmo tempo, de singularização [...] Atentos aos seus desejos, os 
sectores da moda, da indústria têxtil e da imprensa feminina inventam o que podem 
para satisfazer com as novas exigências. (p. 29) 
 
Os criadores – futuros designers de moda – garantiram que estes produtos 

tivessem assinatura e carisma, criando a ideia de marca e das tendências de moda. 

Com a publicidade e o crescimento de uma cultura jovem, a moda atinge a 

massificação que lhe pemite, hoje em dia, ocupar uma posição de destaque na cultura 

global, representando uma das indústrias mais fortes e influentes da economia 

mundial (Nicchelle & Moreira, 2001). 
While fashion has become democratized, so the media and technological 
developments which characterize the 21st century have supported fashion becoming 
a cornerstone of many world economies. The clothing industry is worth over $1 
trillion worldwide and ranked the second biggest global economic activity for 
intensity of trade. (Corner, 2008, Sustaining a Fashionable Future) 
 
Com o crescimento da indústria e abertura dos mercados, a moda passou a 

estar fortemente influenciada pelo Design e pelos seus métodos projetuais: a produção 

em série industrial. Se antes os criadores de moda estavam ligados a um tipo de 

trabalho artesanal e a um universo de artista, com o novo sistema de produção surge a 
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necessidade de um novo perfil do profissional e a moda passa a viver numa relação de 

proximidade com o Design e a ciência (Montemezzo, 2003). O designer de moda já 

não se limita a projetar, produz conhecimento e torna-se um elemento central na 

gestão e desenvolvimento dos produtos. Num mercado multifacetado e global, o 

designer de moda procura ainda compreender as funções e dotar os produtos de 

significado, dentro dos respetivos contextos socioculturais, criando um universo 

simbólico.  

Fashion help us to reflect who we are as individuals, while connecting us to a wider 
social groups, providing a sense both of individuality and belonging. Fashion is a 
connector, linking people across demographics, socioeconomic groupes and 
nationalities; and an attractor, drawing people into a movement for change. 
(Fletcher & Grose, 2012, p. 8) 
 
A profissão do designer, que cresceu com a industrialização, tem tido como 

objetivo primordial a humanização dos produtos da industrialização (Thorpe, 2007). 

A multidisciplinaridade tornou-se um veículo imprescindível para a incorporação do 

Design na nossa vida social, através da ação de responsabilização ao assumir as 

consequências dos seus actos, tanto a nível socioeconómico, político e ambiental. O 

trabalho dos designers está activamente engrenado com a sociedade, tanto nas suas 

complexidades como ambiguidades.  

There are professions more harmful than industrial Design, but only a very few (...) 
by creating whole new species of permanent garbage to clutter up the landscape, 
and by choosing materials and processes that pollute the air we breath, designers 
have become a dangerous breed... In this age of mass production when everything 
must be planned and design, Design has become the most powerful tool with which 
man shapes his tools and environments (and, by extension, society and himself). 
This demands high social and moral responsibility from the designer. (Papanek, 
1985, p. ix) 
 
A partir dos anos 1960, designers como Papanek, Bonsiepe e Schumacher, 

começaram a considerar ativamente as implicações mais abrangentes do Design para 

a sociedade. Questões como o desperdício e o uso dos recursos naturais finitos, 

impacto dos produtos no meio ambiente, qualidade de vida ou ciclo de vida de um 

produto, levaram ao aparecimento de novas abordagens e conceitos associados ao 

Design como o ecodesign, responsabilidade social 56 , consumo ético57  e Design 

sustentável. Segundo Bhamra e Lofthouse (2007), “over the years environmental 

                                                        
56 Trata essencialmente da mudança de ação empresarial, passando da base de obrigações legais para integrar comportamentos 
socialmente responsáveis no seu conjunto de valores. Sobre este assunto ver <www.crs.gov.uk 
57 Este movimento acredita que cada consumidor tem o poder da compra, podendo pressionar e decidir sobre os produtos 
consumidos, com base nos princípios éticos das empresas responsáveis. Para mais informação sobre este assunto ver 
<http://sponsored.uwa.edu.au/jrconsumers/__data/page/3024/IrvingHarrisonRayner.pdf 
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philosophies have evolved from green design to ecodesign throgh to design for 

sustainainability” (p. 39).  

O ecodesign baseia-se na ideia de projetar um produto causando o mínimo 

impacto ambiental e compreendendo as várias fases do seu ciclo de vida. No entanto, 

a necessidade de um Design que fosse ao encontro de um desenvolvimento 

sustentável, trouxe aspetos sociais – saúde pública, pobreza, emprego – para este 

processo que passou a integrar o “Triple P” – People, Planet & Profit – da 

sustentabilidade; a este processo chamou-se Design sustentável58. Define-se como a 

arte de desenhar objetos, lugares e serviços de acordo com os princípios da 

sustentabilidade, de modo a substituir serviços e produtos nocivos e de má qualidade 

(Bhamra & Lofthouse, 2007; Thorpe, 2007).  

A moda sustentável surge neste mesmo contexto, partilhando os seus 

princípios com os do design sustentável. A transformação dos produtos de moda é 

também desejada de encontro a uma prática que respeite a integridade do planeta e o 

bem-estar humano. Segundo Lima (2012), “no caso da moda a questão do consumo é 

verdadeiramente crucial para a expansão da sustentabilidade” (p. 2956). Considera-se 

determinante a redução do fluxo de materiais e o aumento de eficiência do uso, um 

estilo de “consumo lento” (Lima, 2012, p. 2956). Os primeiros designers de moda e 

marcas com este tipo de visão surgiram nas décadas de 1980/1990, desenvolvendo 

projetos pioneiros, tais como a WornAgain, a Patagonia, a Junky Srtyling e a Marks 

& Spencer. Só a partir de 2006 é que estes conceitos de tornaram mais consistentes, 

resultando na criação, por exemplo, do movimento slow fahion59 e do Centre for 

Sustainable Fashion (CSF) na London College of Fashion (Fletcher, 2008; CSF, 

2013).  

Segundo Chaves (2011), esta busca tem traçado dois caminhos, “o caminho 

das inovações incrementais e o das inovações radicais” (Chaves, 2011, p. 68). O 

primeiro acredita que é possível alterar as ferramentas e os métodos de Design em 

direção a uma maior preocupação ambiental e social. Mantem a estrutura e modifica 

os vários momentos ao longo do processo produtivo, de modo a transformar o produto 

final e o sistema; o segundo caminho acredita que a solução para um design 

sustentável está associado à quebra do sector, com inovações como a 

                                                        
58 Também chamado design para a sustentabilidade, design verde, sustainable product design, ou sustainable projection. Para 
saber mais sobre esta nova abordagem do Design ver capítulo 4, em Bhamra & Lofthouse (2007). Design for Sustainability: A 
Practical Approach. Hampshire: Gower Publishing Limited. 
59 Para saber mais sobre este movimento e conceiro ver <http://www.slowfashioned.com/about 
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“desmaterialização dos produtos, a oferta de soluções através de serviços e a busca de 

alternativas para um consumo mais responsável” (Chaves, 2011, p. 68). 

O confronto entre a filosofia da sustentabilidade e a dinâmica do mercado 

atual do Design e da Moda, tem sido difícil porque as suas definições chocam de 

frente; a sustentabilidade baseia-se no respeito pelo planeta, em solidariedade social e 

equilíbrio financeiro; o mercado organiza-se segundo o lucro, não se rege por 

princípios éticos morais ou ambientais (só leis) e promove as discrepâncias do mais 

forte sobre o mais fraco. Os desafios são naturalmente grandes até porque a indústria 

da moda é um sector altamente estratégico e rentável. Contudo, a visão de uma 

sociedade mais justa é um imperativo moral por que alguns anseiam. A 

sustentabilidade é encarada como uma ferramenta que trás maior diversidade e 

escolha, não menos. Promove um consumo consciente através da sensibilização e 

educação de estilos de vida mais saudáveis. Proporciona o desenvolvimento de um 

tipo de produtos e serviços com maior significado, potenciando as características 

sociais e locais de um produto ou serviço (Black, 2008; Lima, 2012; Martins, 2009). 

 

 

2.6.1. Moda Sustentável 
Call it ethical, sustainable, green or whatever-you-wish fashion,  

it is in the end a call to come home, a description of how we  
can come together in a movement to consecrate the  

habits and the resources we share and depend on.  
 – Paul Hawken 

 
Compreendendo o potencial do fenómeno da moda e do designer, a moda 

sustentável procura desenvolver toda uma gama de produtos e serviços na área, de 

acordo com a capacidade de regeneração dos recursos e do meio ambiente, 

responsabilidade social, ética e justiça. Contra as práticas correntes da indústria da 

moda – injustiças de exploração, violação de direitos humanos, desastres ecológicos 

intencionais – a moda sustentável cumpre as regras e as leis humanitárias ao mesmo 

tempo que promove a melhoria da qualidade de vida de todos os trabalhadores do 

sector, a produção de materiais e técnicas menos agressivas para o meio ambiente e a 

eficiência dos seus produtos; em suma, a moda sustentável trabalha com uma cadeia 

têxtil e do vestuário saudável e justa (Bierhals, 2008; Black, 2010; Fletcher, 2008). 
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The process of sustainability impels the fashion sector to change. To change 
towards something less polluting, more efficient and more respectful than exists 
today; to change the scale and speed of underpinning structures and to infuse them 
with a sense of interconnectedness. Such change can happen in lots of situations and 
in surprising and even confounding ways. (Fletcher & Grose, 2012, p. 10) 
 
Um movimento que surgiu dentro da lógica sustentável é o slow fashion. 

Descendente dos slow cultural movements, o slow fashion baseia-se nas mesmas 

directrizes da moda sustentável, surgindo também mas não só, em oposição à fast 

fashion60. Este conceito foi inicialmente desenvolvido por Kate Fletcher por volta de 

2007, sendo entendido como “fashion conceived of from a different starting point to 

growth, consumerist fashion” (Fletcher, 2012). Nos últimos anos, assistimos a um 

crescimento dos retalhistas de desconto e da fast fashion, como a Zara, a Primark, a 

H&M e as gamas de moda dos supermercados, onde o preço do vestuário caiu em 

média até 25% e a sua venda aumentou 60%. A globalização tornou possível a 

produção de roupas a preços tão baixos que muitos consumidores começaram a 

considerá-las descartáveis. Estima-se que, no Reino Unido e na Irlanda do Norte, mais 

de um milhão de toneladas de têxteis são descartados por ano, essencialmente através 

do lixo doméstico. Os têxteis estão já identificados como os resíduos sólidos de 

crescimento mais rápido e, pela primeira vez, estão a ser alvo de debate fazendo parte 

da agenda política de alguns países, como a Inglaterra e os Estados Unidos (Claudio, 

2007). O slow fashion promove assim o retorno a um ritmo mais “natural”, onde a 

pressão económica não dita a velocidade das necessidades humanas e da produção de 

bens e serviços de moda. Apelando ao abrandamento, valoriza a qualidade, a 

diversidade, as relações envolventes, a consciêncialização e o respeito por todos. Os 

produtos são pensados sem estação, com um design intemporal, multifuncional, de 

fácil manutenção, baixo impacto em termos de meio ambiente e com uma identidade 

genuína. Neste sentido, foram também desenvolvidas técnicas de pensar e projetar 

vetsuário e acessórios, que promovem o aumento do ciclo de vida destes produtos, 

como a reciclagem/costumização, precycling, upcycling, e a zero waste 61 (Lima 

2012).  

 

                                                        
60 Fast fashion é o termo atribuído a uma nova estratégia de internacionalização do sector do retalho de moda, a que alguns 
chamam o equivalente ao fast-food do vestuário. Este modelo caracteriza-se essencialmente pela capacidade de rapidez em 
interpretar tendências, copiar novos estilos e colocá-los à venda em tempo recorde a preços reduzidíssimos, “proporcionando 
uma satisfação imediata e incentivando ao descarte e reposições prematuras“ (Lima & Salvado, 2012, p. 2956). 
61 A técnica de zero waste tem como objetivo a realização de items de vestuário e acessórios sem desperdício de materiais, 
através do processo de design e modelagem. Para saber mais sobre upcycling, precycling e zero waste ver Gwilt, A. & Rissanen 
(2011). 
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Meeting this potencial requires designers to think in terms of platforms that change 
paradigms rather than products and processes. A new generation of Design minds is 
already beginning to think in this way. They are well informed and motivated, and 
are finding unconventional means to leapfrog the old ways of working. [...] Over 
time, these combination actions will transform the fashion sector´s activities and the 
meaning of its products and services in our society. (Fletcher & Grose, 2012, p. 
180)  
 

Para que a mudança aconteça, Fletcher e Grose (2012) consideram que as 

características de um visão sustentável estão relacionadas com um conhecimento 

aplicado e uma sabedoria prática, refletindo uma nova abordagem nas seguintes fases: 

a) conceptualização do próprio produto moda 

b) interpretação do sistema produtivo e comercial  

c) prática do Design de Moda 

A nova conceptualização do produto de moda a) pode ser delineada através dos 

seguintes momentos: seleção dos materiais, intervenção nos processos de produção 

em conformidade com a região envolvente, técnicas de tingimentos, corte e redução 

de desperdícios, costura, distribuição e venda a retalho, atendimento ao cliente 

(manutenção dos produtos), organização e aproveitamento dos materiais e produtos 

que sobram e que não foram vendidos (reciclagem, reutilização, costumização). 

Quando as mudanças na idealização dos produtos moda forem integradas, torna-se 

inevitável a análise dos planos de negócios, estruturas estabelecidas, motivações e 

práticas de negócios; estes restringem a produção e o desenvolvimento dos produtos. 

Segundo as mesmas autoras, neste ponto reside grande parte dos problemas de 

exploração, estímulo ao consumo, manipulação, etc. Compreende-se que o sistema 

tem de ser visto como um todo, para que a sustentabilidade faça sentido e tenha 

consequências reais. Pretende-se que o sistema da moda se assemelhe a um 

ecossistema, onde tudo tem uma função, as relações são vitais para todos e não há 

desperdício nem excessos62.   

Na transformação do sistema b) consideram-se importantes as seguintes 

ações: a extensão da adaptabilidade do tipo de produto – sem estação, multifuncional, 

modular; a optimização da vida dos produtos – durabilidade, relação emocional e 

empatia; o uso de serviços e respectiva partilha integrada no plano de negócio – 

consertar, disponibilizar os moldes ou partes do processo para o cliente fazer, 

                                                        
62 No livro Fashion & Sustainability: Design for change de Kate Fletcher e Lynda Grose (2012) é desenvolvido um conceito 
associado, o biomimetismo (biomimicry), que é definido como “the practice of emulating nature´s patterns and strategies to 
direct product Design, processes and policies and as such draws its inspiration from the living world.“ (p. 114) Para saber mais 
sobre este conceito ver <http://biomimicryinstitute.org 
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colaborações; trabalhar o local – escolher materias da região, produção e público-alvo 

local; redimensionar a velocidade – produção, distribuição, venda – e reequacionar as 

necessidades; por último, assumir um compromisso social e ambiental. 

Na transformação da prática do Design de Moda c) Fletcher e Grose (2012) 

identificam três papéis para os designers: 1) como comunicador-educador 2) 

facilitador e 3) empreendedor. Acredita-se que, num futuro próximo, estas ações 

combinadas acabarão por mostrar os benefícios de uma prática sustentável de forma a 

inspirar todos os outros sectores da nossa sociedade. 

Hoje em dia, já existe um conjunto de marcas bastante significativo que 

trabalha com princípios sustentáveis, desde grandes empresas de streetwear/casual 

como a Levi´s, a Americam Apparel, a Adidas ou a Patagonia; a marcas de pronto-a-

vestir como a Stella McCartney, a Osklen, a Noir, a People Tree, From Somewhere, 

Junky Styling, Komodo; jovens designers como a Natalie Rae, a Elsien Gringhuis ou 

o Cristopher Raeburn. A moda sustentável não está ligada a nenhuma estética ou 

público-alvo mas a um rigor ético na forma de pensar o produto, desenvolvê-lo e 

relacioná-lo com a comunidade e meio ambiente (CSF, 2013; Bierhals, 2008). 

Fig. 1 – Rae (2012). Coleção resultante da pós-graduação em Fashion Design Technology  
da London College of Arts de Natalie Rae no ano de 2010. 
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Fig. 2 – Veja (2013). Lookbook. 

 
 
 
 

              
          Fig. 3 – Fletcher & Grose (2012, p. 131).                                      Fig. 4 – Raeburn, C. (2011) 
    Camisola tricotada por Marie Ilse Bourlanges. 
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Fig. 5 – McCartney (2013). Imagem do sítio de internet com a linha ecológica de óculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
                      Fig. 6 – Junky Styling (s.d.)                                                    Fig. 7 – TRAIDremade (2013). 
 
 
 
 



 

 66 

 
 

 
Fig. 8  – People Tree (2011). Colaboração com a actriz Ema Watson. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 9 – Misericordia (s.d.) 
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Fig. 10 – R. Kirin (2011). Projeto final de mestrado de Stefanie Nieuwenhuyse, na Kingston University. 

 
 
 
 

  Fig. 11 – Backllund (s.d.). Coleção Control C.  
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3. O POTENCIAL DA SUSTENTABILIDADE 
 

Sustainability is the forerunner of a greater diversity and choise, not less.  
It offers meaningful work, greater multiplicity of livelihoods, the reinstitution  

of local production, a safer world, and lives worth living.  
– Paul Hawken 

 

No âmbito da presente pesquisa, a sustentabilidade está associada ao 

contexto do Ensino Superior português e à área do Design de Moda. A 

sustentabilidade é aqui entendida enquanto filosofia de apoio ao planeamento 

(métodos e conteúdos) e tomada de atitudes. É essencialmente uma questão moral que 

pretende incluir items relacionados com a ética e a responsabilidade individual no 

ensino e no desenvolvimento de produtos de moda. Alimenta-se da interseção de 

disciplinas e práticas, onde a educação em Design surge como meio adequado ao 

desenvolvimento de práticas de resolução de problemas, formando decision-makers 

capazes de construir novos paradigmas mais justos e saudáveis (Green, 1974). 

A educação para a sustentabilidade tem o objetivo central de educar para a 

paz e bem-estar de todos, no presente e no futuro (Gadotti, 2009). É entendida como 

uma oportunidade de repensar o propósito do ensino e construir um sistema adequado 

às novas exigências, “repensar a educação como lugar matricial da reconstrução ética, 

de uma ou outra forma da vida conjunta: a Democracia” (Gambôa, 2004, p. 11). 

Numa abordagem transversal e interdisciplinar, fomentam-se práticas pedagógicas 

mais interativas, em espírito de cooperação e autonomia. A transformação acontece a 

todos os níveis da vida escolar, valorizando-se hábitos e comportamentos saudáveis, 

adaptação e desenvolvimento de competências relacionais (Matarazzo-Neuberger & 

Filho, 2010). 

A sustentabilidade tem o potencial de estimular a participação, a 

responsabilização e a criatividade de forma a combater a injustiça e a falta de valores 

na gestão de processos e projetos. Humanizar os sistemas e as sociedades, 

disponibilizando maior escolha e diversidade, aumentando o espectro da significação, 

de qualidade de vida e de espiritualidade com o mundo natural (Hawken, 2012, p. 3). 

A integração dos conceitos de sustentabilidade no ensino superior acontece 

com ações diferenciadas, desde “greening the campus” (UNESCO, 2005, p.42) à 

reconstrução dos currículos e implementação de novas pedagogias. “As ESD 

progresses, a coevolution of pedagogy is occurring. It appears that as the 
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sustainability content of the curriculum evolves, pedagogy is evolving 

simultaneously” (UNESCO, 2012, p.5).  

A educação dos futuros designers de moda prende-se com o desafio das 

mudanças constantes na área, restruturações das organizações e dos perfis dos 

trabalhadores e permanente pressão de produtividade. Neste sentido, a 

sustentabilidade tem o potencial de reorientar as competências técnicas e inteletuais 

do designer de moda – capacidades de resolução de problemas, auto-avaliação, 

competências relacionais e de liderança – aliadas à construção de um quadro de 

valores – caráter, perseverança, responsabilização, consciência cívica e ambiental, 

ética profissional, solidariedade – que perdure no tempo. Redefine a própria atividade 

do designer de moda e busca um papel maior de sustenção humana, numa base ética e 

moral no desenvolvimento de produtos e serviços de moda que contribuam para uma 

sociedade sustentável (Fletcher & Grose, 2012). A educação é essencial para a 

integração destes “profissionais do conhecimento” (Paulos, 2009, p. 10) no mercado 

de trabalho, compreendendo a mudança das necessidades do tecido empresarial mas 

buscando uma estabilidade laboral que inspire um ritmo mais saudável e de acordo 

com a natureza. Os novos perfis dos consumidores são também oportunidades de 

mudança para a sustentabilidade. 
Fashion designers will move from working in the supply chain to working at the 
“hub” of change, using their skills differently – envisioning change, organizing it 
and enabling something different to happen. Designers will work as facilitators. 
(Fletcher & Grose, 2012, p. 162) 

 
Os designers de moda têm o privilégio de comunicar através de uma área 

com grande impacto cultural, podendo pressionar a transformação no sector industrial 

e a construção de significado nos produtos e serviços. Construir novas lógicas de 

consumo e criar modelos de negócio diferentes e variados, que sustentem as 

comunidades e as pessoas. Mais do que mera teoria, a sustentabilidade pretende 

desenvolver uma vertente forte associada à prática, experimentação e implementação 

de ideias. Só uma prática bem fundamentada pode transformar a sociedade, o sistema 

educativo, a indústria da moda e do têxtil (Fletcher & Grose, 2011, p. 180).O estudo 

da sustentabilidade torna-se determinante não só para a compreensão de conceitos 

associados – desenvolvimento sustentável, educação para a sustentabilidade – como 

para a contribuição de uma visão global sobre a idealização e funcionamento das 

licenciaturas de Design de Moda. 
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CAPITULO II: O ENSINO NA ÁREA DO DESIGN DE MODA  
 

Fashion is a connector, linking people across demographics,  
socio-economics groups and nationalities; and an attractor,  

drawing people into a movement for change.  
– Fletcher & Grose 

 

No mundo ocidental, conseguimos “traçar uma linha do tempo” (Gonçalves, 

2012, s.p) através do estudo do fenómeno da moda. A industrialização e a 

globalização têm vindo a transformar os produtos de moda – vestuário, acessórios, 

tecidos, bordados, revistas – o setor têxtil e do vestuário, as profissões que os 

elaboram (alfaiate, costureiro, modelista, chapeleiro, bordadeira, designer de moda, 

designer têxtil) e o tipo de oferta de formação – cursos profissionais, bacharelatos, 

licenciaturas, mestrados integrados, doutoramento, Cursos de Especialização 

Tecnológica.  

O ensino na área do Design de Moda está, historicamente, associado à 

instrumentalização das operações que envolvem a produção de produtos de moda e 

respectiva profissionalização. A formação deste profissional transitou 

progressivamente do ambiente doméstico para os locais de trabalho e, mais tarde, para 

as escolas de formação profissional e universidades (Pires, 2012).  

A passagem do meio laboral para as escolas de moda é feita somente em 

meados do século XX, deixando como consequência um elevado número de 

profissionais autodidactas e a vulgarização de alguns postos do sector entregues a 

pessoas associadas a um estilo, como celebridades, modelos ou atrizes (Silva & 

Nascimento, 2012). Numa tentativa de suavizar a divisão existente entre o ensino 

académico e o profissional63 (trabalho mental versus trabalho manual), o Design de 

Moda surge nas universidades associado ao Design e às Artes. Segundo Young (2008) 

a unificação destes sistemas de ensino tem por base uma argumentação “progressista 

das mudanças que estavam a ter lugar nas economias capitalistas à escala global” (p. 

318). De facto, os sistemas de moda têm se desenvolvido de forma complexa e rápida, 

e o processo de criação de produtos moda tem se mostrado, também, cada vez mais 

exigente, relacionando diferentes conhecimentos, tecnologias, metodologias 

projetuais e competências específicas e dinâmicas. O sector têxtil e do vestuário 

tornou-se extremamente flexível, lucrativo e influente na sociedade global (Gomes, 

2009; Kunz & Garner, 2007). 
                                                        
63 Segundo Young (2008), a separação entre o ensino profissional e o académico reproduz as desigualdades sociais e educativas. 
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As escolas de moda procuram adaptar-se e antecipar essa compreensão em 

conformidade com as novas realidades, globais e altamente competitivas, procurando 

uma fundamentação adequada à atividade profissional e ao contexto académico. Hoje 

em dia, a oferta de formação nesta área multiplicou-se de encontro às necessidades do 

mercado, entendimento dos novos perfis profissionais, profissionalização do sector e 

desenvolvimento científico. Assim, o ensino do Design de Moda delinea “uma 

formação múltipla, contemplando, além do conhecimento técnico e prático 

necessários, diferentes disciplinas relacionadas com a criatividade e a formação 

humanista e crítica, normalmente atribuída ao ensino superior” (Sant´Anna, 2012, p. 

3061).  

Compreende-se que os novos ciclos de estudo na área do Design de Moda 

surgem no enquadramento dos objetivos das instituições de ensino superior em 

confronto com as exigências do setor têxtil e do vestuário. É importante referir que, 

atualmente, o desenvolvimento do ensino do Design de moda reflete: 
algumas das questões mais relevantes do nosso tempo: a divisão entre o mundo 
académico e o vocacional (...), a legitimidade dos quadros de referência relativos às 
qualificações, a natureza do conhecimento profissional na educação, o status (...) e, 
acima de tudo, o papel do conhecimento e do currículo nas abordagens educativas 
atuais, orientadas para a realização de testes e baseadas em competências. (Lauder, 
2008, p. 11)  
 
Em consenso, torna-se inquestionável a urgência de uma delimitação do 

campo de atuação do Design de Moda, assimilação de princípios metodológicos 

próprios e desenvolvimento de uma fundamentação teórica, que busque as 

especificidades e dimensões impriscindíveis ao reconhecimento académico e 

legitimação do paradigma profissional (Christo & Cipiniuk, 2012; Fletcher & Grose, 

2012; Nicchelle & Moreira, 2011; Silva & Nascimento, 2012; Pires, 2003).  
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1. O CONTEXTO HISTÓRICO DO DESIGNER DE MODA 
 
1.1. O Alfaiate e o Costureiro 
 

A formação, do que hoje chamamos designer de moda, manteve-se, até 

meados do século XIX concentrada nas oficinas e nos locais de exercício das 

respetivas profissões. Os alfaiates foram os profissionais que desenvolveram as bases 

de conhecimento e domínio técnico da profissão e deram “à moda uma grande 

importância como forma de expressão visual e estética” (Soares, 2009, s.p). Como 

refere Silva (2012): 

Falar da profissão de alfaiate, no século XVIII, é falar duma profissão altamente 
especializada no que se refere ao saber-fazer porque exige vastos conhecimentos 
relacionados com a modelagem e confeção de vestuário, traduzindo-se o produto 
final em beleza, requinte e qualidade bem visíveis, porque são facilmente 
observáveis na perfeição de acabamentos, na forma de cair e de se adaptar ao corpo. 
(p. 6)   
 
A alfaiataria, vinda da Idade Média, é a arte de confecionar peças por medida 

destinadas a um cliente em particular, construídas num tipo de produção artesanal que 

inclui a modelagem, o corte, a confecção e o aspeto estético das peças (Gonçalves, 

2012). As técnicas de alfaiataria foram desenvolvidas com um elevado grau de 

complexidade e elaboração, permitindo a criação de “autênticas obras de mestria” 

(Silva, 2012, p. 38) dignas de reis, rainhas, corte e nobreza em geral. O alfaiate 

conquistou um alto reconhecimento social e, ainda hoje, é tido como molde de 

inspiração para os criadores de Alta Costura. Até ao século XIX, a modelagem 

conheceu grandes avanços onde relacionava conhecimentos de geometria, aritmética e 

proporções do corpo humano 64  (Soares, 2009). A formação do alfaiate era, 

consequentemente,  algo sério e de longa duração, variando de quatro a seis anos. O 

ofício da alfaiataria era regulado através das corporações de ofício, pretendendo 

controlar o exercício da profissão propriamente dita, a formação dada nas oficinas-

loja e a qualidade geral do vestuário (Gonçalves, 2012).  

Em França no ano de 1789, é fundada a primeira escola de moda, exclusiva 

para alfaiates e sapateiros. Contudo, é em Inglaterrra,  que a tradição da alfaiataria 

sobressai na Europa e é com um alfaiate Inglês, Charles Frederich Worth, que surge 

em Paris a Alta Costura. Em 1841, Alexis Lavigne, o mestre-alfaiate da imperatriz 

Eugènie, inventor do manequim de madeira e da fita métrica maleável, cria em Paris a 

                                                        
64 Segundo Soares (2009), “procurando um conhecimento mais exato das medidas básicas do corpo humano, os alfaiates 
lançaram as bases da antropometria” (s.p.). 
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escola “Guerre-Lavigne”, posteriormente denominada como ESMOD - École 

Supérieure des Arts et Techniques de la Mode. Considerada “the world’s first and 

oldest Fashion Design school” 65  destacou-se pelo seu método de ensino de 

modelagem desenvolvido pelo próprio Lavigne.  

A partir do século XIX surgem as primeiras academias de ensino do corte66 e 

costura, desde então mais generalizadas “embora não desaparecesse a aprendizagem 

na tarimba oficinal, que se mantém até ao presente” (Morais-Alexandre, 2006, p. 13).  

Paul Poiret é designado o “primeiro designer do século, que estampa com o 

seu selo estético todos os seus projetos e que consegue vender tudo, desde os 

acessórios até à decoração de interiores” (Seeling, 2000, p. 30). Como refere Morais-

Alexandre (2006), “este costureiro parisiense, além do seu inegável talento como 

criador e de ter sido um dos fundadores da Chambre Syndicale de la Couture, foi o 

fundador da École d’Art Décoratif «Martine», a primeira instituição de ensino na área 

da Alta Costura” (p. 15). Até meados do século XX, a formação mantém-se 

essencialmente nos locais de trabalho, dada a aprendizes, praticantes e assistentes. 

Designers de moda como Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Karl 

Lagerfeld ou Gianni Versace receberam formação nas casas de moda onde 

trabalhavam, observando os funcionamentos e experimentando as diferentes tarefas 

necessárias ao desenvolvimento dos produtos moda. Ora trabalhando em casas de 

moda conceituadas ora nos negócios da familia, os designers de moda aprenderam o 

seu ofício numa base empírica. Miucca Prada começou a trabalhar na empresa do seu 

tio, a Prada, na altura dedicada essencialmente a acessórios em pele. Paco Rabanne 

era filho da gerente de um dos ateliês de Balenciaga, no qual viria a trabalhar mais 

tarde, após tirar um curso de Arquitetura. Se os primeiros, como Worth ou Poiret 

foram alfaiates e dominavam o ofício do corte e da costura, nem todos os designers de 

moda consagrados sabiam desenhar, cortar e costurar de forma exímia. Elsa 

Schiaparelli por exemplo, não tinha grandes conhecimentos técnicos ou formação na 

área. Muitos profissionais vieram de áreas artísticas próximas, Belas-Artes, 

Arquitetura ou Design, como a portuguesa Manuela Gonçalves que se formou em 

Pintura pelas Belas-Artes de Lisboa, Paco Rabanne que tirou arquitetura ou Jil Sander 

que estudou Design Têxtil (Seeling, 2000). 
                                                        
65 Hoje em dia, esta escola tem sucursais por todo o mundo, desde Tokio, Dubai ou São Paulo. Para saber mais sobre esta escola 
ver  <htt://www.esmod.com 
66 O termo “corte” corresponde à elaboração da modelagem – planificação das diferentes partes que constituem uma determinada 
peça – diretamente no tecido final. A modelagem passou a ser executada em folhas de papel que permitem a reprodução do 
mesmo molde. O corte provém da técnica de alfaitaria que desenha e corta o tecido num processo individual. 
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1.2. O Estilista e o Designer de Moda 
 

Nos anos 1950/1960 dá-se a revolução do pronto-a-vestir e “a moda passa a 

estar na moda” (Stichelmans, 2011, p. 19), onde a máquina substitui o trabalho 

manual da Alta Costura. Nesta época, surgem novas marcas e os escritórios de estilo67 

“contribuindo assim para a fabricação de um sistema que vai da fabricação à 

distribuição, consolidando uma nova cadeia de produção de vestuário (Preciosa & 

Avelar, 2010). Dá-se a verdadeira democratização da moda e surge o estilista que se 

associa à indústria e inicia um novo ciclo profissional (Stichelmans, 2011).  

De forma progressiva, algumas escolas de moda começaram a afirmar-se e a 

cativar alunos. Em Londres, a Central School of Arts and Crafts (fundada em 1896) 

une-se à Saint Martins School of Arts & Crafts (criada em 1854), dando origem à 

famosa Central Saint Martins College of Art and Design. Esta junção acontece em 

1989 e em 1999 alia-se ainda o Drama Centre London (fundado em 1962), com artes 

perfomativas. Hoje em dia, é uma referência no ensino do Design de Moda 

“internationally renowned for the creative energy of its students, staff and graduates” 

(Central Saint Martins, 2013), como Katherine Hamnet, Rifat Ozbek, Alexander 

MacQueen, Stella MacCartney, Hussein Chalayan ou Louise Wilson, a mítica 

professora. Na capital da Revolução Industrial e no cume da vangarda cultural, 

compreende-se que as escolas de moda emergiram em quantidade mas também em 

qualidade. Destacam-se as escolas Royal College of Art, a London Colllege of 

Fashion e a University of Westminster.  

Em Nova Iorque, surge a Parsons School of Art and Design, uma escola 

privada fundada em 1896, pelo pintor impressionista William Merritt Chase. Iniciada 

com o seu nome, Chase School, em 1896 passa a ser New York School of Art, uma 

escola de Belas-Artes responsável pela formação de vários artistas do início do 

modernismo americano. Em 1904, o professor de Arte, Frank Alvah Parsons ingressa 

na escola como professor, onde se torna diretor seis anos depois, modificando o nome 

da escola para New York School of Fine and Applied Art. “Predicting art and Design's 

inexorable link to industry” (The New School, 2013). Parsons cria os departamentos 

de costume Design (posteriormente Fashion Design), interior decoration (Interior 

Design) e commercial illustration (Graphic Design). Em 1921, recria esta escola para 

                                                        
67 Fançoise Vincent-Ricard e Madame Arnodim foram as primeiras a abrir este tipo de escritório, localizados em 
Paris, nos anos 1960.  
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Paris, atualmente a Parson Paris. Com a morte de Parsons em 1941, volta-se a 

rebatizar a escola em sua memória e em 1970 une-se à The New School. Parsons tinha 

uma visão dos artistas e dos designers enquanto cidadãos comprometidos com a 

sociedade, visando a democratização das Artes para todos e a busca da beleza nos 

produtos do dia a dia, vestuário, objetos, ambientes. Desta escola sairam os mais 

conceituados designers de moda americana, como Anna Sui, Donna Karan, Marc 

Jacobs, Tom Ford, Narciso Rodriguez ou Alexander Wang. Também em Nova Iorque 

e de relevância internacional, destaca-se o Fashion Institute of Technology criado em 

1944, por um grupo de industriais com o objetivo de assegurar a continuidade dos 

seus negócios (Fashion Institute of Technology, 2013). 

Couturiers and fashion designers have constantly attached considerable importance 
to the provision of technical training for the highly-qualified personnel needed to 
Design products with highly-complex structures, to the fostering of new talents and 
to the durability of their labels through fashion various evolutions. (Fédération 
Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers and Créateurs de Mode, 
2013) 
 
Os alunos de cada escola tendem a refletir os estilos de ensino e os objetivos 

dos cursos. Os “seis de Antuérpia”68 são exemplo disso, quando colocaram a Royal 

Academy of Fine Arts na lista das escolas mais influentes de Design de Moda. Em 

Tokyo, através de designers que marcaram a moda ocidental, como Kenzo Takada, 

Junya Watanabe ou Yohji Yamamoto, destaca-se a Bunka Fashion Collage. A sua 

história remonta a 1919 como Namiki Dressmaking School, uma pequena escola 

feminina de costura. É considerada “the first educational foundation of Western-style 

clothing in Japan and it has since been a leader in Japanese fashion education. It has 

always maintained a close relationship with industry” (Bunka Fashion Collage, 2013). 

Uma indústria europeia conhecida e reconhecida, pelo seu trabalho artesanal 

e qualidade, é a Italiana. Desde 1912 que a Accademia Internazionale D´Alta Moda e 

D´Arte del Costime Koefia, de Roma, está associada ao ensino da Alta Costura. Em 

1951 tornou-se a International Academy for Haute Couture and Art of Costume 

Koefia. Hoje em dia, alargou o seu foco para o sector do pronto-a-vestir (Koefia, 

2013). Ainda em Itália, destaca-se o Istituto Marangony de Milão. Fundado por 

Giulio Marangoni em 1935, mantém o objetivo de treinar profissionais capazes de 

responder a diferentes desafios dentro do setor, como criação, comunicação e gestão 
                                                        
68 Os “seis de Antuérpia” foi o nome dado ao colectivo de designers de moda vindos da Royal Academy of  Fine 
Arts, que causaram grande impacto com as coleções apresentadas nos anos 1980, na semana de moda de Londres. 
Este grupo foi constituido por Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, 
Dikk Bikkembergs e Marina Yee. 
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(Istituto Marangony, 2013, History and mission).  

 “From the Imperial Royal Arts and Crafts School to the ‘Angewandte’ of 

Today” (University of Applied Arts, 2013) cresceu a University of Applied Arts de 

Viena de Aústria, uma escola de referência europeia vinda dos tempos da Revolução 

Industrial do século XIX. É criada em 1867, à semelhança do caso Inglês (South 

Kensington School em parceria com o South Kensington Museum, hoje Victoria & 

Albert Museum) em proximidade com o Imperial Royal Austrian Museum of Art and 

Industry de 1863.  

Em formato de escola, academia, instituto, faculdade ou universidade, hoje 

em dia, as formações em Design de Moda e as diferentes especialidades multiplicam-

se considerando o desenvolvimento da indústria da moda, a internacionalização dos 

mercados e crescente segmentação. Como é referido na Bunka Fashion College 

(2013): 
There is a wide variety of jobs in the fashion industry, ranging from well-known 
jobs such as designer and patternmaker to little-known jobs such as visual 
merchandiser and CAD operator. At the same time, the current of times makes some 
of the names of fashion industry jobs change and invents new jobs as well.  

 
 
1.3. O caso Português 
 
 A alfaiataria teve a “sua época de ouro” (Silva, 2012, p.6) no século XVIII, 

sendo um ofício excepcionalmente privilegiado no contexto nacional (Silva, 2012). 

No início do século XIX surgem as primeiras escolas de corte destinadas a estes 

profissionais e a aprendizagem começa a ser sistematizada fora dos locais de trabalho. 

Em paralelo, surge o ensino técnico-profissional, que incluiu a formação nas áreas 

industriais, formação feminina e institutos de formação profissional.  

O autodidactismo e a aprendizagem no local de trabalho constituíram, no 

entanto, a forma mais recorrente de formação dos designers portugueses até aos anos 

1980, época determinante para o ensino do Design de Moda em Portugal. Este novo 

grupo profissional – os designers de moda – adquirem “um papel cada vez mais 

importante num sector caracterizado pelas baixas qualificações e dificuldades de 

afirmação, num mercado global cada vez mais competitivo” (Paulos, 2009, pp. 1-2). 

Em 1992, é criada a primeira licenciatura em Design de Moda, integrada na 

Faculdade de Arquitetura, na altura em paredes meias com a Faculdade de Belas-

Artes de Lisboa. A par dos cursos técnico-profissionais que se mantêm ainda 
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dinâmicos, criaram-se novas licenciaturas na viragem do novo milénio, 

nomeadamente em Castelo Branco, Covilhã, Porto e Guimarães. 

 

 

1.3.1. A Formação de um Ofício Especializado 
 

“Tão antigo como Portugal” é o subtítulo dado ao artigo sobre a arte da 

alfaiataria em Portugal, que explica que “a mais antiga referência a este ofício 

remonta ao século XII, altura em que a profissão proliferava no reino de Portugal e 

dos Algarves e especialmente entre o povo judeu“ (R. Pereira, 2009). Desde então, a 

formação do alfaiate estava confinada à oficina-loja inserida na casa do mestre-

alfaiate, onde eram recebidos os aprendizes e os chegamiços (aprendiz que tinha 

como função entregar os utensílios de trabalho ao mestre, conforme pedido) com uma 

média de dez, onze anos de idade. A profissão era normalmente hereditária ou as 

famílias enviavam o filho mais novo para aprender o ofício. 

No século XVI, a ordem de hierarquia do ofício estava dividido em quatro 

fases: aprendiz, obreiro, oficial e mestre de tenda. A aprendizagem durava entre 

quatro a seis anos, e dava acesso ao exame pago que determinava a 

profissionalização, ou seja, que permitia um alfaiate exercer a profissão de forma 

regulada69, com inscrição obrigatória no Senado da Câmara. Os juízes eram eleitos 

pelos seus pares, com base na sua experiência profissional. Desta forma, pretendia-se 

selecionar os que dominavam o ofício dos que ainda não estavam preparados, numa 

espécie de avaliação das competências técnicas e saberes do ofício, controlo da 

profissionalização, da formação e da qualidade do vestuário (Silva, 2012).  

Integrados no mesmo regimento dos alfaiates, estavam os jubeteiros – 

especialistas em fazer camisas – os calceteiros – dedicados à confecção de calças, e os 

aljabebes – vendedores de fatos feitos. Todos estavam sujeitos a exame conforme a 

sua especialização (Correia, 1926). Como se pode ver no Livro dos Regimentos dos 

Officiais mecanicos da mui nobre e sepre leal cidade de Lixboa, em 1572 os exames 

eram rigorosos ao nível do domínio da ténica da alfaiataria, que incluía desde o 

domínio do corte de diferentes peças à contabilização do material gasto (Correia, 

1926). Este modelo de formação seguiu-se até ao século XX, a par dos que se 

                                                        
69 Era comum as profissões serem representadas por um regimento. Destaca-se, neste contexto, a criação pelo Mestre de Aviz da 
Casa dos Vinte e Quatro (1384) em Lisboa, que funciona como organismo regedor de ofícios em Portugal. Esta assembleia 
manteve-se-se em actividade até ao século XIX. 
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mantinham a produzir vestuário mesmo sem “integrar o ofício” (Morais-Alexandre, 

2006, p. 9).  
O Compromisso e Estatutos da Confraria de Nossa Senhora de agosto e São Bom 
Homem situada na sua Capella defronte da Porta Principal da St.ª Sé do Porto. 
Reformados e declarados no anno de 1787 referentes à profissão de alfaiate 
denunciavam que: “...já exercitando os officiaes sem exame e mais que tudo [...] 
sem capacidade, intrometendo-se nelle indevidos de diversas ocupacçoens. 
(Morais-Alexandre, 2006, p. 9) 
 

As corporações de ofício na área da criação de vestuário transformaram-se em 

Grémios e Associações dos Alfaiates70 que organizavam os mestres e os aprendizes, 

controlando a formação dada. Os alfaiates portugueses mantiveram assim o prestígio 

sobre a arte de elaborar vestuário até meados do século XX; contudo, a referência que 

ditou a moda portuguesa durante este periodo foi, essencialmente, a francesa, a 

inglesa e a italina (Coelho & Avillez, 1987; Silva, 2012). Neste contexto, destacaram-

se as personalidades como Jacinto Nunes Correia com a Casa Jacinto Nunes Correia71 

e Virgílio Augusto da Silva Paulet Maia, que inicia os primeiros cursos de corte dados 

fora da oficina, durante a 1ª República (1911-1917), na Associação dos Operários 

Alfaiates de Lisboa. Maia, professor e alfaiate, sistematizou uma série de processos e 

conhecimentos que deram origem ao livro “Método de Corte Português de Fatos” 

(1913), uma referência para estudos futuros (Maia, 1913). 

Nos anos 1930, o ensino da alfaiataria dá importantes passos que se refletem 

num novo impulso da alfaiataria em Portugal72. Manuel Guilherme de Almeida funda 

em 1934 a primeira escola de alfaiates, a Academia de Corte Maguidal. Em Lisboa, 

estavam disponíveis diferentes cursos mas também era possível fazê-los por 

correspondência. No currículo eram ensinadas disciplinas como a matemática, 

antropometria, geometria e anatomia. Esta escola editou a primeira revista dedicada 

ao ofício, a Vestir – Revista de Técnica e Moda para alfaiates (1939)73. Em 1939, 

António Mendes Baptista institui a Academia Nacional do Corte, também em Lisboa, 

com outra Revista Técnica de Alfaiataria. No Porto,  foi criado em 1939 o Instituto 

Superior de Corte, sob a alçada de João Lázaro, um mestre-alfaiate que inventou 

alguns aparelhos de medição, como a couraça antropométrica e o cavímetro, que 
                                                        
70 Em 1853, são criadas as Associação dos Alfaiates Lisbonenses e  Associação dos Alfaiates no Porto. 
71 Oriundo de algibebes, contruiu com o seu afilhado uma carteira de clientes que incluía a família real e as elites da época. 
Representou Portugal na Exposição Industrial de Lisboa (1866) e na Exposição Universal de Paris (1900). Para saber mais sobre 
este alfaiate ver <http://www.nunescorrea.com 
72 Como se pode confirmar no filme “A canção de Lisboa” (1933) de José Cottinelli Telmo, que tem como personagem principal 
um alfaiate, interpretado por António Silva. 
73 Foi editada durante 35 anos e em 1987, o CIVEC (agora MODATEX) adquire a patente da revista, que ainda hoje existe e 
“pretende constituir uma referência no Sector Têxtil e Vestuário”. Para saber mais ver 
<http://www.modatex.pt/home.php?m=59&s=137 
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refletiram a sua pesquisa e interesse por questões de proporções e medidas da técnica 

da alfaitaria. Os alfaiates – homens – mantiveram o domínio sobre as tarefas mais 

especializadas e complexas, deixando às modistas e costureiras – mulheres – a parte 

da confecção.  

No contexto europeu, Portugal teve um industrialização tardia o que permitiu 

que o ofício dos alfaiates se mantivesse até aos anos 1970, a par da Alta Costura. No 

entanto, esta era vivida de uma forma muito específica, como refere Coelho e Avillez 

(1987), “a ‘Alta Costura’ não correspondeu nunca à noção – por exemplo, francesa” 

(p. 13). Os costureiros e as modistas desenvolveram uma forma particular de 

trabalhar: partindo de modelos criados por criadores de referência – como Fath, 

Balenciaga ou Dior – compravam os moldes, designados por “toiles”, e reproduziam 

por encomenda ao corpo das clientes. Os tecidos eram comprados com os moldes, ou 

adaptados ao mercado português. Estes ofícios especializaram-se na confecção de 

peças de Alta Costura, conquistando o lugar das reproduções, caraterizadas, no 

entanto, pelo rigor máximo e perfecionismo de trabalho. Os ateliês podiam empregar 

até 50 pessoas e a formação era dada lá – modelistas, costureiras e aprendizes; 

somente mulheres começavam por fazer tarefas mais simples, como refere Ana 

Maravilhas (Coelho & Avillez, 1987), “dantes havia quem começasse por aprendiza 

de rua: para ir buscar linhas, amostras, o que fosse preciso”(p. 14). Conforme iam 

aprendendo as diferentes técnicas e conhecimentos, aumentava o nível de 

complexidade e responsabilidade no atelier (Coelho & Avillez, 1987).  

Durante o Estado Novo e a partir da década de 1940, é fomentado o ensino 

técnico 74 , onde são proporcionados mais de 80 cursos de formação nas áreas 

industrial, comercial, formação feminina e de artes decorativas. Nas décadas de 1950 

a 1970, as principais especializações possíveis para as mulheres na formação 

feminina, do nível de secundário eram: modista de vestidos, modista de roupa branca, 

modista de chapéus, bordadeira-rendeira ou debuxadora de bordados. Contudo, a 

formação dada às mulheres ainda tinha como principal objetivo a sua educação 

enquanto esposas e mães, não tanto enquanto profissionais competentes de um 

determinado ofício. Como argumentam Adão e Remédios (2011) ”Oliveira Salazar 

                                                        
74 Os cursos técnico-profissionais, vindos do tempo de Fontes Pereira de Melo, eram de acesso essencialmente masculino e a 
educação feminina até aos anos 1970 vai ser fundamentada na função educativa e não formativa “tomando como critério os 
papéis sociais pedidos à mulher que são distintos dos do homem” (Adão & Remédios, 2011, p. 3). O acesso ao ensino secundário 
é muito tardio, sendo 1906 o ano do primeiro liceu feminino português, o D. Maria Pia, em Lisboa. Em 1914, são criadas as 
secções liceais femininas em Coimbra e Porto e em 1915 o Liceu Nacional Feminino do Porto. 
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vai defender o regresso da mulher ao lar, alegando que a sua entrega ao exercício de 

uma atividade laboral é causa de prejuízos para a família, os quais não são 

recompensados pelo ganho financeiro que possa daí advir” (p. 3). Em caso de 

necessidade financeira, entre as classes trabalhadoras e pobres, era-lhes permitido 

trabalhar, de preferência neste tipo de atividade em casa ou em pequenos ateliês, 

acumulando com os deveres domésticos (Adão & Remédios, 2011).  

Nos anos 1960/1970, a moda em Portugal era essencialmente importada e as 

modistas ocupavam o lugar central da produção de vestuário, apesar de ser um tipo de 

trabalho com pouco impacto cultural “sem a fama ou o estatuto das casas de costura 

francesas” (Duarte, 2004, p. 90). A Alta Costura fez-se com costureiros e modistas 

como Ana Maravilhas, Napoleão, Maria Luísa Barata, Candidinha, Ana do Carmo, 

Carmen, Beatriz Chagas, Laurinda ou Sérgio Sampaio75. Trabalhavam diretamente 

para as clientes que podiam aceder a esse tipo de produto76 e o pronto-a-vestir era 

visto neste ambiente, regra geral, com desdém. Nos ateliês dos alfaiates e das 

modistas, os ordenados eram muito baixos e a formação tradicional, longa e segundo 

as regras. 

No sector têxtil e do vestuário, predominou a dependência estrangeira – a 

subcontratação – em termos tanto de Design77 como de maquinaria. O pronto-a-vestir 

em Portugal acompanhava o lento dinamismo do sector têxtil e a oferta era por isso, 

reduzida. No entanto, a melhoria de vida das camadas mais baixas e o desejo de 

inovação e mudança de hábitos de vestir, faz com que haja uma tendência de consumo 

negativa dos alfaiates e modistas. O pronto-a-vestir desenvolveu-se nos países 

industrializados, com uma clara melhoria de qualidade, diversidade de modelos e 

relação qualidade/preço. O gosto pela moda francesa, a influência cultural da cena 

Londrina e as referências vindas de outros pontos do mundo tiveram consequências 

claras no desenvolvimento do Design de Moda e do seu ensino em Portugal. 

O clima social e político vivido até aos anos 1970 também não permitiu o 

desenvolvimento cultural, tão próprio do fenómeno da moda. As mudanças vividas no 

sector têxtil e do vestuário são profundas, com o abandono da roupa feita por medida 

para o consumo do pronto-a-vestir. O profissional requerido para a indústria apresenta 
                                                        
75 Para saber mais sobre a bibliografia destas modistas e costureiro, ver Coelho & Avillez (1987). A moda em Portugal nos 
últimos trinta anos. Lisboa: Edições Rolim. 
76 Apesar de as senhoras da alta sociedade portuguesa terem como hábito viagens ao estrangeiro para comprar as peças desejadas 
nos costureiros de referência, como Dior, Balmain, Balenciaga. 
77 No livro de Cristina L. Duarte (2003) 15 Histórias de hábitos, criadores de moda em Portugal, a propósito do percurso do 
designer Manuel Alves: “começaria a conhecer pessoas ligadas ao mundo têxtil, em que se incluíam alguns estilistas ingleses, 
que se deslocavam até às nossas fábricas” (p. 45). 
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um novo perfil, associado a uma cultura jovem e à massificação de estilos (Duarte, 

2004). 

 

 

1.3.2. O Ensino de uma Nova Profissão 

 

Os primeiros designers de moda portugueses, como Ana Salazar, Manuela 

Gonçalves, Manuela Tojal ou José Luís Barbosa, surgiram com o novo cenário social 

e político, de abertura e quebra de algumas convenções. O pronto-a-vestir assume 

essa mudança e destrona de vez os ateliês – tanto de alfaiates como das modistas. 

Com a implementação do ordenado mínimo e o afastamento dos clientes de classes 

altas, muitos ateliês acabaram mesmo por fechar. Os Grémios e Sindicatos 

integraram-se nas Associações têxteis e de confecção. O ensino não tinha sido 

organizado segundo uma estrutura sistematizada e as fábricas portuguesas precisavam 

de estilistas para desenvolver as novas coleções de pronto-a-vestir78.  

Manuela Gonçalves, formada em Pintura pela Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa, foi a primeira portuguesa (juntamente com Helena Redondo e 

Ventura Abel) a frequentar o curso de dois anos em Fashion Design na St. Martin´s 

School of Art em Londres. Entre 1972 e 1974, o antigo Fundo de Fomento de 

Exportação atribuiu bolsas de estudo a estes três estudantes pois “achavam que não 

havia estilismo em Portugal para apoiar as fábricas” (Gonçalves em Duarte, 2003, p. 

31). Missão cumprida, quando esta designer de moda volta para Portugal e vai 

trabalhar para diversas marcas industriais, tais como a Intercoop e a Fábrica Simões. 

Em paralelo, desenvolveu a sua marca própria e dinamizou vários eventos de moda 

relevantes para a dinâmica cultural, assim como a sua primeira loja, a Carmim e a 

famosa Loja Branca79. 

Como refere Duarte (2003) “a história da moda portuguesa tece-se nos anos 

80, também através de algumas manifestações artísticas que tornavam mais visíveis as 

experiências laboratoriais e os novos valores emergentes” (p. 110). Entre Lisboa e 

Porto, abrem-se as primeiras lojas com produtos de autor diferenciados, como a Loja 

                                                        
78 No contexto português, destacaram-se empresas de confecção como a Maconde, Nobreza, Regojo, SML, Criações de Homem, 
Sabry e Gianonne. As lojas também tiveram um papel muito importante no desenvolvimento do sector da moda, até porque 
algumas tinham produção própria como é o caso da Migacho, loja das Meias, Porfírios, Delfieu, Jorge Vigílio e Tara. Para saber 
mais sobre estas empresas, ver Coelho & Avillez (1987).  
79 Inaugura em 1979, junto à Praça das Flores em Lisboa. 
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Branca, a loja de roupa de homem de Manuel Alves80, ou a Código – Galeria de 

Estilistas81. As artes plásticas cruzam-se com a moda e a noite com o dia. Fazem-se 

desfiles de moda na discoteca Frágil, exposições e eventos de rua, como as Manobras 

de Maio (Duarte, 2003). 

A formação destes novos profissionais de moda vai variar, como Duarte 

(2003) refere “de comum a todos eles não haverá tanto uma escola, ou tradição, a 

unificar os vários percursos, mas antes distintas formas de entendimento do métier, 

adquiridas em institutos ou centros de formação profissional, bem como ao longo da 

carreira” (p. 7). E acrescenta “no caso português são nítidos os diferentes tipos de 

formação e de profissionalização, os percursos autodidactas e as demoradas batalhas 

pessoais” (Duarte, 2003, p. 7).  

Ana Salazar, a precursora por excelência na área da moda em Portugal, 

começou por trabalhar em empresas de exportação/importação ligadas ao vestuário e 

em 1972 abre a sua primeira loja: a Maçã. Esta loja vendia peças multimarcas que 

Ana trazia de Londres e que significavam o desejo de mudança e uma revolução na 

oferta lisboeta. Começa a escolher tecidos, a colaborar com marcas estrangeiras que 

eram produzidas em Portugal e, quando as cotas de importação são reduzidas, é 

forçada a iniciar uma marca própria – a Harlow – passando até a exportá-la para 

Inglaterra. A sua formação como designer de moda provém da experiência e da 

vivência ganha entre as lojas que teve e as marcas de pronto-a-vestir que acompanhou 

e desenhou. Ana Salazar apresenta em 1982 a sua primeira coleção de nome próprio e 

desde então, apresenta regularmente coleções nos principais circuitos portugueses, 

tendo conquistado o reconhecimento nacional e o mérito de ser um das primeiras 

designers de moda portuguesa. Ana Salazar foi ainda, uma “escola” de referência do 

panorama português; o seu atelier recebeu muitos dos designers emergentes, tais 

como Eduarda Abbondanza, Mário Matos Ribeiro, Pedro Lata ou José António 

Tenente, constituindo-se assim um local de formação não formal.  

Os anos 1980 vão colocar o sector têxtil e do vestuário como eixo central da 

economia portuguesa. O ensino vai ser organizado neste sentido, procurando unir a 

indústria com o vestuário, o estilista com a fábrica. Os centros de formação 

profissional vão ser os principais responsáveis pelo ensino dos profissionais da 

elaboração de produtos moda.  

                                                        
80 Em 1984 no Bairro Alto, Lisboa. 
81 De iniciativa conjunta de Anabela Baldaque, Amândio Pinto e Manuela Pinto abre em 1988, na cidade do Porto. 
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Em 1981 é criado o curso profissional de estilismo, o CITEM (Centro 

Internacional de Técnicos de Moda), inicialmente no Porto e mais tarde em Lisboa. 

Oferecendo cursos técnico-profissionais com a duração de três anos, o CITEM vai 

formar a primeira geração de designers emergentes, como Eduarda Abbondanza, 

Mário Matos Ribeiro, José António Tenente, Rui Duarte, Zica Gaivão e Luis 

Barbeiro. O CITEX e o CIVEC (Centro de Formação Profissional do Têxtil e do 

Vestuário), surgem, também, da vontade de associações e institutos ligados à indústria 

têxtil e do vestuário82 terem um papel no ensino dos seus profissionais. Formados em 

1983, nomeadamente no Porto e em Lisboa, estes centros de formação profissional 

foram responsáveis pela formação de muitos designers, como Luís Buchinho, Maria 

Gambina, Osvaldo Martins, Katty Xiomara, Paulo Cravo e Nuno Baltazar. Neste 

contexto, a escola GUDI é tida como a “primeira escola de moda a surgir em 

Portugal” (Escola de Moda do Porto, 2013, A Escola), criada em 1972 com o curso de 

estilismo e modelismo. Desde 1989, passa a chamar-se Escola de Moda do Porto,  

recebendo alunos como Anabela Baldaque, Miguel Flor e Pedro Pedro. No mesmo 

ano de 1989, entra em funcionamento o curso profissional de Design de Moda da 

Árvore – Escola Artística e Profissional (Árvore, 2013).  

O curso de Design de Moda do Instituto de Artes Visuais, Design e 

Marketing83  (IADE) é aberto em 1984, o primeiro curso de moda a estar inserido 

numa escola do ensino superior em Portugal. Este curso tinha a duração de três anos e 

a designação de Bacharel, acabando por fechar nos anos 1990, por falta de alunos. 

João Tomé, Francisco Pontes, Alexandra Moura, Filipe Faísca são ex-alunos deste 

Instituto pioneiro no ensino do Design (IADE, 2013). 

 

 

1.3.3. O Design de Moda no Ensino Superior 

 

Se os anos 1980 vêm o ensino técnico-profissional florescer, a década de 

1990 é importante na integração do Design de Moda no ensino superior. Ao contrário 

dos outros países da Europa, os cursos técnico-profissionais mantêm-se a par do 

ensino superior. A Declaração de Bolonha é assinada em 1999, marcando a entrada no 

milénio com a uniformização dos cursos de ensino superior na União Europeia. 
                                                        
82Nomeadamente a APIM (Associação Portuguesa das Indústrias de Malhas e Confecção), o IEFP (Instituto de Emprego e 
Formação Profissional) e duas associações têxteis. 
83 Criado em 1969 com o nome de Instituto de Arte e Decoração.  
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No ano letivo de 1992 é criada a primeira licenciatura na área do Design de 

Moda em Portugal. Integrada na Faculdade de Arquitetura de Lisboa (FAUL), esta 

Licenciatura tem a duração de cinco anos mais estágio curricular, sendo formada com 

o contributo de profissionais do Design de Moda, arquitetos e designers, que 

desenvolveram as bases do ensino do Design de Moda como disciplina académica.  

No Instituto Politécnico de Castelo Branco, é fundada a Escola Superior de 

Artes Aplicadas (ESART), em 1999, com as vertentes de Música e Design. Neste 

contexto, surge a Licenciatura em Design de Moda e Têxtil “cujo perfil abrange 

simultaneamente um espectro largo de competências artísticas e uma preparação 

orientada no sentido de um perfil muito dirigido às necessidades exigidas pelos 

mercados, o mundo actual e futuro” (ESART, 2013).  

Um ano depois e a uma hora de distância, abre na Covilhã a Licenciatura de 

Design Têxtil e do Vestuário, integrada na Universidade da Beira Interior (UBI). Em 

continuidade com o curso de Engenharia Têxtil que existia, é criado um ciclo de 

estudos “com uma visão de dinamizar o potencial da indústria têxtil local e trazer um 

novo elã a esta indústria” (Salvado, comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 3, 5-6).  

De iniciativa privada, a Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos 

(ESAD) é uma instituição do ensino superior fundada em 1989. A Licenciatura em 

Design de Moda é aberta em 2004, com o objetivo de “preparar profissionais capazes 

de propor soluções inovadoras e atentas às múltiplas solicitações de um mercado em 

grande e rápida transformação” (ESAD, 2013). 

Em 2005, a Universidade do Minho abre também uma Licenciatura em 

Design e Marketing de Moda, inserido-a na Escola de Engenharia. A junção da área 

de Marketing pretende preencher “uma lacuna que havia no mercado” (Guedes, 

comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 5) através de uma Licenciatura mais 

orientada para as marcas industriais de moda.  

 Em 2011, dá-se a junção do CITEX, com o CIVEC e o CILAN (Centro de 

Formação Profissional para a Indústria de Lanifícios) com o nome de MODATEX 

(Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confeção e 

Lanifícios). Este centro mantém-se vocacionado para a formação profissional, mas 

também consultoria técnica e outros serviços na área. Conserva a revista “Vestir” e 

disponibiliza cursos variados a diferentes níveis de especialização, tais como 

Iniciação à alfaiataria, Design Têxtil e Moda, Modelação e Confecção Industrial, 

Informática Aplicada ao Design, Gestão e Marketing de Moda ou Planeamento e 
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Gestão da Produção. 

No panorama nacional, existem inúmeras escolas profissionais, que se 

dedicam ao “ensino profissional de jovens e adultos na área da moda” (Escola de 

Moda do Porto, 2013, Escola), como a Magestil – Escola de Moda de Lisboa, a 

Lisbon School of Design (LSD), a Academia de Moda, Artes e Técnicas do Porto e a 

Escola Profissional de Felgueiras. As escolas profissionais disponibilizam a 

equivalência ao 12º ano de escolaridade e uma certificação profissional dos cursos 

profissionais. Dispõem ainda de cursos de especialização e ateliês para 

enriquecimento de conhecimentos profissionais.  
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2. A DISCIPLINA DO DESIGN DE MODA E O DESIGNER DE MODA  
Fashion Design consists of the ability to translate and 

express the personal vision from one’s environment  
into an aesthetic fashion statement. 

– Studio Berçot 
 

O Design de Moda é a disciplina que lida com a atividade projetual de 

produtos e serviços de moda, associados a uma cultura (tendências estéticas, éticas e 

socioculturais, referências pessoais), segmento de mercado, usuário e respetivo uso. O 

processo projetual tem se desenvolvido “de maneira flexível e dinâmica” 

(Montemezzo, 2003, p. 12) integrando desde a concepção, ao planeamento, 

acompanhamento da produção e pós-consumo. Trabalha com o futuro, com a 

capacidade de resolução de problemas e criatividade numa rede de conhecimentos 

técnicos, artísticos e conceptuais (Papanek, 1995; Seivewright, 2007).  

A sistematização teórica e a fundamentação metodológica na disciplina do 

Design de Moda dá-se tardiamente em relação a outras áreas e o aprofundamento de 

conteúdos e de processos projetuais faz-se em aproximação ao Design e seus campos 

de ação (Christo & Cipiniuk, 2012; Rybalowski, 2010; Montemezzo, 2003). No 

entanto, Moda e Design tiveram percursos académicos diferenciados até então. 

Compreende-se que a delimitação da área do Design de Moda é um assunto de muita 

discussão, onde o projeto de moda pode assumir diferentes formas de pensamento, 

aproximando-se de várias áreas, como a Arte ou a Tecnologia. Neste contexto de 

interdisciplinaridade84, surge a junção dos termos “designer de moda" e o ensino passa 

progressivamente a estar integrado no ensino superior, junto aos cursos de Design 

(Christo & Cipiniuk, 2012).  

[...] as instituições de ensino superior passam a oferecer cursos de Design de Moda 
(ao invés de Estilismo ou Moda, como eram conhecidos anteriormente) com a 
inclusão de disciplinas de conteúdo metodológico relacionado ao campo do Design 
que passam a trazer mais subsídios para o desenvolvimento de produtos de moda. 
(Rybaloswky, 2010, p. 3) 
 
Para Christo e Cipiniuk (2012) “tanto o termo Design como a Moda estão 

vinculados a diferentes noções que se complementam, mas também se contrapõem, 

tornando as relações e práticas relacionadas a elas mais complexas” (p. 520). Silva e 

Nascimento (2012) acrescentam dizendo que “embora Design e Moda tenham origens 

                                                        
84 Olga Pombo (1994) considera que a definição de interdisciplinaridade está ainda a ser construída, no entanto, pode ser 
entendida “como qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à comnpreendão de um objeto a partir 
da confluência de pontos de vista diferentes e tendo como objetivo final a elaboração de uma síntese relativamente ao objeto 
comum” (p. 13) 
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e percursos históricos distintos, isto não impossibilita elementos de compatibilidade 

entre conceitos, porém, [...] passa por seu momento de amadurecimento e se depara, 

naturalmente, com críticas e pontos de incompatibilidade” (p. 117). As diferenças85 

surgem associadas essencialmente à inconstância e velocidade dos sistemas; os 

projetos no Design de Moda são elaborados para tempos de consumo cada vez mais 

curtos, com o planeamento do obsoleto e idealização baseada em tendências com 

códigos e significados muito variáveis. Como Rybalowsky (2010) refere, “todas estas 

particularidades dificultam categorizações e definições tão afeitas aos pensamentos 

racionais, mais próximos da construção de metodologias lineares” (p. 3). Hoje em dia, 

a disciplina do Design de Moda procura desenvolver uma fundamentação 

bibliográfica e metodológica coerente com o panorama profissional e académico 

(Christo & Cipiniuk, 2012; Pires, 2012). 

A elaboração de produtos têxteis e do vestuário surge, num primeiro 

momento, ligada a um tipo de processo artesanal e repetitivo, que se regia pela 

tradição. Com o costureiro e a Alta Costura, o método de trabalho aproxima-se da 

criação artística, com um “pensamento de concepção como algo envolto em uma 

bruma mística” (Silva & Nascimento, 2012, p. 112). Mais tarde, com a invenção dos 

métodos industriais e pronto-a-vestir, os estilistas passam a ir buscar influências ao 

Design, tanto aos seus processos metodológicos como ao seu desenvolvimento 

teórico. Com a internacionalização dos mercados e aumento da complexidade dos 

sistemas, o processo de produção dos produtos moda assemelha-se ao projeto de 

qualquer outro objeto (Rybalowski, 2010). Ao estilista passa a ser pedido o domínio 

de novas competências e conhecimentos, associados a problemáticas próximas das do 

campo do Design e do ensino superior. 

O designer de moda começa assim a ser entendido como um elemento 

“chamado a intervir, antecipando problemas, definindo estratégias, procurando gerar 

oportunidades e liderando projetos multidisciplinares [...] que o colocam numa 

posição ideal para conduzir e articular processos de mudança e de gestão” (Gomes & 

Guedes, 2009, ponto 2. O perfil do designer no contexto atual). O processo de Design 

é adoptado e adaptado, funcionando como um meio de validação e característica 

autoral. O designer de moda é visto como um fator diferenciador e gerador de mais 

valias para as indústrias, com uma abordagem cada vez mais especializada e 

                                                        
85 Existem autores que consideram até que “a nomenclatura ‘Design de Moda’ revela-se inapropriada” (Pires, 2012, p. 2858) 
devido à incompatibilidade de definições entre Design e Moda. 
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multidisciplinar (Christo & Cipiniuk, 2012; Gomes, 2009; Nicchelle e Moreira, 2001; 

Pires, 2012; Rybalowski, 2010).  

Compreende-se, no entanto, que existe mais do que um perfil do designer de 

moda e que este tem vindo a alargar os seus campos de ação, procurando processos de 

trabalho e bases teóricas próprias que se adeqúem, tanto a nível académico como 

profissional (Silva & Nascimento, 2012). O Design de Moda para a sustentabilidade é 

disso exemplo, ao propor novas metodologias projetuais baseadas numa reflexão 

crítica proveniente das diferentes áreas: ambiente, economia e sociedade (Lima, 

2012). 

O Design, hoje em dia, constituí uma das áreas mais influentes das 

sociedades ocidentais, onde o seu desenvolvimento se baseia no conhecimento, nas 

novas tecnologias de informação e comunicação. Nas palavras de Paulos (2009) 

“trabalhar na sociedade do conhecimento é diferente de trabalhar na sociedade 

industrial” (p. 14) e a moda busca no processo de Design uma ferramenta de 

valorização do produto moda e respetiva legitimação da profissão do designer de 

moda, que agora não só lida com o conhecimento mas também o transforma. 

O desenvolvimento das caraterísticas do designer de moda foi, inicialmente, 

construído de modo empírico, através de diferentes intervenientes: profissionais da 

área e académicos de áreas próximas, nomeadamente das Artes, do Design e da 

Arquitetura (Pires, 2012). Actualmente, é caso de muito estudo devido à centralidade 

do sistema da moda e reconhecimento dos conhecimentos profissionais. A 

consciência deste caráter estratégico que o designer de moda adquiriu dá-lhe um forte 

poder na sociedade, não só como opinion leader mas também enquanto profissional 

que toma decisões variadas ao longo do processo de um produto que afetam todos os 

sectores e Estados (Gomes & Guedes, 2009; Nicchelle e Moreira, 2001).  

As inúmeras competências que o designer de moda conquista com esta 

mudança, aproximam-no das várias áreas de trabalho existentes na realidade 

empresarial, estruturas produtivas e processos de fabrico, que se refletem na 

interdisciplinaridade de saberes e desenvolvimento de competências empresariais. A 

integração do designer de moda em equipas multidisciplinares “vem acrescentar 

novas formas e conteúdos ao projeto de moda que transcende o tangível [...] torna o 

projeto de desenvolvimento de produtos de moda uma tarefa de diferentes atores” 

(Rybalowski, 2010, O Design de moda como um processo multidisciplinar).  
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Assim, compreende-se que o novo conjunto de competências e a educação 

global do indivíduo criaram, com certeza, a necessidade de elevar os níveis 

educacionais do designer de moda, num desafio constante entre as demandas do 

mercado e as necessidades da sociedade (Dorfles, 1991; Montemezzo, 2003; Paulos, 

2009). O ensino surge como elemento fundamental na transformação e construção da 

disciplina de Design de Moda, que relaciona a visão do profissional com o do ensino 

superior, o conhecimento profissional com o científico (Fletcher & Grose, 2012; 

Nicchelle & Moreira, 2011). 

 

 

2.1. Conhecimento E Currículo 

...quando pensamos em currículo pensamos apenas em conhecimento,  
esquecendo-nos de que o conhecimento que constituí o currículo  

está inextricavelmente, centralmente, vitalmente envolvido  
naquilo que somos, naquilo que nos tornamos. 

– Tomaz Tadeu da Silva  
 

O lugar do conhecimento e a questão “o que deveríamos ensinar?” (Young, 

2008, p. 17) são importantes pontos de partida para o desenvolvimento curricular e 

objetivos do ensino do Design de Moda. Neste contexto, é relevante compreender que 

existem diversas posições acerca da natureza do conhecimento e da sua relação com o 

currículo (Young, 2008). O conhecimento é aqui entendido como um produto 

“socialmente produzido” (Young, 2008, p. 12), “resultado da atividade cognitiva dos 

alunos e professores” (Romanowski, 2003, p. 124). Numa abordagem construtivista, o 

aluno é visto como um elemento dinâmico na construção do conhecimento e das 

metodologias desenvolvidas. O currículo funciona como instrumento político86 que 

comunica a visão do profissional e da ciência, a função social da universidade, o 

sentido de ensinar e apreender, o lugar do conhecimento e do saber escolar87 

(Anastasiou, 2004). O conhecimento – e não a tradição ou a religião como o foi em 

tempos – é  hoje, o elemento central do desenvolvimento curricular e da identidade do 

ensino superior (Young, 2008; Magalhães, 2010). É, como vimos anteriormente, a 

razão do novo modelo da sociedade do conhecimento e da informação (Santos, 2004). 

                                                        
86 Magalhães (2010) refere que as discussões acerca do papel do conhecimento têm “reposicionado o ensino superior no quadro 
das estratégias políticas aos níveis local, nacional e transnacional. Estas perspectivas veiculam não só mudanças nas prioridades 
estratégicas das universidades, mas também nas suas formas de governação e organização” (p. 58). 
87 Para a definição de “saber escolar” ver Anastasiou (2003, pp. 47-50). 



 

 91 

No ensino do Design de Moda, o conhecimento provém, essencialmente, do 

local de trabalho, em oposição ao conhecimento académico88. Consequentemente, a 

transformação das estruturas curriculares têm se dado em conformidade com o 

desenvolvimento do panorama profissional e do mercado de trabalho. Inicialmente, 

alfaiates, modistas, costureiras/os ou chapeleiros eram profissões que se baseavam em 

aprendizagens empíricas com uma formação no local de trabalho, onde os diferentes 

saberes e conhecimentos eram passados diretamente de profissional a profissional. A 

sistematização do conhecimento aconteceu em disciplinas específicas, como é o caso 

da modelagem89. O ensino ao nível técnico-profissional desenvolveu-se com a mesma 

lógica, associado à instrumentalização das tarefas práticas relacionadas com a 

produção dos produtos de moda e respetiva profissionalização (Sant´Anna, 2012). A 

partir dos anos 1980, devido a uma maior pressão económica associada à perfomance 

– tanto do sector têxtil como do educativo – o Design de Moda aproxima-se do campo 

do Design e do ensino superior (Santos, 2004). Ao designer de moda é atribuído um 

valor crescente associado ao uso do conhecimento e gestão das novas tecnologias, 

vistos como fatores de produtividade e diferenciação no mercado internacional. Como 

refere Gomes (2008): 
Após décadas de evolução e afirmação, o Design tornou-se um instrumento 
indispensável ao sucesso e rentabilidade das empresas de todos os ramos de 
atividade. As escolas multiplicaram-se e as ofertas de ensino superior especializado 
proliferam em todo o mundo. A situação presente e os desafios futuros criam a 
oportunidade (a necessidade?) de reflectir sobre o trabalho já realizado, de forma a 
projetar as linhas de desenvolvimento em modelos de ensino superior especializado 
que respondam, de modo fundamentado, às tendências de mudança no médio e 
longo prazos. (p. 8) 
 
Segundo Boaventura Sousa Santos (2004), uma das mudanças mais 

significativas que se deu no ensino superior, prende-se com a passagem do domínio 

do conhecimento universitário 90  para um conhecimento pluriversitário. O 

conhecimento científico foi, ao longo do século XX, um conhecimento 

essencialmente disciplinar, em que a produção surge descontextualizada em relação às 

necessidades reais da sociedade; contudo esta é autónoma e da responsabilidade da 

comunidade científica. O conhecimento pluriversitário surge da interação com os 

                                                        
88 A tensão existente entre o conhecimento do quotidiano (senso comum) e o conhecimento científico (curricular) vem no 
seguimento da especialização excessiva e massificação da educação. Young (2003) dá como exemplo a separação entre 
instituições de elite, com currículos baseados em disciplinas e as instituições de massas, com currículos desenhados para 
responder às exigências económicas mais imediatas. Esta diferenciação baseia-se na “crença de que o conhecimento adquirido 
através do currículo é cognitivamente superior ao conhecimento do dia a dia” (Young, 2008, p. 90)  
89 Destacam-se o manual sobre as técnicas de alfaiataria “O Libro de Geometria Pratica y Traça” de Juan de Alcerga (1589) e “a 
Arte da Alfaiataria” de H. Guglielmo Camoaign (1830). 
90 O conhecimento universitário corresponde ao conhecimento científico produzido no contexto universitário. 
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outros, nomeadamente com a indústria, “em que o princípio organizador da sua 

produção é a aplicação que lhe pode ser dada” (Santos, 2004, p. 29). Este novo 

modelo, produz um tipo de conhecimento mercantil, no entanto ele é contextual e 

transdisciplinar, pois resulta da busca realizada entre pesquisadores e utilizadores. 

Magalhães (2010), considera que esta mudança faz com que haja uma reconfiguração 

do lugar do conhecimento ao nível curricular: a aprendizagem dos conhecimentos 

deixa de ser central e a aquisição de competências passa a constituir o conteúdo das 

aprendizagens. Os processos educativos traduzem-se em resultados de aprendizagem, 

onde se torna essencial desenvolver “o potencial de mobilizar conhecimento e 

informação para a actuação social, em particular no mundo do trabalho” (Magalhães, 

2010, p. 60). Cria-se uma nova relação entre a ciência e a sociedade91, onde as 

assunções acerca do papel do conhecimento e o seu lugar nos currículos “afetam 

diretamente as oportunidades de aprendizagem dos alunos nas escolas e têm 

consequências mais amplas, através dos princípios com base nos quais o 

conhecimento é distribuído na sociedade” (Young, 2008, p. 60).  

As estruturas curriculares de Design de Moda têm sido construídas a partir 

das premissas do Design porque, segundo Montemezzo (2003), estas têm se mostrado 

“um bom caminho para os docentes que buscam por fundamentos para a atividade de 

elaboração de produtos de moda/vestuário” (p. 92). Pires (2012) relembra a estreita 

relação entre Moda e Design, considerando o Design de Moda “um conhecimento 

interdisciplinar e complexo, um desafio para os projetos pedagógicos dos cursos que 

formam o profissional do designer” (p. 2858). Acredita-se que o conhecimento 

profissional do designer de moda baseia-se na ideia do “aprender fazendo” 

(Rybalowsky, 2010, p. 3), a mesma base do ensino do Design em geral. 

As aprendizagens ao longo da vida são igualmente valorizadas, refletindo a 

necessidade de constante atualização de conhecimentos e empenho profissional. Os 

processos projetuais e criativos no Design de Moda surgem assim associados ao 

“âmbito da realidade profissional do designer de moda, para então, transpo-los ao 

desenvolvimento de projetos de Design de Moda na academia, destacando itens a 

serem trabalhados para o desenvolvimento do raciocínio projetual” (Montemezzo, 

2003, p. 58). Segundo Gomes (2009): 

                                                        
91 Um exemplo desta nova relação está presente na Universidade do Minho, no Departamento de Engenharia Têxtil, onde ao 
nível da investigação “a grande maioria dos projetos é desenvolvida em parceria com empresas, associações do sector e outros 
centros de investigação” (Escola de Engenharia, 2013, Investigação). 
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conclui-se que, actualmente, o que mais se procura no desempenho dos Designers é 
o domínio das competências técnicas aliadas às novas tecnologias, mas também se 
destaca a criatividade, a capacidade de inovar, a facilidade de comunicar, ou seja, o 
domínio de um conjunto alargado de competências pessoais que determinam a 
adaptação deste profissional ao contexto mutável da empresa que o admite. (p. 240) 
 
A construção de currículos no Design de Moda, feita à imagem das 

tendências actuais, tem se apoiado fortemente em velocidades projetuais caraterísticas 

deste sector (Gomes, 2009; Young, 2008; Pires, 2012; Preciosa, 2006). Contudo, 

reconhecendo a diversidade conquistada no pensamento do Design de Moda, autores 

como Preciosa (2006), questionam este modelo de ensino a que os cursos de Design 

de Moda se têm dedicado, onde o currículo tem convertido “o conhecimento numa 

espécie de campeonato criativo em que certamente sairá vencedor aquele que melhor 

se moldar ‘criativamente’ às demandas do mercado de valores hegemônicos. [...] 

Alunos ávidos por resultados rápidos” (p. 151). Pires (2012) alerta também para os 

perigos de uma pedagogia do Design de Moda unicamente virada para as 

necessidades da indústria e não dos “dilemas da sociedade” (p. 2861). Compreende-se 

que uma perspetiva mercadológica, traz consigo o risco de reprodução profissional, 

enfraquecimento das condições da criação de novo conhecimento, desadequação em 

relação às necessidades reais das sociedades e o mercado substituir o ensino (Young, 

2008; Magalhães, 2010; Pires, 2012; Santos, 2004).  

Acreditando nas diferentes possibilidades da criação em moda, existência de 

vários perfis do designer de moda, reconhecimento da carga simbólica que o produto 

de moda contêm e limitação de um mercado com caraterísticas capitalistas92, a 

formação do designer de moda é, também, vista para além da realização de um 

projeto comercial e prática de produção de bens de consumo (Merlo & Navalon, 

2010; Pires, 2012; Preciosa, 2006; Silva & Nascimento, 2012). Os projetos de criação 

na área do Design de Moda são entendidos como “experimentos tanto no plano social 

quanto subjetivo que consolidam outros modos de fazer pensar moda no 

contemporâneo [...] práticas de intervenção na existência: novos arranjos funcionais e 

estéticos que acabam por desencadear mutações na subjetividade” (Preciosa & 

Avelar, 2010, s.p). Neste contexto, surgem propostas currículares ligadas ao 

desenvolvimento da expressão individual e autenticidade, experimentação e 

desenvolvimento crítico em relação ao próprio sistema de moda (Lima, 2012).  

                                                        
92 O sistema capitalista no sector têxtil e do vestuário é caraterizado pela sua visão de circulação máxima e concentração do 
capital, criação de lucro, funcionamento com prazos curtos e rápidos, fomentação do consumo e de estímulos constantes. 



 

 94 

Silva e Nascimento (2012) baseados na pesquisa dos autores Almeida e 

Wajnman distinguem “dois grandes polos de produção de conhecimento: de um lado, 

os temas que circundam a cadeia produtiva e distributiva do vestuário e, de outro, a 

moda enquanto fenômeno” (p. 116). Esta dualidade surge no seguimento da própria 

conceptualização da moda, como alega Lima (2012), “por um lado a moda é de forte 

dependência dos meios de produção e das tecnologias e por outro é um fenómeno 

cultural” (p. 2955). Neste sentido, Pires (2012), considera que o modelo de ensino não 

deve distinguir a dimensão do projeto comercial do criativo porque “bipolariza e 

reduz o campo, perpetua e deforma a compreensão do projeto de moda” (p. 2859).  

Em consenso, considera-se que é urgente a delimitação do campo do Design 

de Moda com base no conhecimento científico e profissional, onde as estruturas 

curriculares procuram uma ampliação desses conhecimentos, de forma a articular uma 

nova abordagem metodológica, que maximize o processo de ensino e aprendizagem 

(Camargo, 2012). Entender o currículo como uma “atividade produtiva” e “artefato 

cultural” (Silva, 1996, p. 165), que diz respeito a mais do que uma lista de 

conhecimentos, a uma concretização de experiências e práticas que traduzem uma 

determinada identidade social. Como refere Silva (1996): 
as narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, corporificam noções 
particulares sobre conhecimento, sobre formas de organização da sociedade, sobre 
os diferentes grupos sociais. Elas dizem qual conhecimento é legítimo e qual é 
ilegítimo, quais formas de conhecer são válidas e quais não são, o que é certo e 
errado, o que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo e o 
que é feio, quais vozes são autorizadas e quais não são. (pp. 165-166) 
 
O ensino superior, entendido enquanto espaço de produção de conhecimento, 

de resolução de problemas sociais e tecnológicos, espírito crítico e cidadania 

(Teodoro, 2010), integra agora os cursos de Design de Moda. Neste sentido, a 

afirmação de uma função social no ensino do Design de Moda (Pires, 2012) parece ir 

de encontro à conceptualização das instituições de ensino superior, que pretendem 

assumir o seu papel transformador na “construção social do conhecimento e dos 

sujeitos dela participantes” (Anastasiou, 2004, p. 40). Entende-se o Design de Moda 

enquanto ciência social aplicada que opera entre diferentes saberes e competências, 

mas que tem um conteúdo próprio. Como defende Sant´Anna (2012): 
esta visão fundamenta-se num preceito bastante presente na pedagogia construtivista 
[...] na qual a consciência crítica resultante dos processos de reflexão e questionando 
os conhecimentos já produzidos, implicará uma ação consciente e inovadora, 
ampliando o conhecimento e o comprometimento com a sociedade que irá lhe 
usufruir. (p. 3065) 
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2.1.1. Teoria Versus Prática 
 

Os cursos de Design de Moda, à semelhança dos de Design, são estruturados 

com uma vertente teórica que se complementa com a parte prática; a teoria é 

responsável por um desenvolvimento crítico e fundamentado, que serve de apoio ao 

trabalho prático, desenvolvido através de metodologias projetuais adequadas. Como 

Sant´Anna (2012) refere, “toda disciplina teórica é tanto formativa quanto outra de 

caráter prático, e ambas só podem ter êxito na formação de um profissional eficiente 

se caminharem lado a lado” (p. 3065).  

A prática experimental é vista “como processo de descobertas” (Preciosa, 

2006, p.151) em permanente diálogo com o desenvolvimento teórico, servindo de 

estímulo e fundamento ao produto de moda em construção. A materialização e 

construção à escala real de vestuário e acessórios são entendidas como uma forma de 

conhecimento prático, que lida com aspetos próprios – o caimento, a relação com o 

corpo, o movimento, a técnica de confecção, os acabamentos, as proporções – que não 

podem ser ensinados na teoria.  

A criação de produtos moda combina as duas formas de pensamento 

existente: o pensamento convergente – projetual e racional – e  o pensamento 

divergente – imaginação e intuição (Rybalowski, 2010). O designer de moda necessita 

de relacionar conhecimentos técnicos (características dos materiais, modelagem, 

confecção, acabamentos), conhecimentos produtivos (métodos de produção, 

tecnologias existentes, constrangimentos) e teóricos (questões ambientais, éticas, 

socioculturais, tendências de mercado); assim como dominar metodologias projetuais 

(briefing, pesquisa, interpretação do público-alvo, desenho, protótipo, avaliação, 

orçamento) e competências empresariais (gestão de equipas, acompanhamento de 

projetos) (Camargo, 2012; Seivewright, 2007).  

A interdisciplinaridade que carateriza a atividade do Design de Moda resulta 

da sinergia entre teoria e prática, tal como Merlo e Navalon (2010) escrevem, “estas 

atividades se inter-relacionam e interdependem, e é justamente pelas interconexões, 

de atividades e de metodologias, que temos a configuração do conceito de Design de 

Moda para a construção de uma coleção” (Design de Moda). Dá-se a contaminação 

entre conteúdos, que podem vir de diferentes disciplinas científicas e académicas (ou 

formativas e aplicadas) e que vão transformar o produto e gerar novo conhecimento.  
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Na ciência e no ensino superior, a interdisciplinaridade tem sido vista como 

um processo privilegiado na obtenção do fator inovação93, devido, essencialmente, à 

abolição das barreiras disciplinares convencionais, que leva os especialistas de uma 

determinada área a encararem os problemas de uma perspetiva diferente do seu 

campo de trabalho. Numa espécie de “nostalgia de um saber unificado” (Pombo, 

1994, p. 6) e reflexo do excesso de especialização do conhecimento, a 

interdisciplinaridade não é um mero encontro de disciplinas, relembrando Olga 

Pombo (2005), o “todo não é a soma das partes” (p.10). A interdisciplinaridade 

implica transformação e “depende da fecundação recíproca, [...] da transferência de 

conceitos,  problemas e métodos” (Pombo, 2005, p.9).  

 

 

2.2. Participantes e Pedagogias de Ensino 
 

A partir do estudo do lugar do conhecimento nas estruturas curriculares do 

Design de Moda, compreende-se que o professor é entendido enquanto elemento 

ativo, que abrange várias dimensões dos conceitos de ensino e de aprendizagem, 

estando relacionado com a organização do espaço da sala de aula, seleção de 

conteúdos e bibliografia, escolha e aplicação adequada das técnicas e das tarefas 

didático-pedagógicas, planeamento e avaliação dos trabalhos dos alunos, organização 

social e gestão de relações humanas, etc. Este processo mostra-se extremamente 

complexo e único, pois interage com uma série de variáveis, como o contexto 

psicossocial da turma e do professor, as suas relações com a cultura da escola e 

comunidade envolvente (Amado & Freire, 2005; Vasconcelos, 2006). 

Numa perspetiva construtivista, o objetivo do trabalho docente prende-se 

num “processo que envolve um conjunto de pessoas na construção de saberes” 

(Anastasiou, 2004, p. 69) e desenvolvimento das operações mentais (apreensão, 

comparação, observação, imaginação) do aluno. Preciosa (2006) ao refletir sobre a 

sua atividade de docente escreve “cabe a mim, como um dos orientadores desse 

projeto [...] descobrir juntamente com os alunos que caminhos teórico-sensíveis 

melhor acolheriam os seus temas, e que eu prefiro chamar, talvez mais 

                                                        
93 Segundo Bonsiepe (2011) “perhaps the most common factor in the rich variety of Design activities is innovation. While 
universally praised, innovation should not be an aim in itself. Designers should take innovation into account, but the fact that 
something is new (and newness can be trivial, incremental or radical) has a limited value in broader contexts” (5. Innovation). 
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apropriadamente, projetos de coleção” (p. 146). Os modos de agir buscam o 

desenvolvimento da capacidade interpretativa do aluno, em contraste com as formas 

tradicionais memorativas e de repetição (Anastasiou, 2004; Magalhães, 2010). 

Segundo Rosário e Almeida (2005): 
o aluno deve estar no centro dos processos de ensino e nas teorias sobre a 
aprendizagem. E se à escola associarmos outras aprendizagens que não estritamente 
cognitivas (aprender a ser, aprender a interagir com os outros...), então a centração 
dos processos e oportunidades formativas na pessoa do aluno sai reforçada. (p. 144) 
 
A aprendizagem torna-se uma ação intencional e dinâmica, construída entre 

o docente, o discente e a turma. Consequentemente, Anastasiou (2004), acredita que 

as estratégias de ensino devem procurar a “criação coletiva de momentos de 

experimentação, vivência e reflexão sistemática, com relatos de experiências 

socializados pelos colegas, em que dificuldades são objeto de estudo, visando a 

superação de entraves” (p. 72). A relação professor/aluno mostra-se determinante, 

num equilíbrio entre a proximidade necessária ao processo de aprendizagem e a 

caraterização de cada um dos participantes. A questão da autoridade do professor é 

reestruturada e a tendência é de democratizar a sala de aula e o conhecimento.  
Vale sempre lembrar que a universidade é formadora da cidadania e que uma 
cidadania democrática implica o exercício dos direitos de todos na sociedade. Um 
dos direitos dos estudantes é exatamente o de apropriar-se do conhecimento e 
transformá-lo, para colocá-lo a serviço do bem comum. Para concretizar esse 
direito, faz-se necessário, por parte dos professores, um trabalho competente, 
marcado pelo rigor e pela solidariedade. (Rios, 2004, p. 6) 

 

No ensino superior, o conhecimento específico é dado como elemento central 

da prática docente e é entendido pelos alunos como uma condição crucial para a sua 

legitimação e autoridade (Anastasiou, 2004; Vasconcelos, 2006). No Design de Moda 

estão incluídos um conjunto de saberes e experiências, como o domínio de 

metodologias de Design, experiência em liderar projetos e eventos no mercado atual, 

conhecimentos técnicos e práticos do produto de moda, entre outros. Contudo, 

entende-se que o professor do ensino superior deve dominar tanto o conteúdo que 

leciona como os métodos e práticas relacionados à apropriada execução. As 

estratégias de ensino são utilizadas como ferramentas facilitadoras para que os alunos 

se apropriem do conhecimento e desenvolvam as aprendizagens. O conhecimento 

pedagógico é visto como um aspeto essencial no exercício de um professor, onde os 

métodos de avaliação e a organização do tempo despendido com cada conteúdo 
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programático, funcionam como meio de legitimar e regular a aprendizagem. 

(Anastasiou, 2004; Souza, 2013). Como refere Esteves (2012), “tudo isto pressupõe 

que o docente possua conhecimentos sobre o currículo, sobre os estudantes e os seus 

estilos de aprendizagem, sobre os fins e os valores inerentes ao projeto educativo, 

sobre os contextos educacionais” (pp. 57-58). 

 

 

2.3. Por uma Delimitação da Disciplina do Design de Moda e seus Participantes 

 

A área do Design de Moda enquanto disciplina académica é muito recente e 

foi construída com a colaboração de docentes do ensino superior vindos de diferentes 

áreas científicas e de profissionais reconhecidos na área específica do Design de 

Moda. Em busca de uma delimitação da disciplina do Design de Moda, definiram-se 

projetos pedagógicos, organizações curriculares, perfis de formação dos alunos e dos 

professores. Assistiu-se ao encontro dos saberes científicos e pedagógicos com os 

saberes profissionais empíricos. No entanto, levantam-se alguns temas centrais da 

teorização crítica em educação e currículo, sintetizados aqui através do trabalho de 

Michael Apple (em Silva, 1996, p.199): 
o caráter inescapavelmente político da educação e do currículo; as conexões entre os 
processos educacionais e as relações de classe, gênero, raça; (...) os vínculos entre 
regimes e relações específicas de saber-poder e a constituição de identidades sociais 
particulares; a caracterização do saber e do currículo como um território contestado 
e de luta por hegemonia. (Silva, 1996, p. 199) 
 
Numa primeira fase, o conhecimento profissional foi um dos principais 

fatores de seleção para o corpo docente, construção curricular e pedagogias dos novos 

cursos superiores em Design de Moda. Contudo, rápidos foram os tempos em que o 

conhecimento académico se sobrepôs ao conhecimento profissional, privilegiando 

professores com titulação académica de áreas próximas em favor dos designers de 

moda, com currículos profissionais extensos e influentes no mercado de trabalho. A 

falta de preparação pedagógica e de referências teórico-práticas tem sido um ponto 

crítico na integração dos profissionais. Contudo, é a falta de produção de 

conhecimento científico que determinou esse afastamento (Souza, 2013; Pires, 2012).  

Compreendendo o prestígio social da ciência e do ensino superior “diante da 

aliança cada vez mais forte que ele estabelece com a economia de recorte neoliberal e 

com a sociedade” (Esteves, 2012, p. 53), autores como Pires (2012) consideram que 
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esta mudança tem privilegiado um tipo de “discursos retóricos” (Pires, 2012, p. 2861) 

que desvalorizam o trabalho de Design e o desenvolvimento de conteúdos próprios da 

área do Design de Moda. 

Está ocorrendo a desprofissionalização e perda de qualidade do ensino do Design, 
devido ao excesso de professores advindos de outras áreas, outros puros académicos 
que nunca exerceram a profissão na prática, a valorização da titulação em 
detrimento da experiência profissional. (Pires, 2012, p. 2861) 
 
Neste sentido, mostra-se pertinente fazer a separação “entre investigação 

(enquanto processo de construção de novos conhecimentos) e intervenção (enquanto 

conjunto de processos de ação que só em parte dependem do conhecimento científico 

existente e que implicam o trânsito do plano do conhecimento para o plano das 

competências docentes)” (Esteves, 2012, p. 52), assim como constatar a quase 

ausência de cursos de formação pedagógica para docentes do ensino superior. 

Inquestionável, na prática docente do ensino superior é o conhecimento necessário 

para a concepção metodológica e definição estratégica, na busca de um processo de 

aprendizagem significativo e eficaz. O domínio técnico, a pesquisa e permanente 

atualização dos saberes mostra-se determinante em áreas tão mutáveis como a do 

Design de Moda (Almeida, 2012; Esteves, 2012; Souza, 2013). 

Considerando os novos desafios e exigências do mercado – tanto educativo 

como do sistema da Moda – torna-se urgente delimitar a disciplina do Design de 

Moda e o papel dos professores nas Licenciaturas da área, alargar o debate sobre a 

qualidade do ensino superior, o tipo de universidade pretendida e a relação desta com 

a sociedade e com o conhecimento (Esteves, 2012; Silva, 1996). 
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3. A INTEGRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NOS CURSOS DE DESIGN 

DE MODA 

 

A oferta educativa ao nível do ensino superior na área do Design de Moda, 

tem-se desenvolvido, essencialmente, com objetivos de formação profissional em 

conformidade com as práticas e lógicas existentes no mercado. Em paralelo, surgem 

instituições e professores que questionam o sistema actual da moda e propõem um 

modelo de ensino com uma abordagem centrada nos princípios de sustentabilidade 

(Corner, 2008; Navalon & Levinbook, 2013; Martinez, 2013; Lima, 2012). Ensinar 

em direção a um futuro sustentável, exige repensar os cenários possíveis, estabelecer 

prioridades e considerações específicas, tanto ao nível do Design como do sistema 

educativo. Como referem Navalon e Levinbook (2013):  
refletir e pensar a moda de forma sustentável mostrou a necessidade de 
reorganização dos projetos pedagógicos dos cursos, de maneira a evidenciar práticas 
que permitissem aos estudantes exercitarem a Responsabilidade Social, Ambiental e 
Econômica, para aplicação em sua vida profissional e pessoal. (Considerações)  
 
A nível internacional, a integração de metodologias e conceitos de Design 

para a sustentabilidade dá-se de forma mais sistemática a partir de 2006, 

considerando-se a moda sustentável como um dos caminhos viáveis para um ensino 

consequente, justo e ético (Gomes, 2008; Fletcher & Grose, 2012; Martinez, 2013; 

Navalon & Levinbook, 2013; Lima & Salvado, 2012). Através das palavras do diretor 

da London College of Fashion, Dr. Frances Corner (2008): 

We want to combine the creativity, knowledge and enthusiasm of staff and students 
with the experience and latest developments in the industry. Higher Education 
institutions are the ideal catalysts for change, as they bring together key 
stakeholders and leading edge thinkers to inform, inspire and develop real solutions. 
(s.p.) 
 
Neste contexto, surgem novas abordagens de projetos pedagógicos, 

desenvolvimento curricular, conteúdos, competências, metodologias, práticas de 

ensino, atividades extracurriculares, pesquisa, parcerias com empresas, etc. Os cursos 

assumem o compromisso da sustentabilidade procurando “expandir a sua ótica para 

além dos resultados materiais e preparar os estudantes para descobrir o que há em seu 

entorno” (Martinez, 2013, p. 2). Não há uma estética ou uma tendência no tipo de 

produto ou serviço associado à filosofia da sustentabilidade “somente, seriedade no 

trato de temas ligados à engenharia ambiental e às ciências sociais [...] mais 

conhecimento e menos chavões” (Cardoso em Martinez, 2013, p. 2). Como refere 
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Amy Williams (2013), diretora do curso de moda da California College of Arts: 
[...] we don’t feel that the first thing you notice about sustainable clothing is that it is 
sustainable. We want to make beautiful clothing. But it should be a given the 
clothing is mindfully crafted, and has sustainability embedded inside of it, rather 
than screaming it on the outside. (s.p.) 

 

 

3.1. Saberes e Competências 
Our knowing is grounded in our experience, expressed through  

our stories and images, understood through theories  
which make sense to us, and expressed in  

worthwhile action in our lives. 
  – Fletcher & Grose 

 
Os novos cursos pretendem educar uma nova geração de designers de moda, 

que são peritos e especialistas em temas da sustentabilidade e moda, aliando 

diferentes perspetivas de Design, Gestão, Engenharia Têxtil, Finanças, 

empreendedorismo; em suma formar uma liderança geradora de um quadro 

estratégico holístico. Procura-se criar as bases de entendimento sobre o papel do 

designer como mediador cultural e agente social na construção de uma identidade – 

uma “geração de profissionais com competência para efetivamente confrontar a 

transição para uma sociedade sustentável e agir para influenciar” (Gomes, 2008, s.p.). 

Como referem Lima e Salvado (2012), “o impacto cultural é considerado um dos mais 

importantes elementos da mudança” (s.p.). 

As directrizes de sustentabilidade destacam a importância das abordagens 

integradas e sistémicas, desde as escolas aos professores, da prática de Design ao 

processo de venda, do currículo à unidade curricular. A responsabilidade surge 

associada às diferentes fases do processo de trabalho do designer, onde as atitudes 

reforçam as práticas éticas. Trabalhar com princípios de sustentabilidade implica “sair 

do quadrado”, refletir sobre a prática individual e desafiar as fronteiras da profissão e 

do mercado dominante. Como refere Martinez (2013), “para tanto torna-se 

indispensável apresentar aos estudantes a importância de desenvolver análises críticas 

e experimentações não lineares” (p. 2).  

A criatividade, a experimentação e, consequentemente, a inovação ganham 

espaço neste novo enquadramento, onde os produtos e serviços adquirem um 

significado mais profundo na vida do consumidor e um novo papel na sociedade que 

os rodeia (Tomaney & Craig, 2013). Compreendendo a força da homogeneização 
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cultural atual, a escolha de uma prática sustentável significa trabalhar com diversos e 

longos desafios, tanto ao nível da comunicação, como da concretização e viabilidade 

económica. Neste sentido, o pensamento crítico deve ser estimulado em parceria 

constante com o desenvolvimento de competências de construção e concretização 

(Lima & Salvado, 2012).  
APPROACH TO DESIGN: Through completion of the first-year curriculum, 
fashion Design students learn and practice Design fundamentals essential to further 
study. They go on to develop a holistic approach to fashion Design, embracing 2D 
and 3D processes, and continue to build skills in drawing and digital Design. 
(Parsons, 2013) 
 
A investigação científica na área da sustentabilidade tem aumentado com 

substrato, refletindo as preocupações dos educadores e designers, debatendo práticas e 

conteúdos, desenvolvimento de políticas sustentáveis, comportamento do consumidor, 

regulação do mercado, novas tecnologias, entre muitos outros assuntos. O meio 

empresarial e a indústria têm dado um grande contributo, liderando muitas ações de 

referência e implementando novas medidas fundamentadas no eixo da 

sustentabilidade (Navalon & Levinbook, 2013, s.p.). 

 

 

3.2. Currículo e Metodologias 
 

Compreendendo a abrangência que o conceito da sustentabilidade ainda 

contém, surgem diversas questões acerca da forma e do conteúdo que proporcionam 

uma aprendizagem eficaz (Martinez, 2013; Navalon & Levinbook, 2013; Salvado & 

Lima, 2012). 

O processo de construção curricular tem passado por diferentes fases; num 

período inicial, os cursos tendem a lecionar unidades curriculares em que o tema da 

sustentabilidade é abordado, procurando um entendimento das relações entre moda, 

sustentabilidade e educação; numa fase mais avançada surge a “iminente necessidade 

de ampliação do conhecimento relativa às questões econômicas e sócio ambientais 

[...] estendendo seus conteúdos interdisciplinarmente” (Navalon & Levinbook, 2013, 

s.p.). A idealização de um currículo integrado, surge da importância dada a uma visão 

holística, onde o sistema educativo é interpretado como um todo, assim como o 

sistema da moda deve ser visto. Contudo, isto não implica a existência de unidades 

curriculares onde a sustentabilidade é estudada de forma focada. Pretende-se, através 
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do currículo, criar um ambiente de debate e experimentação que é transversal às 

unidades curriculares.  

A aprendizagem resulta desta articulação entre conteúdos e práticas num 

sentido de construção contínua e interdisciplinaridade projetual. A sala de aula 

expande-se pela escola e comunidade, através de atividades curriculares e 

extracurriculares, seminários, workshops, reforçando as “trocas entre estudantes, 

professores e sociedade” (Martinez, 2013, p. 8).  

Neste contexto, a educação do indivíduo é vista, também, como um todo, 

passando pela Teoria das Inteligências Múltiplas 94  – competências sociais de 

relacionamento, organização, liderança, autocrítica – às especificidades do Design de 

Moda – desenhar, projetar, modelar, costurar. As metodologias de ensino devem 

assim privilegiar uma aprendizagem participativa e de resolução de problemas 

complexos (Lima & Salvado, 2012; Martinez, 2013; UNESCO, 2012).  
Creating a sense of learning community and trust [...] is achieved with...time for 
sharing, open communication, transparency in the relationship between teachers and 
students, and creating a safe, supportive environment. (UNESCO, 2012, p. 28) 
 
A educação para a sustentabilidade tem vindo a moldar tanto o modo de 

ensinar como o de aprender, aproximando o ensino superior da comunidade 

envolvente. A criação de parcerias com empresas e organizações, pode ser uma das 

formas positivas de interação, promovendo a identificação das diferentes 

possibilidades de ações sustentáveis (Navalon & Levinbook, 2013). De forma 

consolidada, cada curso procura construir “uma identidade em que a sustentabilidade 

é central na aprendizagem do sistema de moda. Mas a sustentabilidade não pode ser 

imposta; requer o envolvimento pessoal, a aprendizagem de atitudes e a interiorização 

de valores” (Lima & Salvado, 2012, s.p.). Segundo Lima e Salvado (2012): 
é importante desenvolver ações regulares e transversais ao curriculum, que 
provoquem situações de empatia, que potenciem o fazer progressos, que apoiem o 
ser socialmente ativo, que explorem novos pressupostos de negócios, capazes de 
promover o olhar atento ao mundo e às pessoas, a criatividade e o ativismo. (s.p.) 
 
Os alunos são estimulados a desenvolver soluções individuais e em grupo, 

onde a comunicação, a tolerância e o respeito são entendidos com meios essenciais de 

interação no desenvolvimento de ideias e projetos.  

 

                                                        
94 Para saber mais sobre esta Teoria ver Gardner, Howard (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for 
the 21st Century. New York: Basic Books. 
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Provoca-se nos estudantes a vontade de recomeçar todas as vezes que sejam 
necessárias. Impulsiona-se o empenho de gerar materializações surpreendentes para 
os próprios autores. E é dessa forma que se sentem verdadeiramente preparados para 
o futuro, porque sabem que podem fazer toda a diferença. (Martinez, 2013, p. 8) 

 
 
3.3. Casos de Estudo 
 

California College of the Arts prepares the next generation of innovation leaders for 
a world that is not only profitable, but also sustainable, ethical, and truly meaningful.      

 – California College of the Arts 
 

A integração da sustentabilidade nos cursos de moda tem se mostrado 

claramente crescente, num movimento liderado pelas instituições de referência do 

ensino de moda, como a London College of Fashion, a Saint Martin´s School ou a 

Parsons. A oferta difere nos níveis de ensino, começando em 

bacharelato/undergraduated, licenciatura, pós-graduações e mestrados/MA. As 

escolas procuram, cada vez mais, integrar nos seus cursos eixos de sustentabilidade 

adaptadas ao seu contexto sociocultural e tipo de formação. Inquestionável é o 

compromisso assumido por diversas instituições, motores essenciais de pesquisa neste 

cruzamento de áreas e implementação de parcerias com a indústria da moda. 

Neste contexto, destaca-se a London College of Fashion (Londres, 

Inglaterra), que em 2007 criou o Centre for Sustainable Fashion95, com o objetivo de 

constituir uma plataforma de referência nos temas de sustentabilidade, moda e 

educação (CSF, 2010; Ditty, 2012, maio 25; Lima & Salvado, 2012; Phelan, 2013, 

abril 22). 
The Centre for Sustainable Fashion (CSF) provokes, challenges and questions the 
fashion status quo. Through collaboration, we Design transforming solutions that 
balance ecology, society and culture. We use Design as a stimulus to change 
culture, striving to develop and profile concepts for a future fashion industry. We 
are a nexus of research and innovation for fashion. (CSF, 2008, s.p.)  
 

Esta iniciativa percursora tem tido um desempenho dinâmico e uma visibilidade 

única, unindo pesquisadores (Kate Fletcher96, Sandy Black97), o mundo dos negócios 

(Marks & Spencer, Levi´s) e diversos atores do sector da moda, como organizações 

                                                        
95 Para saber mais sobre este projeto ver <http://www.sustainable-fashion.com 
96 Kate Fletcher é uma das figuras mais notáveis da cena da moda sustentável, sendo pioneira no desenvolvimento dos conceitos 
de slow fashion e moda sustentável, assim como na prática de projetos com diretrizes sustentáveis. É autora de influentes livros, 
como Sustainable Fashion and Textiles (2008) e mais de cinquenta publicações na área. Para saber mais sobre esta professora, 
autora e designer ver < http://katefletcher.com/profile/ 
97 Sandy Black tem também um currículo extenso de liderança em conceitos de sustentabilidade (Design-led research, in the 
context of sustainability) cargos de direção influentes, professora interdisciplinar, designer de moda responsável por uma marca 
de malhas bem sucedida e autora de livros como Eco-Chic: the Fashion Paradox (2010). Para saber mais sobre Black ver 
<http://showstudio.com/contributor/sandy_black 
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sem fins lucrativos e governamentais (Forum for the future, Creative Connexions, 

Defra, Higher Education Academy, European Regional Development Fund & 

Newham College). Promove regularmente amostras e concursos de moda sustentável, 

workshops, palestras, publicações e inquéritos. Serve de apoio ao programa de 

mestrado em Moda e Meio Ambiente, formando pesquisadores especialistas em 

abordagens interdisciplinares e designers de moda de vanguarda (CSF, 2013). 

                                           
Fig. 10 – CSF (2011). Publicação sobre as relações entre a indústria do Bangladesh e do Reino Unido,  

em direção a um sector têxtil e do vestuário sustentável. 
 

A California College of the Arts (São Francisco, EUA) desenvolveu há mais 

de dez anos um curso de bacharelato em Design de Moda (BFA), com base nos 

princípios de Design sustentável e uma grande vontade de agir.  
(...) you’ll explore the entire Design process, learning to question traditional 
industry practices in our sustainable Design courses, and expanding your ability to 
form imaginative solutions in our conceptual Design courses. To further round out 
your candidacy as a fashion designer, you’ll learn everything from fundamental 
knitting and draping skills to inspired illustration and experimental fabric-
manipulation techniques. (California College of the Arts, 2013) 
 

No seu currículo, cruza diversas práticas de atelier com técnicas de Design, 

seminários específicos de temas da sustentabilidade e um leque diversificado de 

unidades nas áreas das humanidades e das ciências. Desenvolve projetos de parceria e 

dinamiza a formação dos seus alunos com workshops e  outras atividades fora da sala 

de aula. O curso de Mestrado em Design Estatégico prepara uma nova geração de 

designers para assumirem uma liderança responsável no mundo do Design: “this 

unique program unites the perspectives of Design and integrative thinking, 

sustainability and systems thinking, finance, entrepreneurship, and generative 

Centre for Sustainable Fashion
Volume 6.0

Steps towards Sustainability in Fashion: Snapshot Bangladesh! 
A resource for fashion students and educators
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leadership into a holistic strategic framework” (California College of the Arts, 2013, 

MBA in Design Strategy). No seu quadro de professores e pesquisadores, encontram-

se Lynda Grose98, Bob Adams99, Karen Brown, Amanda Cattermole, John Warner, 

Eric Wilmanns e Tim Smith. Este grupo de trabalho, desenvolve ainda uma série de 

workshops em moda sustentável, destinados a desenvolvimento profissional e 

formação complementar (California College of the Arts, 2013; Ditty, 2012; Phelan, 

2013). 

A Parsons – The New School of Design (Nova Iorque, EUA) é uma das 

primeiras escolas que adopta a filosofia do Design sustentável e a espelha nos seus 

cursos de moda. A sustentabilidade é entendida de forma transversal, estando presente 

em todas as fases e unidades curriculares dos cursos, de forma discreta e sistemática. 

A formação é dada através de atividades extracurriculares, como o seminário em 

Sustainable Bussiness Models.  
Renowned for its excellence, the program has evolved through the years to respond 
to and challenge the growing field of fashion. Innovation infuses all aspects of the 
program, from the study of silhouette to the analysis of systems of production and 
distribution. Today its legacy of Design education is interwoven with social and 
environmental imperatives, which inspire a community of designers to envision 
fresh ways to make beautiful, sustainable, responsible, and relevant fashion. (The 
New School of Design, 2013) 
 
De forma a colocar em prática estes objetivos de ensino, a Parsons conta com 

professores como Timo Rissanen100, Fiona Dieffenbacher101, Gregory Climer, Marie 

Genevieve, Steven Faerm, Melinda Wax e Jason Mc Carthy. 

No contexto das escolas de moda baseadas em princípios da sustentabilidade 

salientam-se ainda a Fashion Institute of Technology (Nova Iorque, EUA), a ESMOD 

Berlin (Berlim, Alemanhã), a Universidade Anhembi Morumbi, (São Paulo, Brasil) e 

a Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal).  

  

                                                        
98 Lynda Grose é designer, consultora, professora, investigadora e autora de várias publicações. É responsável pelo desenho 
curricular dos cursos de Design da CCA, onde também ensina e desenvolve pesquisa na área da sustentabilidade e Design de 
Moda. O seu reconhecimento público é notório, destacando-se o seu trabalho como co-autora (com Kate Fletcher) do livro 
Fashion & Sustainability: Design for Change (2012) e como co-criadora da primeira linha de vestuário com preocupações 
ecológicas, a ESPRIT. Para saber mais sobre Grose ver <http://www.cca.edu/academics/faculty/lgrose 
99 Bob Adams é designer, consultor e especialista em temas da sustentabilidade, como o impacto ambiental e a inovação social. 
Acumula uma extensa experiência profissional como designer e consultor em marcas líderes, assim como registou seis patentes 
em human-computer interface Design. Actualmente, gere uma quinta biológica. Para saber mais ver 
<http://www.ideo.com/people/bob-adams 
100 Timo Rissanen é um galardoado designer, modelista e investigador pioneiro no desenvolvimento do conceito de zero-waste e 
suas potencialidades. É também autor de livros, como em co-autoria (com Alison Gwilt) de Shaping Sustainable Fashion (2011). 
Para saber mais ver <http://www.textiletoolbox.com/people/detail/timo-rissanen/ 
101 Fiona  Dieffenbacher  é a actual diretora de curso, refletindo a sua longa carreira como docente e investigadora na área do 
Design de Moda. A sua marca “Fiona Walker” conquistou passereles e prémios, contribuindo para a escrita do seu recente livro 
editado pela AVA Publishing, Fashion Thinking: Creative Approaches to the Design Process (2013). Para saber mais ver 
<http://www.newschool.edu/parsons/faculty.aspx?id=92464 
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CAPITULO III: DISCURSOS E PRÁTICAS DAS LICENCIATURAS NA 
ÁREA DO DESIGN DE MODA EM PORTUGAL  

 
1. CONTEXTO NORMATIVO 
 

Na Europa, com a Comunidade Europeia houve uma vontade de reformar e 

integrar o sistema da educação superior, permitindo maior mobilidade, cooperação e 

competitividade no espaço europeu (Neave, & Amaral, 2012). A esse momento 

denominou-se o Processo de Bolonha. Assinado em 1999 por 29 ministros da 

educação, teve como objetivo “harmonizar os sistemas universitários europeus, de 

modo a equiparar os graus, diplomas, títulos universitários, currículos académicos e 

adoptar programas de formação contínua reconhecíveis por todos os estados membros 

da União Europeia” (Azevedo, 2006, p. 171). Hoje em dia, todo o ensino superior 

português enquadra-se nos princípios de Bolonha, que levou à reestruturação dos 

planos curriculares (DGES, 2013).  

Um dos aspetos mais relevantes desta Declaração foi a constituição de um 

sistema de créditos académicos, European Credict Transfer System (ECTS) que 

permite não só transferir mas também acumular créditos dentro de qualquer 

instituição superior europeia. Assim, aconselha-se que as licenciaturas – denominadas 

de 1.º  ciclo – passem a ter uma duração de seis semestres (o equivalente a 180 ECTS) 

no caso do ensino politécnico e entre seis a oito semestres no ensino universitário 

(180 a 240 ECTS). Os mestrados serão organizados para três a quatro semestres (90 a 

120 ECTS) – o 2º ciclo – e as universidades passam a estruturar mestrados integrados, 

numa continuidade da licenciatura. Bolonha pretende que os dois ciclos de estudos 

funcionem de uma forma mais articulada e complementar, promovendo a 

flexibilidade e o intercâmbio de saberes e práticas. Face à mudança, considera-se que 

Bolonha tem vindo “a alterar profundamente o ensino superior, universitário e 

politécnico, no país e na Europa” (Gomes & Guedes, 2009, p. 3).  

Em Portugal, o ensino superior mantém uma natureza binária – a 

universidade e o politécnico – ambos garantindo o grau de licenciatura e mestrado102. 

Segundo Torgal (2012), a distinção entre os dois tipos de instituições tem-se tornado 

cada vez mais difícil devido à aproximação de objetivos e campos de ação. 

Inicialmente, os politécnicos estavam mais direcionados para um conhecimento de 

natureza profissional, enquanto que as universidades se dedicavam a um 

                                                        
102 De acordo com a lei, só as universidades podem ministrar cursos de doutoramento. 
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conhecimento disciplinar, ligado às ciências e tecnologias. Contudo, “universities 

became ‘polytechnicisied’” (Torgal, 2012, p. 71) numa lógica mais comercial da 

oferta educativa, indo de encontro à demanda tanto educativa como do mercado de 

trabalho. 

Outra mudança importante do sistema do ensino superior português prende-

se com a criação da A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. 

Desde 2009, a regulação do ensino superior está entregue a esta fundação de direito 

privado, tendo como missão a “avaliação e a acreditação das instituições de ensino 

superior e dos seus ciclos de estudos, bem como no desempenho das funções 

inerentes à inserção de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do 

ensino superior” (A3ES, 2013, Missão). Desde então, tem tido um papel 

preponderante na definição estratégica do ensino superior português, estabelecendo os 

indicadores e parâmetros que correspondem a uma ideia de qualidade do ensino 

superior, “nomeadamente em termos de qualificação do pessoal docente e da 

qualidade de investigação desenvolvida” (A3ES, 2013, Enquadramento Legal). 

Avalia e acredita os ciclos de estudo em vigor e os que ainda estão para vir. 

Compreende-se, no entanto, que a noção de qualidade é variável e representa um tipo 

de discurso, consoante os valores educacionais e pedagógicos do intérprete e em 

função de fins e objetivos (Esteves, 2012).  

Os pontos que se seguem, são, essencialmente, uma análise de temas 

abordados no formulário da A3ES, pois esta tem ditado a lógica de apresentação e 

justificação dos ciclos de estudos atuais em Portugal. 
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2. AS LICENCIATURAS NA ÁREA DO DESIGN DE MODA 
 

O desenvolvimento académico no Design de Moda é, ainda hoje, uma 

realidade recente, onde a primeira licenciatura data de 1992 na Faculdade de 

Arquitetura de Lisboa. Desde a entrada do processo de Bolonha em 1999, abriram 

quatro licenciaturas na área: duas em universidades públicas, uma no politécnico 

público e outra no politécnico privado. A integração dos novos cursos faz-se em 

aproximação à área do Design, das Artes e da Engenharia Têxtil. No total, Portugal 

oferece cinco licenciaturas em Design de Moda e o ensino técnico-profissional 

mantém-se a par do ensino superior, um pouco por todo o país. Pode-se dizer que a 

oferta multiplicou-se nos últimos quinze anos e que os cursos são entendidos como 

um meio estratégico de desenvolvimento da sector têxtil e do vestuário e, 

consequentemente, das economias locais (ESAD, 2013; ESART, 2013; FAUL, 2013; 

Universidade do Minho, 2013; UBI, 2013 a).  

A Licenciatura em Arquitetura de Design de Moda da FAUL é a primeira 

existente na área, sendo considerada a referência no panorama nacional. Este ciclo de 

estudos e os seus docentes foram os pioneiros a desenvolver uma pedagogia do 

Design de Moda e uma estrutura curricular que refletisse o cenário do Design de 

Moda português. Nas entrevistas recolhidas no contexto desta pesquisa, as professoras 

Elsa Lima da UBI e Maria Cristina Queijeiro da ESART referem que os seus cursos 

receberam (e em alguns casos, continuam a receber) a contribuição dos professores 

vindos da FAUL, para lecionar e dar apoio a projetos de investigação. O ensino do 

Design tem sido uma das prioridades desta faculdade, com uma vertente de projeto 

muito acentuada e direção de formação vocacional, “profissionais capazes de 

trabalhar com a sociedade portuguesa, contribuindo para aumentar o seu potencial de 

inovação, competitividade e exportação” (FAUL, 2013).  

Em Castelo Branco, o Instituto Politécnico cria em 1999 a Escola Superior 

de Artes Aplicadas (ESART) que integra as licenciaturas de Design de Moda e Têxtil, 

Design Gráfico, Design de Interiores e Música. No contexto do ensino politécnico, a 

ESART pretende “reforçar o tecido produtivo através de uma ação tripartida, ou seja, 

através da formação de técnicos qualificados de nível superior, da realização de 

projetos de investigação e da prestação de serviços de apoio técnico-científico à 

comunidade” (ESART, 2013). O ciclo de estudos de Design de Moda e Têxtil baseia-

se numa vertente que resulta do entendimento das necessidades de mercado 
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(Queijeiro, 2013, comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 2).  

Na Universidade da Beira Interior, o Departamento de Ciência e Tecnologia 

Têxtil e o Departamento de Comunicação e Artes deram origem à Licenciatura de 

Design Têxtil e do Vestuário103 no ano de 2000. Compreendendo as dificuldades 

sentidas na indústria têxtil da zona da Covilhã e no próprio curso de Engenharia 

Têxtil da UBI, considerou-se “a importância cada vez maior do Design e a questão do 

Design estar associado ao desenvolvimento e empreendedorismo” (Lima, 

comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 3, 43-44). Em 2005, com a reestruturação 

de Bolonha a licenciatura adopta o nome de Design de Moda, mantendo-se integrada 

no Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis. Este ciclo de estudos dá grande 

importância à indústria local, através do investimento em investigação científica e da 

criação de uma “relação de grande proximidade com alunos, docentes e comunidade 

envolvente” (UBI, 2013 a).  

Em 2004, a Escola Superior de Artes e Design (ESAD) abriu a Licenciatura 

em Design de Moda, no contexto de uma escola de Design. Este politécnico privado 

tem como objetivo “formar os alunos para a compreensão do papel do Design e das 

Artes e desenvolver a capacidade de intervenção crítica nos contextos nacionais e 

internacionais” (ESAD, 2013). Localizada em Matosinhos, vive da proximidade com 

a indústria do Vale do Ave104 “como o pólo algodoeiro por excelência (sempre em 

estreita ligação com o Porto)” (Alves, 1999, p. 85) e tradição de ensino técnico 

profissional na área do Design de Moda. 

Esta região do Vale Ave é um dos principais motores do sector têxtil e do 

vestuário nacional e a Universidade do Minho está aqui sediada, representando uma 

forte tradição no ensino da Engenharia Têxtil. A Licenciatura em Design e Marketing 

de Moda é criada em 2005, neste contexto da Escola de Engenharia, procurando 

responder a uma formação mais ligada à “intensa atividade de I&D no âmbito da 

ciência e tecnologia e têxtil e desenvolvimento de novos materiais e novos processos 

têxteis” (Universidade do Minho, 2013). Passados oito anos de funcionamento e seis 

turmas de finalistas, esta licenciatura vê-se como uma aposta inovadora no ensino do 
                                                        
103 Em paralelo, foram criadas as licenciaturas de Design de Moda e Têxtil e a de Design Multimédia. Segundo Salvado (2013, 
comunicação pessoal, cf. Apêndice 3, linhas 12-15) “a ideia foi haver sempre um tronco comum de um ano, onde queríamos 
misturar claramente os alunos com uma formação mais de base: História de Arte, História do Design, Psicologia da Percepção, 
Estética, Teoria do Design, cadeiras comuns e especializar em dois anos para a Moda e Têxtil e para o Multimédia”. 
104 A ESAD é uma das instituições que colabora com a Fábrica de Santo Thyrso, um projeto de revitalização das indústrias 
culturais e criativas da zona do Vale do Ave. Esta colaboração dá-se ao nível da formação e da participação em eventos, como o 
S, M, L, XL FASHION AND DESIGN WEEK a decorrer entre 16 e 20 de setembro de 2013. Para saber mais sobre este projeto 
ver <http://www.fabricasantothyrso.pt/pt/espaco/espaco-de-formacao/page/espaco-de-formacao 
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Design de Moda, com a junção do Marketing ao Design (Guedes, comunicação 

pessoal, 2013, cf. ver Apêndice 5). 

 

 

2.1. Objetivos dos Ciclos de Estudo 
 

As licenciaturas na área do Design de Moda em Portugal, em comum, 

procuram responder adequadamente ao mercado actual, às mudanças globais do 

sector e contemporaneidade do fenómeno da moda. A formação profissional é 

prioritária, havendo um entendimento cada vez mais alargado do campo de ação do 

designer de moda e respetivos conhecimentos e competências. Exemplo desta 

abrangência são as designações dos próprios cursos, a Universidade do Minho com a 

Licenciatura em Design e Marketing de Moda e o Instituto Politécnico de Castelo 

Branco com Design de Moda e Têxtil.  

Os objetivos dos primeiros ciclos buscam uma dinâmica interdisciplinar, 

entendendo o Design de Moda como um campo de investigação aplicada, que resulta 

de uma rede de conhecimentos tecnológicos, conceptuais, técnicos e empresariais. O 

Design é a área de referência bibliográfica e metodológica, entendido como meio 

potenciador da transformação dos antigos modelos industriais em indústrias criativas. 

A Engenharia Têxtil tem vindo a aproximar-se do campo do Design de Moda, no 

sentido de integrar o Design e as suas metodologias ligadas à criatividade e inovação, 

elementos chave para a sobrevivência e competitividade na indústria atual (ESAD, 

2013; ESART, 2013; FAUL, 2013; Universidade do Minho, 2013; UBI, 2013 a).   

Neste sentido, o ensino do Design de Moda afasta-se dos seus antigos 

objetivos de ordem prática, ligados à instrumentalização das diferentes fases e tarefas 

da produção de vestuário e acessórios. A idealização do produto moda antes associada 

ao domínio dos materiais e das formas – tanto técnico como artístico – vê-se 

envolvida na crescente especialização e internacionalização da indústria, onde o 

designer de moda é encarado enquanto gestor de processos e profissional polivalente 

na área do Design. Como reflexo, os cursos portugueses passam a privilegiar nas 

grelhas curriculares um tipo de aprendizagens mais teóricas que práticas, num 

entendimento mais geral do sistema moda e das diferentes disciplinas que o sector 

têxtil e do vestuário acolhe. 
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Entende-se ainda que os objetivos dos cursos na área do Design de Moda não 

apresentam diferenças estruturais entre si, à excepção da Licenciatura de Design e 

Marketing de Moda da Universidade do Minho. Este 1.º ciclo tem como objetivos a 

aquisição de diferentes conhecimentos relacionados com aspetos tecnológicos e 

produtivos da indústria têxtil, contextualizados nas área da Engenharia Têxtil, 

Engenharia de Produção Têxtil e Design. Os outros cursos referem uma formação 

mais vocacionada para a área específica do Design de Moda, compreendendo uma 

dimensão autoral e busca de identidade, como é o caso da ESAD, da FAUL e da UBI 

(ESAD, 2013; ESART, 2013; FAUL, 2013; Universidade do Minho, 2013; UBI, 2013 

a).  

 

 

2.2. Planos de Estudo 
 

Segundo as diretrizes da Declaração de Bolonha, as licenciaturas na área do 

Design de Moda passam a definir o seu processo de formação baseado na 

aprendizagem do estudante, que é traduzido em horas de trabalho adquiridas em 

diferentes momentos, como o estudo individual, a participação em seminários, aulas 

teóricas, preparação de projetos, etc. Este novo sistema de formação deixa de se 

basear na transmissão de conhecimentos e passa a ter como centro o desenvolvimento 

de competências e aprendizagens. Os planos de estudos apresentam uma organização 

segundo unidades curriculares, áreas científicas, ECTS, horas de trabalho e horas de 

contato. Este sistema pretende fomentar a mobilidade e flexibilizar os percursos 

formativos, nomeadamente através das unidades curriculares optativas (DGES, 2013). 

Desde 1992, a Licenciatura de Design de Moda da FAUL já fez duas 

reestruturações nos planos de estudo; começou com seis anos no modelo antigo (cinco 

mais estágio curricular), passou a funcionar segundo o modelo de Bolonha e hoje em 

dia, está a sofrer a terceira remodelação. Para o ano letivo de 2013/2014, a FAUL 

apresenta um plano de estudos único e detalhado (válido para qualquer estudante), 

que procura “uma abrangência de conhecimentos na área específica do Design de 

Moda e ‘uma cultura do fazer’ adequadas a uma prática profissional eficaz e de 

qualidade” (FAUL, 2013). As áreas científicas entendem a formação profissional 

numa lógica de interdisciplinaridade, com conteúdos programáticos que abrangem os 

diversos campos de ação possíveis ao designer de moda, com unidades curriculares 
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como Design Editorial de Moda, Design de Acessórios e Design de figurinos. Existe 

ainda uma abordagem sistemática do estudo da sociedade atual e do sistema de moda, 

proporcionada pelas unidades curriculares de História de Arte Contemporânea, 

História da Moda, Antropologia dos Mundos Contemporâneos ou Moda e Sociedade. 

O ensino prático das diferentes fases da construção de vestuário é iniciado no segundo 

ano, onde o aluno é introduzido ao Design de Moldes 2D no 3º semestre e à costura 

básica e respetivo funcionamento das máquinas de costura com Atelier de Moda I no 

4º semestre. O processo de Design e as respestivas ferramentas são destacadas em 

diferentes unidades curriculares, como no Design de Moda, Desenho e Técnicas de 

Estimulação do Pensamento Produtivo. Relativamente aos créditos atribuídos, a 

estrutura curricular apresentada privilegia claramente as unidades curriculares da àrea 

científica do Design, onde por exemplo a disciplina de Design de Moda I tem 12,5 

ECTS e as UC de Sistemas de Representação em Design de Moda ou História da 

Moda têm 3, 5 ECTS (FAUL, 2013 b). 

Na Licenciatura em Design de Moda e Têxtil do Instituto Politécnico de 

Castelo Branco, o plano de estudos105 está centrado numa formação específica dos 

têxteis e do vestuário, com unidades curriculares como Tecnologia dos Materiais, 

Design Têxtil, Análise e Produção Têxtil, Design de Moda, Confecção e Modelagem. 

Como formação de base disponibiliza unidades curriculares como a de Desenho, que 

cruza com ciências complementares, como Psicologia da Percepção e da 

Comunicação Visual. Existem unidades curriculares optativas tanto no 3.º semestre, 

como no 5.º e 6.º semestre (ESART, 2013, Planos de Estudos). O sistema de créditos 

mostra uma distribuição muito homogénea, onde, por exemplo, no 2.º semestre do 1.º 

ano, a unidade curricular de Estudos de Composição vale 6 ECTS, Fotografia 5 

ECTS, Design de Moda I e Inglês correspondem ambos a 4 ECTS. A disciplina de 

Design de Moda tende a ter um peso mais alto no decorrer do plano, mas sempre 

muito próximo de todas as outras disciplinas (ESART, 2013). 

O ciclo de estudos da UBI passou por duas reestruturações curriculares desde 

a sua abertura em 2000; em 2005 é adaptado ao processo de Bolonha e em 2011 é 

feita uma reflexão acerca da identidade da Licenciatura em Design de Moda na UBI, 

que se reflete na grelha curricular. Para o ano letivo de 2013/2014, a Licenciatura 

disponibiliza um conjunto de unidades curriculares que buscam as diversas 
                                                        
105 A análise realizada ao plano de estudos desta licenciatura baseou-se somente na lista de unidades curriculares exposta no sítio 
de internet. Para este efeito, não foi disponibilizada a informação relativa aos objetivos de cada unidade curricular, programa, 
bibliografia, áreas científicas, etc. 
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abordagens profissionais do Design de Moda e a educação global do aluno. A 

articulação entre áreas e conhecimentos provenientes de disciplinas formativas e 

aplicadas, é idealizada através das disciplinas teórico-práticas ligadas ao Design e à 

investigação científica, tais como Design de Moda, Teoria e Cultura do Design de 

Moda, Design Sustentável ou Movimentos Artísticos Contemporâneos. O cruzamento 

do Design com áreas complementares dá-se através do estudo de Ciências Sociais, das 

Artes e da Engenharia, com unidades como Sociologia do Consumo e da Moda, 

Negócio e Produção de Moda, Design de Tecidos. O plano de estudos apresenta 

também unidades curriculares que pretendem oferecer uma formação alargada, tais 

como Semiótica das Artes Visuais, Geometria e Estética. A formação prática é 

iniciada com Modelagem e Draping no 2º semestre e Lab de confecção no 3.º 

semestre. As diferentes tecnologias são desenvolvidas ao longo do curso, com 

unidades curriculares como Design de Malhas, Lab de Cor e Enobrecimento, Lab Cad 

de Moda. A distribuição dos créditos é muito semelhante, com uma variação mínima 

entre as unidades curriculares, de 5 a 8 ECTS. No 1.º ano todas as unidades 

curriculares valem o mesmo, 6 ECTS. No último e 3.º ano, vê-se uma diferenciação, 

com a unidade curricular de Design de Moda a valer 8 ECTS e Negócio e Produção 

de Moda 5 ECTS. O plano de estudos não tem unidades curriculares optativas, no 

entanto, a Licenciatura oferece diversas atividades extracurriculares com o intuito de 

complementar e colmatar as insatisfações dos alunos provenientes do plano de 

estudos e da dinâmica geral (Salvado, 2013, comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 

3).  

Na Universidade do Minho, a Licenciatura em Design e Marketing de Moda 

tem um plano de estudos fundamentado “na orientação sistemática para o mercado e 

para o produto, articuladas com o conhecimento dos aspetos tecnológicos e 

produtivos da indústria têxtil” (Universidade do Minho, 2013). O plano de estudos 

demonstra essa formação geral dentro das áreas da Engenharia Têxtil, Engenharia de 

Produção Têxtil e Design. Este ciclo de estudo reúne um conjunto de unidades 

curriculares de ciências básicas com as de especialidade. As ciências básicas são 

dadas através de unidades curriculares como Desenho de Representação, Design, 

Cultura e Sociedade, Introdução à Estatística ou Estica e Cor. Nas ciências de 

formação complementar, são lecionadas disciplinas como Tecnologias Informáticas 

de Apoio ao Design e Projeto Interdisciplinar em Design I. A formação de 

especialidade gira em torno da Engenharia Têxtil, do Marketing e do Design, com 
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unidades curriculares como Materiais e Processos Têxteis I, O Sistema da Moda e o 

Mercado Global Têxtil, Projeto Interdisciplinar em Design, Design de Acessórios, 

Design Têxtil – Estamparia, Marketing de Moda, Gestão da Produção e de Projetos. 

No 6º e último semestre existe uma disciplina optativa. O plano de estudos da 

Universidade do Minho dá um valor igual de créditos a todas a unidades curriculares 

– 5 ECTS – tanto nas ciências básicas como da especialidade, destacando-se Projeto 

Interdisciplinar em Design que conta com 10 e 15 ECTS (Universidade do Minho, 

2013). 

A ESAD oferece um plano de estudos para o 1º ciclo de Design De Moda 

baseado na leitura das “necessidades de formação concreta” (ESAD, 2013) do 

panorama do sistema da moda, entendido de uma forma diversificada e complexa. O 

plano de estudos cruza um conjunto de unidades curriculares da área do Design – 

como Fundamentos do Design, Teoria do Design e Metodologias do Design – com a 

área específica do Design de Moda – Desenho de Moda, Projeto Moda, Técnicas 

Produtivas, Laboratório de Materiais e Laboratório Digital de Moda – e algumas 

disciplinas de formação básica e complementar como é o caso da Geometria e 

Projetação, Correntes da Moda Contemporânea ou Teoria da Percepção. A formação 

prática do processo de construção de vestuário – confecção e modelagem – existe 

numa única unidade curricular como optativa no terceiro ano. No entanto, esta é uma 

alteração muito desejada, de acordo com a coordenadora da Licenciatura, no sentido 

de integrar no curso o ensino das diferentes competências e saberes associados à 

instrumentalização do vestuário. O plano de estudos está articulado num 

entendimento da valorização das unidades curriculares específicas do Design de 

Moda com a atribuição de 15 ECTS, 9 ECTS a disciplinas práticas ligadas à área, 

como Laboratório de Imagem, Técnicas Produtivas ou Desenho de Moda II e 6 ECTS 

a unidades curriculares de teor teórico e de formação complementar, como Geometria 

e Projetação, Teoria do Design ou História da Moda e da Joalharia. No 3.º ano 

disponibiliza um conjunto de unidades curriculares optativas, atendendo a 

especificidades no campo do Design de Moda, tais como Fotografia e Produção de 

Moda, Padrões e Estamparia, Marketing e Publicidade de Moda (ESAD, 2013).    
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2.3. Competências e Perfis de Formação 
 

Como foi anteriormente analisado, o campo de ação do designer de moda 

tem-se expandido com a sociedade do conhecimento e da informação e 

desenvolvimento do sector têxtil e do vestuário. Este novo paradigma, trouxe ao 

designer de moda uma série de competências e saberes que o transformam num 

profissional essencial em diversos contextos no mundo da moda.  

Para os discentes de Design de Moda, as competências delineadas vão de 

encontro aos objetivos das licenciaturas, numa reflexão sobre as capacidades técnicas 

e criativas necessárias ao enquadramento desejado no panorama profissional, tanto 

nacional como internacional. Para além das competências específicas, Bolonha 

aconselha o desenvolvimento de capacidades e competências horizontais, 

compreendendo as instituições de ensino superior enquanto entidades formadoras de 

cidadãos responsáveis e engajados na sociedade (DGES, 2013).   

Em comum, nas listagens de competências e perfis de formação das 

licenciaturas na área do Design de Moda, são identificadas as capacidades ao nível da 

metodologia projetual de Design e de análise entre diferentes fatores e sistemas, numa 

perspetiva mais abrangente do campo da Moda. Relativamente às competências 

transversais, destacam-se as capacidades de desenvolvimento criativo, de espírito 

crítico e de comunicação, que inclui a apresentação e discussão de projetos e ideias. 

Num mesmo plano, surgem as competências ligadas ao meio empresarial e ao 

empreendedorismo, tais como o sentido de liderança, rigor profissional, capacidade de 

trabalhar em equipa, cooperação e adaptação.  

As maiores diferenças dão-se ao nível das competências práticas, específicas 

de construção e experimentação de produtos de moda, relacionadas com as disciplinas 

de modelagem e confecção – domínio na elaboração e alteração de moldes, draping, 

manipulação de diferentes materiais, confecção, desenvolvimento de protótipos, 

provas, peças por medida, adequação de acabamentos e de técnicas de confecção, etc. 

A UBI acredita que esse saber fazer é essencial para o desenvolvimento de novas 

ideias e disponibiliza também unidades curriculares que desenvolvem as 

competências necessárias à materialização de produtos de moda. A Universidade do 

Minho pretende que os alunos adquiram um “conjunto de competências que abrangem 

todas as áreas do conhecimento e tecnológicas imprescindíveis ao negócio têxtil” 
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(Universidade do Minho, 2013), mostrando-se mais virada para a experimentação 

ligada à área da Engenharia Têxtil. 

Outro ponto de diferenciação, prende-se com a aplicação dos princípios de 

sustentabilidade e respetivas competências, como é o caso da Licenciatura em Design 

de Moda da UBI, da FAUL e da Universidade do Minho (ESAD, 2013; ESART, 

2013; FAUL, 2013 b; Universidade do Minho, 2013; UBI, 2013).   

 

 

2.4. Saídas Profissionais 
 

Hoje em dia, o discente que procura uma licenciatura na área do Design de 

Moda tem como saídas profissionais uma imensidão de variáveis, que vão desde a 

hipótese de trabalhar com um produto ou serviço, a estar integrado numa grande 

empresa internacional ou num pequeno atelier. Na área do produto de moda, podem 

desenvolver o projeto propriamente dito, acompanhá-lo nas diferentes fases, delinear 

estratégias comerciais, de distribuição e de gestão de produto; o produto de moda 

inclui vestuário, acessórios, tecidos, malhas, afiamentos, etc.  

Os licenciados em Design de Moda podem ainda desenvolver atividades 

profissionais na área da comunicação e organização de eventos (semanas de moda, 

revistas, televisão, espetáculos, teatro, cinema), desenvolver conteúdos (editoriais de 

moda, styling ou ilustrações). Ao nível do ensino, podem continuar os estudos ao 

nível de investigação, pós graduação, mestrado e doutoramento, assim como estão 

habilitados a dar formação profissional e especializada na área do Design de Moda 

(ESAD, 2013; ESART, 2013; FAUL, 2013 b; Universidade do Minho, 2013; UBI, 

2013).   

 

 

2.5. Metodologias de Ensino e Avaliação 
 

De acordo com a Declaração de Bolonha, o centro do sistema universitário 

passa a estar no desenvolvimento de aprendizagens e de competências específicas e 

transversais. O modelo de ensino passa a estar centrado no aluno e na construção de 

conhecimento. Com esta mudança, as metodologias de ensino e de avaliação sofrem 

mudanças estruturais, onde o professor “passa a assumir funções de orientador, de 

apoio e de suporte” (DGES, 2013). Segundo Almeida (2012): 
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surge assim neste novo ambiente de ensino/aprendizagem, uma maior exigência ao 
docente do Ensino Superior, uma maior capacidade crítica e uma maior reflexão 
quanto à sua prática pedagógica e um constante ajustamento dos percursos 
pedagógicos às dificuldades e às características particulares dos seus alunos. (p. 
1589) 
 
Neste sentido, as práticas pedagógicas são entendidas de uma forma mais 

dinâmica e para além da sala de aula, indo ao encontro da motivação e dos interesses 

dos alunos. As metodologias de ensino e de avaliação devem ser diversificadas, 

valorizando o processo de aprendizagem e o desenvolvimento de competências 

específicas e horizontais. 

As Universidades e Institutos portugueses, com base no Processo de 

Bolonha, desenvolveram uma série de diretrizes orientadoras para a atualização e 

adequação deste novo modelo educativo aos contextos de cada instituição. 

Na FAUL, a Licenciatura em Design de Moda tem como base o 

Regulamento de Avaliação do Aproveitamento dos Estudantes que considera “que o 

processo letivo e a avaliação devem considerar a globalidade do trabalho 

desenvolvido pelo aluno [...] tendo os docentes uma maior flexibilidade e 

responsabilidade na escolha e organização das formas de avaliação” (FAUL, 2013 a). 

Assim, a avaliação contínua é a mais referida, numa junção de apreciação de projetos, 

trabalhos de casa, evolução no processo de aprendizagem, participação e assiduidade  

(FAUL, 2013 a). 

A ESART, com o Regulamento Interno de Avaliação delinea princípios 

gerais, estabelecendo dois tipos de avaliação, por exame final ou avaliação de 

frequência (Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2013). 

Na UBI, as Regras Gerais de Avaliação de Conhecimentos estabelecem 

diversas diretrizes que enquadram os tipos de metodologias e de avaliação. A partir 

deste documento, todas as unidades curriculares do 1.º ciclo de Design de Moda 

desenvolveram as suas práticas e metodologias, relacionando os objetivos, as 

competências e as características do ciclo de estudos à unidade curricular. A avaliação 

é também baseada nestes pontos e, regra geral, sistematizada com percentagens de 

forma a balizar e explicitar os critérios de avaliação. A assiduidade e a participação 

são premiadas (UBI, 2013 b). 

Na Universidade do Minho, o Regulamento de Inscrição, Avaliação e 

Passagem de Ano dos Ciclos de Estudos recomenda o desenvolvimento de 

metodologias de ensino e aprendizagem diversificadas, promovendo a independência 
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de trabalho do aluno, a capacidade de trabalhar em grupo e a tomada de atitudes 

responsáveis e baseadas em princípios éticos (Universidade do Minho, 2013). As 

metodologias de ensino da Licenciatura baseiam-se num tipo de ensino por projeto, 

realizado em equipa e com apoio tutorial (Universidade do Minho, 2013). 

Em comum106, as Licenciaturas na área do Design de Moda procuram 

proporcionar diferentes tipos de aprendizagens, tais como aulas teóricas, exercícios 

práticos, apresentação de trabalhos, discussão de ideias, execução de tarefas 

específicas, trabalhos técnicos ou laboratoriais, em formato individual e coletivo. 

Neste contexo, a participação, evolução interação docente/discente são valorizadas, 

assim como o envolvimento, sentido crítico, espírito de cooperação (ESAD, 2013; 

ESART, 2013; FAUL, 2013 b; Universidade do Minho, 2013; UBI, 2013).   

A avaliação é dada na escala numérica de zero a vinte valores inteiros e 

prende-se numa rede de verificação dos objetivos estabelecidos, com os resultados de 

aprendizagem e aquisição das competências pré-estabelecidas. Os trabalhos em grupo 

são fomentados mas a avaliação final é sempre individual. De acordo com Bolonha, 

os trabalhos experimentais e de projeto são recomendados, contudo, nem sempre esse 

espaço é cedido, em currículos únicos e unidades curriculares isoladas. 

 

 

2.6. Pessoal Docente 
 

A construção dos quadros de docentes107 na área do Design de Moda tem 

sido desenvolvida em aproximação às Artes e Design, Engenharia Têxtil e áreas 

complementares como é o caso das Ciências Sociais.  

O primeiro ciclo de estudos existente na área, a Licenciatura em Design de 

Moda da FAUL, conta atualmente com um conjunto de docentes formados na área do 

Design e do Design de Moda, com profissionais detentores dos antigos cursos de 

Estilismo e experiência profissional significativa para o contexto nacional. Os graus 

académicos são variados, contando com quatro doutorados nas áreas de Sociologia, 

Artes Plásticas e História de Arte; dois mestres na área do Design; um docente 

licenciado em Design de Comunicação, dois em Design de Moda e dois docentes 

                                                        
106 À exceção das Licenciaturas da ESART e da ESAD, pois a informação sobre as metodologias de ensino e critérios de 
avaliação não foi disponibilizada. 
107 A análise realizada não inclui, também neste ponto, as Licenciaturas da ESART e da ESAD de Matosinhos, devido à falta de 
documentos.  
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formados pelos cursos técnico profissionais de estilismo (DGES, 2011; FAUL b, 

2013). 

Na UBI, a tradição do ensino da Engenharia Têxtil reflete-se, naturalmente, 

na constituição do pessoal docente. Dos doze doutorados a lecionar, sete são da área 

da Engenharia Têxtil, os outros restantes são de áreas diversificadas, nomeadamente 

Gestão, Psicologia, Ciências da Comunicação, Artes Plásticas e Engenharia 

Mecânica. Existem seis docentes com o grau de mestre, um na área da Teoria das 

Artes, outro na de Design de Comunicação, uma docente em Design (com 

Licenciatura em Design de Moda), outro em Ciências da Comunicação, Filosofia e 

Engenharia da Produção. Os licenciados são três, em Design, Artes Plásticas e 

Sociologia (DGES, 2011; UBI, 2013).  

Na Licenciatura da Universidade do Minho é, também, clara a descendência 

do curso e integração na Escola de Engenharia. Dos dezassete docentes que lecionam 

aulas ao 1.º ciclo de Design e Marketing de Moda, nove são formados em Engenharia 

Têxtil e detentores do grau de doutoramento (dois destes docentes doutorados fizeram 

os seus estudos para o grau de mestre em Design e Marketing). Os restantes 

doutorados são, dois formados em Sociologia, um em Engenharia de Produção e 

Sistemas e outro em Electrónica Industrial. A equipa é constituída ainda por um 

docente mestre em Artes Plásticas e três licenciados em Sociologia, Química e Artes 

Plásticas (DGES, 2011; Universidade do Minho, 2013).  
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3. O LUGAR DA SUSTENTABILIDADE NAS LICENCIATURAS NA ÁREA 
DO DESIGN DE MODA EM PORTUGAL 
 

Compreendendo a sustentabilidade enquanto um conceito complexo e 

diversificado, este capítulo tem como objetivo compreender algumas das abordagens 

e perspetivas atuais inseridas no contexto das Licenciaturas na área do Design de 

Moda. A análise baseia-se no material disponibilizado pelas instituições e respetivos 

cursos, artigos científicos e entrevistas feitas às coordenadoras de cada curso, com 

excepção da professora Maria da Graça Guedes que já não está na coordenação da 

Licenciatura da Universidade do Minho. Entende-se, no entanto, que a vivência e 

dinâmica dos cursos é um dos pontos centrais que não está incluído de forma 

sistémica neste estudo.  

Para prosseguir com este ponto, considera-se relevante a revisão de algumas 

definições chave:  

• “Sustainability is an evolving paradigm for planning and decision-

making. Sustainability is a promise. It is a dynamic condition, which requires 

a basic understanding of the interconnections and interdependency among 

ecological, economic, and social systems.” (The Sustainability Education 

Center citado em ULSF, 2009 a) 

•  “Sustainable development is development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs” (WCED, 1987, p. 43) 

• “ESD promotes efforts to rethink educational programmes and systems 

(both methods and contents) that currently support unsustainable societies. 

ESD affects all components of education: legislation, policy, finance, 

curriculum, instruction, learning, assessment, etc. ESD calls for lifelong 

learning and recognizes the fact that the educational needs of people change 

over their lifetime.” (UNESCO, 2012) 

• Moda Sustentável significa “building long-lasting environmental and 

social quality throught the Design, production and use of fashion and textiles 

that go beyond tradicional ideas or expectations.” (Fletcher & Grose, 2012, 

p. XII)  

Em suma, educar para a sustentabilidade é, essencialmente, educar para uma 

vida sustentável, independentemente do campo de estudo e das múltiplas funções que 
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cada um tem – enquanto indivíduo, profissional, membro de uma comunidade e 

organização. A sustentabilidade é construída através de processos de comunicação, 

aprendizagem e partilha de conhecimentos, envolvendo todas as pessoas e instituições 

(Clugston & Calder, 1999 ; Fletcher, 2008; Gadotti, 2008; Lima & Salvado, 2012; 

McKeown, 2002).  

 

 

3.1. Licenciatura em Design de Moda da FAUL: a integração de conceitos e 

práticas de sustentabilidade 
 

A Licenciatura da FAUL considera a aplicação de conceitos de 

sustentabilidade na prática do Design de Moda e nos seus conteúdos, não existindo 

uma visão integrada da sustentabilidade no curso (FAUL, 2013 b; Simões, 

comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 1).  

A formação tem como objetivos principais o desenvolvimento de uma 

atividade criativa, reflexiva e crítica, elementos estes considerados propícios ao 

desenvolvimento de projetos com princípios de sustentabilidade. A intenção nem 

sempre é deliberada mas a sustentabilidade é entendida como uma ferramenta 

adequada à estimulação da criatividade e da experimentação prática (Simões, 

comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 1). A aprendizagem baseia-se no 

cruzamento de diferentes áreas – Design, Ciências Sociais e Humanas – sempre com 

uma direção virada para o campo específico do Design de Moda. A interação de 

saberes e competências é demonstrada através de “guarda-chuvas’ conceptuais – 

respetivamente, identidade, função e materialização” (FAUL, 2013 b). As atividades 

extracurriculares são idealizadas como uma extensão do currículo, procurando o 

enriquecimento das experiências dos alunos, enquanto designers e cidadãos. Todas 

estas característica são comuns e transversais na lógica de planeamento e gestão de 

projetos com eixos de sustentabilidade. 

Sendo esta a primeira Licenciatura em Design de Moda existente em 

Portugal, considera-se que a estrutura curricular foi sendo adaptada ao longo dos 

tempos, refletindo o empenho e aposta no desenvolvimento de investigação científica 

na área do Design e do Design de Moda, como mostra o Centro de Investigação em 

Arquitetura, Urbanismo e Design (CIAUD) e respetivos programas de mestrado em 

Design de Moda e doutoramento em Design. Neste sentido, é clara a integração de 
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práticas e conceitos recentes, como o de sustentabilidade, usabilidade, análise de uma 

cultura visual e caraterização do sector de moda, entre outros. É percepcionada ainda 

a importância dada ao desenvolvimento de competências criativas e experimentações 

não lineares, relacionadas com a prática profissional do designer de moda no sentido 

mais artístico; é também este um elemento comum das práticas de sustentabilidade.  

 

 

3.2. Licenciatura em Design de Moda e Têxtil da ESART: a integração de 

conceitos e práticas de sustentabilidade 
 

Na Licenciatura em Design de Moda e Têxtil da ESART, a sustentabilidade é 

entendida como um segmento opcional dentro do sistema moda, essencialmente 

ligado a questões ambientais. A visão do sector da moda reflete uma abordagem em 

conformidade com o paradigma dominante (Queijeiro, comunicação pessoal, 2013, cf. 

Apêndice 2). 

Refere-se, no entanto, que a análise feita no contexto desta pesquisa peca por 

falta de informação disponibilizada pela instituição e curso em questão. Considera-se 

que a Licenciatura tem uma comunicação pouco eficiente, de forma a impossibilitar 

um estudo fidedigno das suas estratégias, ideias e objetivos, através do seu plano de 

estudos, corpo docente, metodologias de ensino e avaliação. Para uma compreensão 

dos eixos de sustentabilidade é determinante um processo de partilha e cooperação 

entre instituições, departamentos e toda a comunidade científica (Gadotti, 2010; 

UNESCO, 2012).  

Compreendendo que os objetivos da escola estão ligados à “modernização e 

desenvolvimento das empresas da região” (ESART, 2013), o Design de Moda é 

ensinado tendo em conta o sistema convencional, onde o designer de moda procura 

responder às necessidades de mercado e público-alvo (Queijeiro, comunicação 

pessoal,  2013, cf. Apêndice 2).  

O curso apresenta como objetivos principais, o desenvolvimento da 

criatividade e da imaginação, assim como o domínio projetual baseado numa 

construção teórica reflexiva e construção prática de acordo com os meios mais 

adequados. Pretende que os alunos vivam “uma genuína, complexa e interiorizada 

experiência disciplinar e dos valores estéticos e perceptivos da realidade cultural e 

social” (ESART, 2013). Ao nível do politécnico, as diretrizes têm sido no sentido de 
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construir dinâmicas entre o ensino superior e a sociedade, dando especial atenção ao 

empreendedorismo e desenvolvimento de competências transversais, como o rigor 

profissional, o trabalho em equipa e a humildade individual. Considera-se que estes 

pontos se enquadram nos discursos da sustentabilidade relativas à prática do Design 

de Moda. 

 

 

3.3. Licenciatura em Design de Moda da UBI: a integração de conceitos e 

práticas de sustentabilidade 
 

Considera-se que a Universidade da Beira Interior tem estruturada uma 

Licenciatura segundo os princípios da sustentabilidade, onde há uma clara coerência 

de objetivos, plano de estudo, atividades extracurriculares e infraestruturas 

disponíveis. O currículo é delineado de forma integrada onde “a aplicação de 

princípios seja transversal a todas as disciplinas” (Salvado, comunicação pessoal, 

2013, cf. Apêndice 3, linhas 186-187). A aprendizagem resulta de um conjunto de 

unidades curriculares que abrange diferentes técnicas laboratoriais de Design de 

Moda e Têxtil, com o estudo de Ciências Sociais e Humanas e a sua especificação no 

campo do Design e da Moda. As unidades curriculares apresentam sistematicamente 

um quadro de análise dos diferentes fatores envolvidos – sociais, económicos e 

ambientais – que permite criar nos alunos a ideia de responsabilidade social e 

ambiental associada à prática do Design de Moda. A relação com a comunidade e a 

indústria dos lanifícios é também visível, através de projetos desenvolvidos sobre o 

tema de identidade local e realização de eventos culturais, como o K, o Move e o 

Expand Your Mind. Segundo Lima e Salvado (2012) “é importante desenvolver 

programas curriculares em colaboração com a sociedade e organizações, que 

contribuam para a explicitação e para a transferência da atividade do designer e do 

sistema da moda” (s.p.). 

Em resposta à pergunta, “enquanto diretora e relativamente à formação dos 

alunos – futuros designers de moda, ilustradores, jornalistas, editores de moda – o que 

é que considera mais importante que eles levem daqui destes três anos de curso?”, 

Salvado (comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 3, linhas 206-207) refere a 

“capacidade de pensar, confiança pessoal e a atitude de respeito pelos outros e pelo 

ambiente”. O ensino da prática e a materialização de vestuário, acessórios ou produtos 



 

 127 

têxteis são também fomentados, de forma a proporcionar a busca de novas soluções 

técnicas e conceptuais. É valorizada a cultura de moda sustentável, a disseminação 

dos seus conceitos e a aplicação dos mesmos (Lima, comunicação pessoal, 2013, cf. 

Apêndice 3). As metodologias e a avaliação estão bem explícitas e abrangem diversas 

práticas, como a participação cooperativa, a autoanálise, o desenvolvimento de 

capacidades relacionais e de investigação crítica. A passagem das experiências de 

ensino na licenciatura são, frequentemente, traduzidas em artigos científicos, tornando 

possível a sua análise e consequente contributo para o ensino do Design de Moda em 

Portugal. 

 

 

3.4. Licenciatura em Design de Moda da ESAD: a integração de conceitos e 

práticas de sustentabilidade 
 

A Licenciatura em Design de Moda da ESAD apresenta uma formação com 

um intuito profissional em relação à indústria local e ateliês de Design de Moda. A 

sustentabilidade é vista como um segmento do sistema de moda, no qual os alunos 

poderão optar por desenvolver mais tarde (Gambina, comunicação pessoal, 2013, cf. 

Apêndice 4).  

A prioridade de objetivos é centrada no ensino das especificidades do Design 

de Moda, preparando os alunos com conhecimentos e competências relativos ao 

desenvolvimento de projeto nos seus aspetos tecnológicos e produtivos, de acordo 

com o panorama convencional.  

A reflexão crítica e projetual é estimulada, assim como a procura e afirmação 

de uma identidade própria enquanto designers de moda e respetivo rigor profissional. 

A escola oferece um ambiente cultural rico, onde o Design é debatido e promovido 

através de diferentes eventos e colaborações com empresas e organizações locais e 

internacionai, como o s, m, l, xl na Fábrica de Santo Thyrso e o evento com David 

Carson (ESAD, 2013). A relação entre professores e alunos é baseada nesta troca de 

experiências e empatia, privilegiando o desenvolvimento de competências horizontais 

e de partilha de interesses; características comuns às diretrizes de sustentabilidade. 
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3.5. Licenciatura em Design e Marketing de Moda da Universidade do Minho: a 

integração de conceitos e práticas de sustentabilidade 

 

A Licenciatura de Design e Marketing de Moda da Universidade do Minho é 

a mais recente no panorama nacional, diferenciando-se pela sua formação direcionada 

à indústria e desenvolvimento do negócio de moda. A forte aposta na compreensão do 

sector têxtil e do vestuário é entendida dentro do modelo atual “e sua adequação ao 

ambiente industrial para que se orienta” (Universidade do Minho, 2013).  

Os seus objetivos estão ligados ao sector têxtil e do vestuário, às tendências 

atuais e exigências competitivas da produção/distribuição/comercialização. Entende-

se que é uma Licenciatura virada para o Design Industrial e Engenharia Têxtil. A falta 

de competências específicas no campo do Design de Moda, tais como a aprendizagem 

de modelagem e confecção, leva a crer que a experimentação e materialização do 

vestuário e acessórios não são um objetivo de formação. Contudo, compreende-se que 

há uma prática reflexiva e de questionamento das várias dimensões do Design de 

Moda (Guedes, 2013, comunicação pessoal, cf. Apêndice 5; Universidade do Minho, 

2013).  

A sustentabilidade é entendida nesta visão mais global e de cruzamento entre 

a Engenharia Têxtil, o Design e o Marketing, onde o trabalho em equipa é, 

claramente, valorizado assim como o desenvolvimento de projetos nas diversas áreas 

científicas e tecnológicas. Existe ainda uma formação teórica bastante focada no que 

toca à análise dos diferentes fatores socioeconómicos e ambientais da sociedade e do 

sector, um valor no entendimento da causa-efeito e futura integração de princípios de 

sustentabilidade (Guedes, 2013, comunicação pessoal, cf. Apêndice 5; Universidade 

do Minho, 2013).  

As metodologias de ensino aproximam os professores dos alunos, numa 

relação de apoio tutorial, proporcionando um tipo de aprendizagem participativa e de 

resolução de problemas. É de destacar o dinamismo e prestígio ao nível da 

investigação científica, incluindo a pesquisa entre os temas de sustentabilidade, 

Design, Moda e Engenharia Têxtil, assim como a sua disseminação e organização de 

plataformas de intercâmbio – como a Conferência Internacional de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável em maio de 2004 e o Congresso Internacional de Moda 

e Design (CIMODE). Existem também diversos projetos de parceria com instituições, 

tecido empresarial, organizações e entidades nacionais e internacionais, buscando 
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uma relação de proximidade com a sociedade e suas necessidades (Guedes, 

comunicação pessoal, 2013, cf. Apêndice 5; Universidade do Minho, 2013); estas 

práticas enquadram-se nos eixos da sustentabilidade, constituindo uma mais valia 

profunda para a filosofia da sustentabilidade.  
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CONCLUSÃO 
 

A pesquisa realizada pretende contribuir para uma análise crítica do ensino 

do Design de Moda e sua relação com o novo paradigma da sustentabilidade. Com o 

intuito de participar no processo de construção e delimitação desta nova disciplina 

académica – o Design de Moda – procura-se potenciar a função social do designer de 

moda, enquanto mediador cultural.  

De fundo, há uma vontade genuína na sensibilização e consciencialização de 

problemas atuais que extravasam a noção individualista de ser e estar. Pretende-se 

levantar o debate sobre a necessidade de um consenso e visão partilhada entre todos 

os elementos envolvidos na educação – direções, conselhos, professores, estudantes, 

auxiliares, empresas – acerca do sistema de moda em Portugal. Neste sentido, 

avançam-se algumas propostas de formação que se baseiam num sistema da moda que 

respeita as pessoas que operam no sector têxtil e do vestuário, o meio ambiente que o 

sustém e as comunidades que aqui vivem – em suma, um sistema que se rege pelos 

princípios da moda sustentável. Entende-se que é urgente encontrar e implementar as 

diversas formas de desenvolvimento de comunidades e indústrias realmente criativas, 

que fomentem a diversidade sócio-cultural e ambiental, a ética e a responsabilização 

individual. 

Reflexo de uma construção complexa da sociedade atual, a área do Design de 

Moda ocupa hoje um lugar de destaque na cultura global, no meio empresarial e na 

economia internacional. O sector têxtil e do vestuário desenvolveu-se através da 

valorização do fenómeno de moda e do forte impulso tecnológico, constituindo hoje 

uma matriz interligada de estruturas e atividades, que inclui o Design, Marketing, 

produção têxtil, distribuição, venda e consumo (Kunz & Garner, 2007; Lima & 

Salvado, 2013). A sociedade do conhecimento e da informação é também uma 

sociedade de consumo (ou mesmo de hiperconsumo para alguns), onde a globalização 

e o capitalismo moldam um novo tipo de comércio internacional (Santos, 2001; 

Lipovetsky, 2006). A indústria da moda transformou-se numa das mais poluentes e 

injustas do mundo, baseando-se no planeamento do obsoleto (as tendências), 

exploração de mão de obra escrava, irresponsabilidade social e ambiental (Black, 

2010; Fletcher & Grose, 2012).  

O designer de moda é inserido nesta multiplicidade de contextos, onde a sua 

função é determinada de acordo com os objetivos morais, políticos e económicos que 
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lhe são estabelecidos. O debate acerca do papel do designer e campos de ação é, por 

este motivo, tema de muita pesquisa. Na concepção da sustentabilidade, o designer é 

visto como um mediador cultural, que lida com a idealização de bens e serviços mas 

também com a atribuição de significados e valores. O consumidor/usuário tem um 

papel crucial na apropriação da simbologia imbuída e respetiva sociabilização. 

Considera-se que a atividade do designer vai para além do desenvolvimento de 

produtos com fins comerciais e de incitação ao consumo, sendo essencial na 

construção de linguagens e criação de identidades que refletem aquilo que somos, a 

comunidade que nos rodeia, as crenças, as escolhas políticas e económicas que 

legitimamos (Castro, 2007; Nicchelle & Moreira, 2011; Preciosa, 2006). 

A sustentabilidade é, provavelmente, a maior crítica que o sistema da moda 

já enfrentou, pois coloca em causa o todo, desde as pequenas operações e raciocínios 

(idealização de um produto, uso de pesticidas, tratamento dos desperdícios) à base dos 

modelos de negócio (objetivos gerais, modelo económico, responsabilidade social, 

crenças e valores). Considera-se que a moda sustentável é um dos caminhos viáveis 

para um ensino consequente, justo e ético (Gomes, 2008; Fletcher & Grose, 2012; 

Navalon & Levinbook, 2013; Lima & Salvado, 2012). 

Neste contexto, a pesquisa desenvolvida tem o potencial de criar e melhorar 

as interligações entre questões do desenvolvimento sustentável, sistema da moda e 

educação. Deseja-se desenvolver nas pessoas envolvidas os conhecimentos, as 

competências e os valores necessários para que se assuma a responsabilidade de 

construir e desfrutar um futuro sustentável (Sterling, 2001; UNESCO, 2010). 

Entende-se que o ensino do Design de Moda deve apoiar a construção de uma cadeia 

de produção/distribuição/comercialização que vá de encontro a uma estabilidade 

laboral, igualdade de oportunidades e valores sólidos na gestão de todas as fases e 

processos. Nas palavras de Lima (2012), “como estratégia para a revitalização da 

economina, é pouco defensável que se continue a promover a obsolência e a 

reprodução de baixa qualidade” (p. 2956). Considera-se, ainda, que o ensino deve 

promover uma visão profissional baseada na reflexão de saberes e práticas, tratados 

com seriedade e respeito por toda a cadeia envolvida. Um modelo de ensino que 

reconheça o valor dos produtos de moda, do trabalho manual, das tecnologias, dos 

materiais e energia dispendidos, estimulando um tipo de empreendedorismo 

responsável e impregnado com as necessidades reais da sociedade (Black, 2010; 

Martinez, 2013; Pires, 2012).  
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Compreende-se assim a sustentabilidade como um paradigma dinâmico que 

não limita a ação educativa no ensino do Design de Moda, acrescenta valor, 

significado e justiça social à prática do designer de moda, ao processo de educação e 

ao produto/serviço final. Deseja-se, mais do que tudo, voltar a humanizar o sector 

têxtil e do vestuário, trazendo de volta o valor real dos produtos de moda constituintes 

de uma cultura material mais rica e diversificada. Propõe-se um aumento no espectro 

de significação dos produtos moda e uma valorização da atividade do designer de 

moda, como cidadão responsável por um desenvolvimento cultural (Hawken, 2012; 

Fletcher, 2008; Gadotti, 2008; Lima, 2012; UNESCO, 1997). 

Em Portugal, o ensino na área do Design de Moda tem refletido este debate, 

passando de um modelo empírico para um modelo técnico-profissional e 

universitário. A construção da disciplina do Design de Moda no contexto académico é 

ainda muito recente, procurando desenvolver uma fundamentação teórica e 

metodológica coerente com o panorama profissional e académico. No decorrer desta 

investigação, sentiram-se várias limitações ao nível da informação existente sobre os 

cursos de Design de Moda em Portugal. A quase ausência de pesquisa colocou 

algumas restrições na análise de conceitos de sustentabilidade no ensino do Design de 

Moda. A sistematização de práticas, metodologias e estratégias em Portugal está ainda 

a dar os primeiros passos, essencialmente através da criação de plataformas 

específicas, como a Designa (iniciativa da UBI) e o Cimode (organização da 

Universidade do Minho).  

Os resultados da investigação feita compreendem diversos aspetos do ensino 

do Design de Moda, considerados relevantes para a aplicação de conteúdos e práticas 

norteadas pela sustentabilidade. O primeiro diz respeito à constatação de que o ensino 

do Design de Moda se afastou dos objetivos ligados à instrumentalização das 

diferentes tarefas e habilidades de construção de produtos de vestuário e acessórios. 

Historicamente, o designer de moda perde esta vertente mais prática com o aumento 

da especialização no sistema da moda e pressão de produtividade. Em Portugal, esta 

mudança surge no ensino a par do Processo de Bolonha e das reestruturações feitas de 

acordo com as novas diretizes. A exigência de titulação académica no pessoal docente 

afastou também os professores responsáveis por estas áreas predominantemente 

constituídas por saberes e práticas de nível técnico-profissional. A crescente 

internacionalização dos mercados faz com que os objetivos educativos se voltem para 
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as indústrias de grande escala, que funcionam de forma mais fragmentada ao nível da 

idealização/produção/comercialização/distribuição.  

Também relacionado com este aspecto mais industrial, surge a ideia de uma 

atividade menos artística e mais racional, ligada a uma resposta efectiva dos mercados 

em busca de uma operacionalidade eficiente. Contudo, esta nem sempre surge ligada 

às metodologias de Design puro, pois baseia-se em características específicas do 

sector da moda, como a criação de várias tendências e o cumprimento de prazos 

demasiado curtos. O Design de Moda, com um lado mais autoral é, em alguns casos, 

ensinado em paralelo às exigências industriais. Nenhum curso em Portugal está ligado 

ao desenvolvimento de um trabalho de Alta Costura ou de alfaitaria, universos 

específicos dentro do Design de Moda.  

Da análise feita, compreende-se que o Design de Moda é uma área muito 

complexa, que lida com diferentes metodologias, conhecimentos, práticas e 

disciplinas, que exigem necessariamente tempo para uma formação completa, onde o 

amadurecimento e experimentação de ideias é essencial. Esta constatação é 

demonstrada através do desenho de currículos que abranjem o máximo de 

experiências possíveis nos diferentes campos de ação, assim como a sua 

complementação com workshops e palestras. As coordenadoras Maria Gambina 

(comunicação pessoal, 2013, c.f. Apêndice 4) e Inês Simões (comunicação pessoal, 

2013, c.f. Apêndice 1) chegam mesmo a referir a necessidade de um curso com mais 

de três anos para que estes objetivos sejam cumpridos. Os mestrados são mesmo 

entendidos como essenciais para a obtenção de uma formação plena.   

Relativamente ao tema da sustentabilidade, as licenciaturas na área mostram 

compreensões diferentes acerca da integração da sustentabilidade nos cursos de moda. 

Considera-se que a Licenciatura em Design de Moda da UBI tem uma visão global 

definida de acordo com os princípios de sustentabilidade, transpondo-os na concepção 

de um currículo integrado e aplicação nas metodologias de ensino, resultados de 

aprendizagem e dinâmica entre os vários participantes. As restantes licenciaturas 

compreendem a sustentabilidade como um ramo opcional dentro do sistema da moda 

convencional, uma espécie de nicho de mercado, no qual os alunos poderão mais 

tarde escolher, assim como os professores o podem abordar ou não. A 

sustentabilidade não é entendida enquanto oposição ao modelo vigente, mas um 

complemento. No entanto, a sustentabilidade baseia-se na sua 

reconfiguração/anulação, funcionando como eixo transversal que pode estar presente 
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em todas as decisões, relações e conteúdos, tanto na educação como no 

desenvolvimento profissional.  

Todos os cursos afirmam promover uma prática do designer de moda 

reflexiva, baseada na complexidade do sistema da moda e da sociedade. A 

sustentabilidade é também vista como uma ferramenta adequada ao desenvolvimento 

da criatividade e da experimentação prática. Como se pode constatar através do 

testemunho da professora Inês Simões (comunicação pessoal, 2013) a respeito de um 

projeto com princípios de sustentabilidade, esta refere que o seu interesse é “abrir o 

espírito aos alunos para que eles pudessem conhecer encontrar outras formas de 

pensar, de criar, de construir roupa, etc.” (cf. Apêndice 1, linhas 41-42). Também a 

professora Maria Cristina Queijeiro (comunicação pessoal, 2013) refere um exercício 

de costumização de peças antigas, onde “o objetivo principal é abrir-lhes os 

horizontes e perceber que as peças são transformáveis. Não é exatamente uma 

preocupação da sustentabilidade mas mais uma preocupação criativa. Fazê-los sair da 

caixa e perceber as peças de outra forma que não a convencional” (c.f. Apêndice 2, 

linhas 141-145). Este é claramente um ponto de destaque, onde a sustentabilidade 

começa a ser interpretada segundo os seus princípios e valores. 

A pesquisa efetuada resultou da conjugação e interação de diferentes 

metodologias: revisão bibliográfica, recolha documental e entrevistas realizadas às 

coordenadoras/diretoras das licenciaturas na área do Design de Moda, existentes em 

Portugal. A revisão bibliográfica permitiu analisar conceitos chave das três áreas de 

estudo, de forma a compreender a integração do paradigma da sustentabilidade na 

sociedade e no ensino do Design de Moda. Pretendeu-se também entender o modo de 

construção da disciplina do Design de Moda, como o lugar do conhecimento e a 

relação da teoria com a prática. A recolha e análise dos documentos foi feita de 

acordo com a disponibilidade das instituições: missão, objetivos do curso, currículo, 

ensino e aprendizagem, programas e conteúdos, metodologias de ensino, métodos de 

avaliação, atividades extracurriculares, pesquisa e extensão, pessoal docente, entre 

outros. Pretendeu-se sistematizar um discurso e práticas correntes em Portugal, para 

que se compreendam os modos de integração de conceitos de sustentabilidade no 

ensino do Design de Moda. Este cruzamento de informação foi fortalecido pelas 

entrevistas realizadas, com o intuito de complementar os documentos escritos e 

conhecer alguamas visões e opinões acerca do ensino e sistema da moda.  
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Consideram-se benéficas futuras investigações na área do ensino do Design 

de Moda, na busca de maior fundamentação e desenvolvimento de práticas e 

metodologias adequadas ao contexto português. Tendo em conta as diretrizes da 

sustentabilidade e os casos de referência no ensino do Design de Moda, julga-se 

proveitoso que os cursos portugueses integrem mais prática na sua formação, tendo 

em vista a humanização do processo de Design de Moda. Compreendendo a escola 

como lugar de experimentação e aquisição de diferentes vivências, a materialização é 

vista como um elemento de ensino/aprendizagem extremamente valioso. O ensino das 

diferentes fases no desenvolvimento de um produto não só permite que os alunos 

tenham autonomia criativa como lhes proporciona o acesso a varidas técnicas no 

futuro. Trabalhando à escala humana, a aprendizagem das várias práticas leva o 

designer a desenvolver uma consciência real do tempo de produção, dos desafios 

produtivos e das possíveis inovações ligadas a características como a resistência, 

funcionalidade, toque e caimento de um material, adequação dos acabamentos, 

relação da forma com o corpo humano. No mercado globalizado, a definição de 

produtos de vestuário e acessórios baseia-se, essencialmente, na materialização, onde 

a modelagem tem um papel preponderante, assim como o nível de acabamentos e 

detalhe, a leitura dos materiais e o conhecimento técnico adequado. Compreende-se 

que estas características só podem ser ensinadas com uma prática rigorosa e 

sistematizada. O “saber fazer” surge também como meio de valorização do produto de 

moda. Envolver os alunos no processo é também colocá-los na pele da costureira/o e 

do modelista, criando empatia pelos diferentes trabalhadores e fases do processo. 

Humanizar o processo de Design é conhecer e sentir o corpo humano que se veste, 

para transformar o produto de moda em direção a uma melhor qualidade, usabilidade 

e identidade.  

Outro aspeto que marcou esta pesquisa, prende-se com o fato de que, hoje 

em dia, o ensino dos designers de moda em Portugal é dado por professores com 

diferentes formações, desde a Engenharia Têxtil, à Sociologia e Artes Plásticas. 

Poucos são os cursos que integram nas suas equipas designers de moda com 

experiência profissional na área de estudo.  

Por último, destacou-se o facto de que o ensino dos designers de moda em 

Portugal é dado tanto nas escolas profissionais como no ensino superior. Segundo 

Morais-Alexandre (2006), a criação das licenciaturas trouxe além de tudo “uma 

importante evolução no estatuto social do produtor de moda, passando a existir 
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claramente uma divisão entre os aspetos técnicos e o acto criador” (p. 20). Esta 

separação é histórica e, aparentemente, cíclica. Contudo, em Portugal as novas 

licenciaturas de Design de Moda surgem direcionadas para uma formação profissional 

ligada à indústria e a áreas mais técnicas, como é o caso da Engenharia Têxtil. A 

moda de autor, associada ao desenvolvimento conceptual e artístico já não está 

presente nos objetivos principais das Licenciaturas em Portugal; modificou-se a 

antiga concepção da universidade ligada às Artes e às classes altas em confronto com 

o ensino profissional responsável pela formação das classes baixas/trabalhadoras 

vocacionadas para a indústria.  

Novas pistas surgem para o estudo deste facto, onde as estratégias educativas 

– cursos técnico-profissionais versus ensino superior – são colocadas em questão. 

Numa primeira análise sobre a formação dos designers de moda presentes nos 

principais eventos de moda em Portugal – ModaLisboa e Portugal Fashion – é 

demonstrada uma predominância de designers de moda formados em escolas 

profissionais108. Mesmo entre os eventos dedicados aos novos talentos, como é o caso 

do Bloom (integrado no Portugal Fashion), os designers de moda são formados 

maioritariamente nas escolas profissionais109.  

Será que as condicionantes académicas estão a afastar os designers de moda 

com uma vertente mais artística? Quais as escolas de moda que têm uma formação 

com características de um desenvolvimento autoral, ligado à experimentação e ao 

conceptualismo? Com estas questões, não se pretende sugerir a criação de cursos 

específicos para a formação de designers de moda/criadores, mas refletir sobre a 

formação mais adequada à criação de uma identidade do Design de Moda português. 

Este tema da identidade começa a marcar a agenda do Design de Moda110, como 

refere a professora Maria da Graça Guedes (comunicação pessoal, 2013, c.f. Apêndice 

5) “no sentido de compreender a raiz das características específicas do Design com 

origem na cultura nacional” (linhas 141-143). 

O modelo de ensino na área do Design de Moda com eixos de 

sustentabilidade baseia-se numa reflexão crítica de uma identidade local, valorização 
                                                        
108 Na ModaLisboa, entre os 24 designers de moda/marcas representadas, o CITEX é a escola que tem maior exposição; 11 são 
do CITEX, 1 da Escola de Moda do Porto, 1 da Academia de Moda, 1 do CIVEC, 6 são de outras áreas ou formaram-se no 
estrangeiro e, finalmente, 2 da FAUL e outros 2 do IADE. Ao todo, 14 são formados por escolas profissionais, 4 por ensino 
superior e 6 de outras áreas. (ModaLisboa, 2013, Designers.pt). 
109 Entre os 14 participantes da 30ª Edição, 5 são do Citex, 4 da Escola de Moda do Porto, 1 da Árvore, 1 da FAUL, 1 da ESAD, 
1 da ESART e 1 da London College of Fashion. No total, 10 são de escolas profissionais e 4 do ensino superior (Portugal 
Fashion, 2013). 
110 Como mostra o seminário “Identidade da Moda” organizado CENIT – Centro de Inteligência Têxtil que decorrei no dia 7 de 
maio de 2013.  Para saber mais sobre este evento ver 
<http://www.portugaltextil.com/tabid/63/xmmid/407/xmid/42358/xmview/2/ID/42358/Default.aspx 
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do trabalho manual, baixo impacto ambiental, recuperação de técnicas ancestrais, 

investimento na qualidade, personalização do produto moda, entre outros. A 

sustentabilidade aliada à indústria têxtil e do vestuário tem, claramente, repercussões 

de grande escala, mas será que a busca de uma identidade do Design de Moda 

português não poderá estar ligada a um ensino norteado por princípios de 

sustentabilidade? Será que a sustentabilidade tem o potencial de trazer de volta à 

universidade uma formação autoral, propícia à criação de uma identidade de moda 

autêntica que reflita uma cultura e um modo de estar português? 
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Lisboa	  (FAUL)	  

Design	  de	  
Moda	  

Professora	  Inês	  
Araújo	  Simões	  

Coordenadora	  
do	  curso	  e	  
professora	  

25	  de	  
setembro	  
2013	  

02	   Escola	  Superior	  
de	  Artes	  

Aplicadas	  de	  
Castelo	  Branco	  

(ESART)	  

Design	  de	  
Moda	  e	  Têxtil	  

Professora	  Maria	  
Cristina	  Queijeiro	  

Coordenadora	  
do	  curso	  e	  
professora	  

23	  de	  
maio	  2013	  

03	   Universidade	  da	  
Beira	  Interior	  

(UBI)	  
	  

Design	  de	  
Moda	  

	  

Professoras	  Rita	  	  
Salvado	  e	  Elsa	  

Lima	  

Diretora	  do	  
curso	  e	  

professora	  
investigadora	  
na	  área	  da	  

sustentabilida
de	  

24	  de	  
maio	  2013	  

04	   Escola	  Superior	  
de	  Artes	  e	  

Design	  (ESAD)	  

Design	  de	  
Moda	  

Professora	  Maria	  
Gambina	  

Coordenadora	  
do	  curso	  e	  
professora	  

13	  de	  
junho	  
2013	  

05	   Universidade	  do	  
Minho	  

Design	  e	  
Marketing	  de	  

Moda	  

Professora	  Maria	  
da	  Graça	  Guedes	  

Coordenadora	  
do	  curso	  
professora	  

(foi	  
coordenadora	  
desde	  o	  seu	  
início	  até	  o	  
ano	  lectivo	  
2012/2013)	  

16	  de	  
setembro	  
2013	  
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2. GUIÃO PARA ENTREVISTA 
 
1. Como é que este curso surgiu? 
 
2. Como descreve a sua função enquanto coordenadora e como evoluiu até hoje? 
 
3. As questões e práticas relacionadas com a sustentabilidade são um tema 
recorrente de investigação. Na sua experiência pessoal e prática do dia-a a dia, como é 
que sente que estes temas estão a ser integrados na licenciatura que coordena?  
 

3.1. De que forma se iniciou esse processo de estudo e implementação de 
conceitos e/ou práticas associadas à sustentabilidade? 
3.2. De que forma gostaria que a sustentabilidade estivesse presente no curso? 
O ideal. 
3.3. E de que forma acha que está a sustentabilidade está a ser integrada? A 
realidade. 

 
4. Quais os maiores desafios que antevê num futuro próximo para o ensino do 
Design de moda?  
 
5. Enquanto coordenadora e relativamente à formação dos alunos -futuros 
designers de moda, ilustradores, jornalistas, editores de moda- o que é que considera 
mais importante que eles levem daqui nestes 3 anos de curso?  
 
Ao nível da instituição, sente que há uma vontade comum (entre curso e instituição) e 
partilha de objetivos? 

 
7. Há algum assunto que gostasse de falar, que considera importante e que não 

foi falado? 
 
 
Lista de temas a abordar: 

 
- Coordenação e suas responsabilidades; visão geral dos cursos 
- A sustentabilidade e os seus significados nos respectivos contextos 
- Objetivos principais do curso; especificação de uma visão	  
- Característiscas diferenciadoras do curso	  
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APÊNDICE 1 
 

Entrevista com a professora Inês Simões1 / Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa 

 
Professora Inês Simões: Os cursos que está a estudar são os de Portugal? 
 
Joana Teodoro: Eu estou a analisar os cursos de Design de Moda em Portugal [...]. A 

minha ideia inicial era compreender de que forma é que alguns conceitos de 
sustentabilidade estão a ser integrados nos cursos; agora, que estou praticamente 
no fim, posso ser honesta a dizer-lhe que acabei por me focar muito mais nos 
cursos do que na parte da sustentabilidade, porque tinha muito pouco material 
disponível. Portanto, percebi que a sustentabilidade era dar um passo em frente 
de uma informação que eu não encontrei... 

 
Professora Inês Simões: Exactamente, só agora é que nós vamos ter Sustentabilidade 

e Moda como unidade curricular (UC) no mestrado à parte do que os 
professores de Design possam ou não falar sobre esse assunto nos projetos 
deles. Com a possibilidade de criarmos um novo plano de estudos reparámos 
que, por enquanto, é uma questão que está na berra: a sustentabilidade. Portanto, 
tinha que ser incluída, não para nos compararmos a grandes escolas de moda 
mas, pelo menos, para não estarmos tão ao lado do que as grandes escolas de 
moda estão a focar. Um dia, quando já não for necessário incluir a 
sustentabilidade como UC, substitui-se por outra coisa qualquer; ou seja, 
quando os próprios conceitos de sustentabilidade já estiverem tão enraizados 
nas pessoas, já não será propriamente preciso estarmos a focarmo-nos neles, não 
é? Já estarão implícitos ao acto de projetar, já farão parte do projeto. Em todo o 
caso, curiosamente, em fevereiro, participei na primeira conferência de Design 
de Moldes (Creative Pattern Cutting) que tinha sessões dedicadas ao one piece 
pattern, isto é, aos moldes com um único componente; este tipo de molde que 
no fundo ocupa o espaço todo do tecido, é considerado uma resposta do Design 
de moldes à sustentabilidade. O curioso é que estava lá um 
designer/investigador sueco que dizia: “não, isso é completamente errado, o 
princípio do one piece pattern não deve ser tomado como um exercício de não 
desperdiçar tecido mas sim como um exercício em que nos centramos no corpo 
e nos preocupamos com a sua função, com o seu movimento, visto que somos 
nós que vestimos essas peças” [risos]. Este investigador cria moldes de peças 
com um só componente que na realidade podem ser vistos como consumindo 
muito tecido [...] mas que obedecem a uma cartografia do corpo totalmente 
diferente que resulta muito mais “simpática” para o corpo. Há uns anos, talvez 
2003-2004, comecei a lançar um exercício em Draping que parece quase um 
exercício que apoia a sustentabilidade, porque só se pode usar, para fazer uma 
peça qualquer, um tecido quadrado ou retangular ao qual não pode ser retirado 
quase nada, podendo ter cortes ou aberturas e, claro, franzidos, pregas, pinças, 
etc. O meu objectivo, quando lancei este exercício, nunca foi a sustentabilidade, 
mas sim abrir o espírito aos alunos para que eles pudessem conhecer e encontrar 
outras formas de pensar, de criar, de construir roupa, etc. Davam coisas muito 

                                                        
1 Entrevista realizada no Atelier de Moda da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, em 25 de setembro de 2013. A professora Inês 
Simões é coordenadora do curso de licenciatura em Design de Moda desde 2008 e professora de Design de Moldes e Draping 
desde o seu início em 1992.  
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giras e do ponto de vista sustentável muito boas. [...] No 2.º semestre deste ano 

vão ter essa prática integrada na UC Sustentabilidade e Moda e claro que, 

focarei a sustentabilidade desde a produção do fio do tecido até etc., etc., etc. 

 

Joana Teodoro: Está a falar da sustentabilidade na sua unidade curricular 

especificamente mas no currículo e conjunto há alguma ideia específica da 

sustentabilidade? 

 

Professora Inês Simões: Como lhe digo, eu não sei exactamente como é que os 

professores de Design desenvolvem ou querem focar os seus projetos, no 

entanto, é natural que hoje em dia integrem esse conceito, não é? Não lhe posso 

afirmar que sim, nem lhe posso afirmar que não. Embora seja coordenadora da 

licenciatura não posso controlar propriamente aquilo que os professores fazem, 

quer dizer, posso dar linhas gerais mas não posso forçar o modo como 

apresentam as questões, os problemas. 

 

Joana Teodoro: Até pela independência de conteúdos. 

 

Professora Inês Simões: Lá está, se cada professor tiver a consciência do que se passa 

no mundo... Por exemplo, uma dissertação de mestrado que revi agora de uma 

rapariga que estagiou na Ann Demeulemeester, ela refere que a designer belga 

continua a ter toda a confecção feita na Bélgica, ou seja, não vai para a China 

nem vai para a cochinchina... isto também é uma atitude sustentável no sentido 

em que não se deixa morrer uma indústria num país só para visarmos os lucros, 

explorando, bastante, os habitantes de outro país. Transferir a produção para a 

China, Índia, etc., é um problema muito complexo pois sabemos que a mão de 

obra nestes países ganha muito mal mas se eles nem sequer ganhassem isso, não 

ganhavam nada. 

 

Joana Teodoro: Quando falou na reestruturação, já é a terceira que o curso tem? 

 

Professora Inês Simões: Sim, o seu curso foi o primeiro plano de estudo, que era uma 

licenciatura de seis anos (cinco mais um ano de estágio); depois Bolonha e 

depois houve uns acertos. O que tem vindo a acontecer é que, cada vez mais, 

temos que ter um plano de estudos com menos horas. Não me lembro qual era a 

diretiva, tipo 21 ou 24 horas, não sei, mas cada vez temos menos horas. O de 

Bolonha introduziu disciplinas optativas, agora tirámos as disciplinas optativas, 

não porque não achemos importante que os alunos possam individualmente 

definir o seu currículo mas porque era completamente inviável: ou porque não 

há professores suficientes na faculdade e, portanto, os que há estão 

sobrecarregados, ou já não podem dar mais aulas por lei; de repente, não 

sobrava nada e nessas disciplinas que eram optativas, tipo Design de Figurinos, 

Design de Acessórios, Design de Tendências, o que fosse, passavam a ser 

disciplinas obrigatórias. O que tentámos fazer com este novo plano de estudo 

foi “deitar fora” as UC mais genéricas e começarmos logo a especificá-las para 

o campo disciplinar, ou seja, em vez de Sociologia é Sociologia da Moda, etc., 

[...] começar realmente a canalizar mais os conteúdos. 

 

Joana Teodoro: O que é que acha que é mais importante que os alunos saiam daqui, 

com que características de base? 
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Professora Inês Simões: Serem criativos. Isso é a minha luta. Isto para dizer que, ok 

ninguém se pode tornar criativo se não o for, mas se puder aprender vários 
processos de trabalho, se puder compreender a moda sob muitas perspetivas, se 
puder desenvolver a sua autoria, eu acho que ficarão mais aptos a trabalhar 
profissionalmente em qualquer sítio, para qualquer marca. Se nós só os 
canalizássemos para responder a um determinado tipo de problema, creio que 
depois mais dificilmente dariam o salto. [...] Se até há relativamente pouco 
tempo a criatividade estava só ligada a áreas disciplinares como as Belas-Artes 
e afins, agora não. Já se compreende que um cirurgião possa ser criativo, etc. 
Sobretudo, se pensarmos no país e na sua deficiência a nível de capacidade de 
resposta, se calhar é exactamente porque nós nunca nos permitimos ser 
criativos. Sempre quisemos fazer como os outros, e fazendo como os outros não 
conseguimos fazer-lhes frente, acho eu. 

 
Joana Teodoro: Ao nível da instituição, sente que há uma vontade comum e partilha 

de objetivos, ou seja entre o curso e a instituição? 
 
Professora Inês Simões: É difícil responder a essa pergunta até porque, não sei se a 

Joana se apercebeu mas o curso de Design de Moda era sempre considerado 
assim uma coisa pouco digna. Por mais que a Direção diga que não, que tem 
muita importância, não sei muito bem se depois, de facto, estão capacitados a 
perceber aquilo que está implicado neste universo. Acho que, em todo o caso, 
há cada vez mais abertura para compreender os cursos de Design e para os 
reconhecer como cursos bastante válidos, seja porque muitas pessoas se 
candidatam a eles, seja porque essas pessoas até têm alcançado algum sucesso, 
não sei muito bem a razão mas sim, se calhar estamos muito melhor nesta altura 
do que na sua altura [...]. Repare, agora há a tentativa de finalmente se chamar à 
faculdade não só Faculdade de Arquitetura, mas não sei porquê a alteração do 
nome demora tanto...e isso para mim é indício de que os cursos de Design não 
são ainda verdadeiramente abraçados, não sei porquê. 

 
Joana Teodoro: Mas a Faculdade até tem investido bastante na parte da investigação 

em Design. 
 
Professora Inês Simões: A investigação em Design é talvez a melhor investigação que 

se tem feito nesta Faculdade. Bastante boa até a nível da investigação que se 
têm feito em Portugal. Têm saído daqui excelentes investigadores com 
excelentes investigações. 

 
Joana Teodoro: No fim do terceiro ano há desfile de curso ou apresentação final? 
 
Professora Inês Simões: Desfile não, desde que Bolonha separou licenciatura de 

mestrado [...]; desde então, ambos os cursos (licenciatura e mestrado) fazem 
qualquer tipo de apresentação final, durante muitos anos foi feita por exposição, 
embora tenha havido anos em que nem fizemos nada; tem sido um bocado 
complicado de gerir a “figura” de conclusão de curso, porque o problema é o 
seguinte: os do segundo ano de mestrado têm de acabar com uma dissertação, 
seja ela por projeto, estágio, ou de natureza científica; não sei se é assim nas 
Belas-Artes, o último semestre do curso de mestrado é inteiramente dedicado a 
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essa tarefa. Durante os três primeiros semestres, têm Projeto e outras UC e é 
claro que, nalgumas destas UC os alunos já construíram uma proposta, a 
proposta já foi aceite; mas é o último semestre que é inteiramente dedicado à 
escrita ou ao projeto em si. 

 
Joana Teodoro: Aqui há muito essa vertente prática também? 
 
Professora Inês Simões: Exactamente, sim é bom que eles abracem essa forma, tanto 

por projeto como por estágio. Eu faria isso o mais possível. Este último ano, 
tivemos um desfile de mestrado, onde estavam incluídos os do primeiro ano e 
alguns do segundo ano que pudessem ter já os seus projetos finais construídos. 
É claro que nem todos tinham. [...] Começámos a pensar que era bom, 
estimulante também para os alunos do terceiro ano se houvesse qualquer figura 
de remate de curso. Porém, a nossa ideia de não os ter incluído nesse evento era, 
um bocado, passar a mensagem que um aluno que esteve aqui três anos não é 
propriamente um autor ainda... as vezes que foram feitos desfiles com alunos do 
terceiro ano, percebia-se, de facto, que as suas mini coleções não tinham 
interesse porque lhes faltava ainda esse tal amadurecimento do eu. Claro que os 
finalistas de licenciatura ficam sempre com muita pena de não apresentar o seu 
trabalho em desfile... 

 
Joana Teodoro: A maior parte segue para mestrado ou não? 
 
Professora Inês Simões: Não, pouquíssimos. Acho que é muito difícil, por enquanto, 

fazer entender, tanto a eles como aos pais deles, que uma licenciatura já não é 
uma licenciatura, certo? Se a Joana pensar que muitos deles são a primeira 
geração de universitários naquela família, claro que vão dizer “tens uma 
licenciatura, tens uma licenciatura”. Por outro lado, quando eles se queixam que 
não têm formação suficiente na licenciatura, pois não, não é suposto. É suposto 
ser um ciclo básico que depois tem que ser aprofundado num outro ciclo a que 
hoje em dia designamos mestrado. [...] Se os alunos não completarem os quatro 
semestres (de mestrado) acho que nem têm direito a obter uma pós-graduação 
ou a uma coisa qualquer que lhe equivalha. Por exemplo, no doutoramento sim, 
se fizer só a parte curricular fica com uma pós-graduação. [...] Eu proporia que 
as licenciaturas tivessem pelo menos quatro anos e depois o mestrado com essa 
fórmula do um mais um (ano). Mas Bolonha sobrepõe-se aqui em Portugal 
porque, que eu saiba, há muitos países […] que nem se regem por Bolonha. 

 
Joana Teodoro: Na Europa? 
 
Professora Inês Simões: Sim! Tipo Bélgica, Inglaterra, etc., continuam com o 

esquema que tinham, querem lá saber, é impressionante. Claro que, como nós 
somos mais papistas que o papa, mudamos a correr para estas modalidades. Eu 
acho que tem sido difícil, ainda hoje [Bolonha] nos causa muita confusão. 
Ainda é muito difícil, ou porque as próprias cabeças que pensam nos cursos têm 
toda uma estrutura mental que ainda não está preparada para tal tarefa. Por 
exemplo, até aquela alteração do sistema anual para o semestral também 
quebrou imenso todo o processo de aprendizagem. Porque em vez de haver só 
um clímax, e a Joana lembra-se como eram os fins de anos, completamente 
loucos, agora há dois por ano, o que esgota completamente os alunos e à medida 
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que vão avançando já vêm esgotados e portanto vão perdendo um bocado de 

lastro, vão tendo cada vez menos energia, é uma coisa horrível. Não sei quantas 

semanas tinha o ano, não sei se eram 28 semanas, agora temos 14 em cada 

semestre e achamos pouquíssimo, não sabemos bem, ou melhor, sabemos “se eu 

só tenho 14 semanas só posso fazer isto” mas parece muito menos e realmente 

as pausas entre semestres também provocam um disrupt qualquer nas cabeças 

dos alunos; talvez por isso, este ano a pausa entre semestres vai ser mais curta. 

No fundo temos: seis meses de aulas – os dois semestres – e quatro meses de 

exames, quando seria mais proveitoso termos muito mais meses de aulas e, se 

calhar, até “deitar fora” a figura de exame com aquele ar de exame clássico [...] 

porque há os exames da primeira chamada e depois os exames da segunda 

chamada. [...] Assim, existem por ano lectivo dois períodos de exames de época 

normal e dois períodos de exames de recurso. É horrível, perfeitamente horrível. 

Acabamos as aulas, por exemplo no segundo semestre em Maio e até ao fim de 

Julho estamos em exames, estamos dois meses em exames.  

 

Joana Teodoro: Para haver uma unificação, o que depois cada curso adaptava às suas 

necessidades, agora é igual para todos. Parece-me claramente uma consequência 

da massificação de lógicas. Aqui na Faculdade, qual o fator que distingue este 

curso ou que considera que seja mais forte? 

 

Professora Inês Simões: Eu gostaria imenso de dizer, relativamente a toda a sua 

existência, que era francamente mais focado na criatividade dos alunos do que 

propriamente num conhecimento qualquer industrial ou tecnicista; embora com 

todas as reestruturações se possa ter perdido algumas coisas, mas também pode 

ser que se voltem a ganhar. Posso também afirmar que o nosso curso se 

distinguia porque os alunos tinham de saber fazer muitas coisas, tanto sabiam 

desenhar ou projetar como construir moodboards, como fazer protótipos, n 
coisas. Lembro-me que o feedback das empresas que tinham os nossos alunos a 

estagiar era muito positivo; reconheciam, de facto, essa capacidade polivalente 

que os nossos alunos tinham. 

 

Joana Teodoro: Competências de concretização também. O que já não acontece hoje 

em dia? 

 

Professora Inês Simões: O que, talvez, não aconteceu ... com Bolonha passou a haver 

muito menos horas de atelier, por exemplo; a Joana lembra-se que tinha atelier 

do primeiro ao quinto ano e este plano (de estudos) que acabou tinha só dois 

semestres. E na realidade era uma hora e meia num semestre e uma hora e meia 

noutro... 

 

Joana Teodoro: Quem é que faz esse desenho de disciplinas, créditos, horas de 

contacto? 

 

Professora Inês Simões: Podem fazer várias pessoas mas é sempre uma tentativa de 

responder também a uma estrutura qualquer, que venha da própria Direção 

Científica da Faculdade, na tentativa de estabelecer qualquer ponto em comum 

entre os vários cursos. Claro que os professores de Design roubavam algum 

tempo aos seus conteúdos específicos para ter os alunos a aprender técnicas de 

confecção e etc, mas de qualquer maneira era muito diferente. Agora 
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conseguimos ter uma licenciatura com quatro semestres de atelier, cada um com 

três horas.  

 

Joana Teodoro: É essa reestruturação que deve ter um ou dois anos, não? 

 

Professora Inês Simões: Não, é a que entrou em vigor este ano. 

 

Joana Teodoro: [...] E essa alteração veio da coordenação e da vontade de haver mais 

prática? 

 

Professora Inês Simões: Claro, mais prática e com disciplinas muito ligadas às 

necessidades reais, como por exemplo o Design Gráfico ou de Comunicação 

que contribui para a concepção de portfólios ou websites, etc., etc. Acho que, 

em princípio, há de facto uma mudança que é boa.  

 

Joana Teodoro: E muito significativa. Esse retorno às disciplinas práticas hoje em dia 

pode ser um ponto de viragem crucial nos cursos. 

 

Professora Inês Simões: Exactamente, por exemplo, conseguimos finalmente retirar 

Geometria Descritiva da grelha (risos). [...] Mas isto tem muito a ver com a 

forma como a Faculdade é estruturada, e sendo ela estruturada por 

departamentos, cada departamento tem que assegurar que os seus professores 

tenham serviço, não é? Houve aliás uma grande guerra por nós deixarmos de ter 

Geometria Descritiva: “Ah mas é importantíssimo por exemplo para fazer 

rapports de padrões em tecido” e eu sempre “não, não creio, mesmo”. [...] Que 

também era importante para fazer moldes, e eu retorquia que o Design de 

Moldes já é uma geometria muito específica, não acho que GD vá, de todo, 

beneficiar a aprendizagem da modelagem. [...] 

 

Joana Teodoro: A última pergunta é uma questão em aberto, se quer falar sobre 

alguma coisa em especial, que acha que não tenha sido abordada e que é 

importante para definir o curso, uma atividade extracurricular, todas essas 

dinâmicas para além currículo que são importantes. 

 

Professora Inês Simões: Sim, workshops e conferências, vamos apostar cada vez mais 

nestas actividades paralelas. Se conseguirmos trazer pessoas completamente 

iluminadas, como por exemplo, o designer/investigador sueco que vem agora 

em Dezembro e que não só dará uma conferência mas também um workshop 
sobre essa sua maneira espetacular de fazer draping sobre o corpo. [...] 

Tentamos implementar workshops e conferências tantas vezes quanto seja 

possível mas às vezes com algum insucesso, posso dizer-lhe, ou porque os 

alunos acham que não têm que estar a pagar os workshops… também é toda 

uma geração... ainda ontem estava a falar com esta aluna que esteve a estagiar 

na Bélgica que, tendo estado seis meses fora, percebeu que, de facto, os 

portugueses são muito forretas e que têm sempre muito a mania que têm muitos 

direitos... 

 

Joana Teodoro: ... que os outros é que têm que lhes dar... 
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Professora Inês Simões: Exactamente, e não pode ser... na tal estrutura com poucas 
horas de contacto semanais que adoptámos aqui (na Faculdade e em Portugal) 
cabe aos alunos procurarem muita coisa; por outro lado, não há tempo num 
semestre: mesmo que se aflorasse muito uma coisa os alunos queixar-se-iam 
que não tiveram oportunidade de explorar outras coisas ou que só o poderiam 
fazer via workshop; é claro que têm de ser pagos, podendo haver um preço 
obviamente especial para alunos da Faculdade mas a pessoa que dá o workshop 
tem de ser paga. 

 
Joana Teodoro: E isso tem a ver com o entusiasmo ou a falta dele? 
 
Professora Inês Simões: Ou a falta dele. Agora que temos 60 alunos no primeiro ano 

[risos], é uma coisa impressionante. Eu não sei se estes 60 alunos são 
verdadeiramente apaixonados por moda no sentido mais filosófico, que é 
sempre a postura que eu mais gostaria... são tão mainstream, tão mainstream, 
tão pouco abertos... 

 
Joana Teodoro: Mas isso também é primeiro ano, ainda são verdes, não? 
 
Professora Inês Simões: Ok, primeiro ano são assim, verdes. Mas quando já estão no 

terceiro ano continuam assim, já é uma postura de vida. 
 
Joana Teodoro: Posso só dizer-lhe que tem sido uma queixa transversal... 
 
Professora Inês Simões: Pois, está a ver, é uma questão geracional, provavelmente. 

Agora veja, eu nasci e vivi bastante antes do 25 de Abril, no fundo conheço essa 
maneira de viver, assim como o pós imediato que também teve características 
muito diferentes e agora nesta terceira fase parece que as pessoas são, não sei, 
mais desiludidas à priori...?  

 
Joana Teodoro: É uma terceira fase que está dividida em muitas porque o tempo corre 

muito depressa. Eu sou exemplo disso, estamos sempre a falar como se eu fosse 
de uma geração muito antiga. [...] 

 
Professora Inês Simões: Repare, se nós antes não podíamos sair do país, agora 

podemos e já nem temos de o pedir; houve uma altura que, já depois do 25 de 
Abril, só podíamos levar não sei quantos escudos de divisas e éramos de facto 
revistados, tínhamos que comprar o resto na candonga. Agora já não há esse 
tipo de restrições, é muito mais fácil viajar; também há a net que nos pode dar a 
ver/conhecer muita coisa; mesmo parecendo que o acesso ao mundo mudou 
muito, mudou naquele sentido de ‘está tão disponível mas a filtragem das coisas 
não é feita por experiência’, não sei, é realmente estranho. Também na 
Conferência Creative Pattern Cutting, se falou muito que nós professores 
somos de uma determinada geração, por mais novos ou velhos que sejamos, e 
os alunos são de outra. Portanto, nós professores é que temos que nos saber 
adaptar e encontrar estratégias para ensinar estes novos alunos: tarefa ela 
própria difícil por sermos de facto de outra geração (risos). Mas também sempre 
foi assim, sempre houve duas gerações – a dos professores e a dos alunos – e 
nesse aspecto é sempre um desafio e sabe? Há sempre alunos que compensam 
altamente as energias despendidas e que também nos mantêm jovens.  
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Joana Teodoro: Professora, muito obrigada, 
 
Professora Inês Simões: Foi um prazer; se precisar de mais alguma coisa diga. 
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APÊNDICE 2 
 

Entrevista com a professora Maria Cristina Queijeiro1 / Escola Superior de 
Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 

Joana Teodoro: Como é que surgiu este curso? 

 

Professora Cristina Almeida: Eu estou cá desde 2000/2001, praticamente desde o 

início do curso de moda...eu apanhei os alunos todos de moda. [...] Tenho uma 

perspetiva um pouquinho geral do que é que foi a história, sei que o Politécnico 

de Castelo Branco surgiu, no fundo, quando surgiram os restantes politécnicos, 

há cerca de 30 anos. Não sei, exatamente, quais foram as escolas que iniciaram, 

quais foram as principais mas a mais recente é a da Saúde, que já existia como 

escola particular, que era a Escola Superior Doutor Lopes Dias. Depois, por 

diversas razões que nos ultrapassam, foi incorporada no próprio Politécnico e a 

ESART, estas são as duas escolas mais recentes, a da Saúde e a das Artes. Nós, 

a Escola de Artes começou inicialmente com os cursos de música, [...] não sei 

exatamente, mas penso que terá começado com o Design de Comunicação (na 

altura chamava-se Artes da Imagem) e o curso de Design de Moda. Nós 

começámos em 1999/2000 ou 2000/2001 e Comunicação começou muito em 

paralelo. Design de Interiores veio um ou dois anos depois. Design de Moda, 

nós começámos por ter uma licenciatura de cinco anos, ainda tivemos uma 

licenciatura do modelo antigo, táctico de três mais dois, em que tivemos uma 

turma formada com os cinco anos. Uma única turma que saiu formada com os 

cinco anos. O segundo ano, ou seja a segunda turma, já veio com quatro anos, 

portanto, já houve uma redução para a licenciatura de quatro anos. 

 

Joana Teodoro: ....mas não era Bolonha? 

 

Professora Cristina Almeida: Não, ainda não era Bolonha, houve uma reformulação 

para o curso de quatro anos. Tivemos nesse modelo bastante tempo, e depois 

quando surgiu a necessidade de reformular, passámos, penso que terá sido .... 

(estou a ver a cara dos alunos, 2003, 2004, não tenho a certeza) passámos então 

para Bolonha. O mestrado vai na terceira edição, portanto, só há três anos é que 

o iniciámos, em conjunto com a FA, porque não tínhamos corpo docente que 

justificasse a aprovação por parte da A3ES. Fizemos esta parceria com a 

Faculdade de Arquitetura, no sentido de criarmos um mestrado conjunto. Muitas 

vezes são os professores da FA que se deslocam cá e que dão algumas aulas e 

também poderão ser orientadores de projetos que nós desenvolvemos. Agora, 

relativamente à sustentabilidade, eu própria tenho alguma dificuldade em 

compreender totalmente o conceito, certo...o que é que é realmente 

sustentabilidade ou o que é que pode ser considerado. Muitas das vezes, remete-

nos para a parte da reciclagem, embora não seja só a parte da reciclagem, um 

pouco a preocupação com o meio ambiente porque quer dizer, acaba por ser um 

pouquinho vago, no sentido em que o que é que realmente a sustentabilidade É 

ou o que é que na sua investigação considera, para eu depois também poder dar 

alguma resposta nesse sentido. 

                                                        
1
 Entrevista realizada no bar da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) no dia 23 de Maio de 

2013. 
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Joana Teodoro: Sim, claro que sim. Eu tenho estruturadas algumas perguntas para não 

ser uma conversa totalmente aberta. O que eu estou a estudar é a forma como 

alguns conceitos de sustentabilidade estão a ser integrados nas licenciaturas. 

Primeiro, e esta é uma das perguntas, gostava de saber quem é que lida com as 

partes curriculares, os objetivos, as missões? Como é que vê esse tema da 

sustentabilidade, de uma forma muito vaga ou de uma forma muito fechada. 

Gostaria de compreender a visão de cada um e como é que, através da sua 

experiência pessoal, vê esse assunto e reflete isso no curso. Também me pode 

dizer: tenho uma equipa, por exemplo, conselho científico, que delineia esse 

tipo de estratégia. Perceber como funciona, porque de faculdade para faculdade 

vão havendo algumas variações e por isso escolhi as coordenadoras para esta 

entrevista. (...) 

 

Professora Cristina Almeida: A nível de definição de objectivos e etc, eu penso que 

nós realizámos inicialmente uma matriz, mas nesses cinco anos eu não estive 

presente nessa definição inicial, não faço bem ideia. Na segunda, o Científico 

criou grupos de trabalho, portanto, delegou essas funções a um grupo de 

trabalho que considerou com as competências para esse exercício, normalmente 

são as professoras de Design mas também não só e, às vezes, pedem o 

contributo de outros docentes. No fundo, o que se fez foi, começou-se por 

trabalhar uma matriz de formação, onde delineámos quais os objetivos 

importantes para os alunos e as competências que os alunos têm que adquirir 

para poderem ser considerados designers de moda. Fomos elencando todas as 

competências que os alunos deveriam ter e criámos uma matriz onde estavam 

espelhados todos esses saberes que teriam de ser adquiridos. Com base nisso, 

começámos a estruturar toda a estrutura curricular, com base nessas 

competências fomos dizendo, “para adquirir estas competências que unidades 

curriculares é que eles têm que ter para atingirem esses objectivos”. Foi 

delineado o primeiro curso. Relativamente, ao segundo curso, o processo foi 

exatamente o mesmo. 

 

Joana Teodoro: Desculpe interrompê-la, quando diz segundo curso é a adaptação para 

Bolonha? 

 

Professora Cristina Almeida: Exatamente. Foi feita a mesma coisa, basicamente o 

trabalho já estava mais facilitado porque já havia sido anteriormente feito. No 

fundo, foi tentar perceber o que é que é fundamental a ter num grau de 

licenciatura, o que é que eventualmente poderá passar como complemento para 

um grau ou para um aprofundamento com o grau de mestrado. Portanto, foi esse 

o exercício que nós fizemos. As licenciaturas ainda não foram na altura da 

A3ES, portanto ainda não foram aprovadas e avaliadas. Os mestrados, sim, já 

foram, portanto toda a estrutura de objectivos, competências, unidades 

curriculares, estruturação do curso, etc, já foi tudo, pelo menos numa fase inicial 

(claro que estamos sempre constantemente a avaliar) já passou pela Agência de 

Acreditação. Portanto, já existe um outro parecer que não só o nosso...(pausa) 

Relativamente à questão da sustentabilidade, eu penso que...e daquilo que eu 

entendo de sustentabilidade, acredito que não existe nenhum sítio onde ela seja 

abordada diretamente. Daquilo que eu me lembro de todas as componentes que 

nós temos, não há assim nada que eu diga, “olha há aqui realmente uma 
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preocupação ou há um conteúdo ou há algo específico em que eu possa dizer 

que vamos abordar este tema”. Neste momento, as diretrizes, mesmo ao nível 

do politécnico e ao nível da presidência (porque nós temos algumas diretrizes 

comuns), são referentes à própria sociedade e, portanto, será uma preocupação 

da própria presidência ter essas preocupações e ultimamente essas têm sido 

muito no sentido do empreendedorismo. É uma área que eles têm sido bastante 

sensíveis e que temos de incluir. Da sustentabilidade, penso que, talvez quem 

sabe no futuro, venha a ser mais preocupante do que tem sido até agora. Esta é a 

minha percepção. 

 

Joana Teodoro: A professora enquanto coordenadora acha que faz sentido um dia 

pensar nisso? 

 

Professora Cristina Almeida: Se nós pensarmos que os nossos recursos são realmente 

findáveis, sem dúvida que a sustentabilidade é uma coisa que tem 

necessariamente de começar a ser uma preocupação. Eu penso que já há muitos 

alunos que estão sensíveis para isso. 

 

Joana Teodoro: As novas gerações... 

 

Professora Cristina Almeida: Exatamente, porque nós temos disciplinas em que eles 

têm bastante liberdade de criarem aquilo que eles acham que têm de criar, e 

temos depois o projeto final, onde eles vão realmente expor mais deles próprios. 

 

Joana Teodoro: ...onde eles têm esse espaço, sem enunciado, não é? 

 

Professora Cristina Almeida: Exatamente, é nessa altura que muitos podem ter essa 

preocupação. Passa muito pela utilização de produtos naturais, produtos 

biológicos, produtos que tenham de alguma forma rótulos verdes, produtos que 

tenham etiquetagem tipo Oeko-Tex, que de alguma forma lhes dê ou que deixe a 

consciência ecológica deles mais tranquila no produto que estão a criar. Mas 

não é de todo geral. A grande maioria não tem, se calhar, essa preocupação, não 

pelo menos ao nível da licenciatura. 

 

Joana Teodoro: Quais os maiores desafios que antevê num futuro próximo para o 

ensino do Design de moda?  

 

Professora Cristina Almeida: ...Eu esqueci-me de reportar que há um exercício em 

Design de Moda III, se não me engano, numas das disciplinas nucleares, há um 

exercício que é a conversão de peças. Ou seja, eles têm de pegar em peças já 

usadas, peças que eventualmente perderam o seu sentido estético, perderam o 

seu sentido utilitário inclusive e dar-lhes uma nova utilização. O exercício 

chama-se transformação de peças. Normalmente, o que é pedido é que eles 

peguem, por exemplo, num vestuário clássico de homem, que são peças que 

estão no armário, pais e avós deixaram de usar e que as transformem. Nós temos 

coisas muito engraçadas do ponto de vista criativo, temos calças transformadas 

em coletes, camisas transformadas em bolsas. Esse exercício, de alguma forma, 

embora o principal objetivo deles não seja a preocupação com as questões 

ambientais ou ecológicas ou de aproveitamento de recursos, o objetivo principal 

é abrir-lhes um bocadinho os horizontes e perceber que as peças são 
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transformáveis. Não é exatamente uma preocupação da sustentabilidade mas 

mais uma preocupação criativa. Fazê-los sair um bocadinho da caixa e fazê-los 

perceber as peças de outra forma que não a convencional. Esse é o principal 

objetivo do exercício mas inerentemente poderão ter essa preocupação. 

Relativamente aos desafios da moda, muitos dos desafios passam pelo 

consumidor e pela consciência do próprio consumidor. Eu acho que o 

consumidor enquanto continuar a querer luxo, peles de crocodilo ou seja lá o 

que for, se calhar vai haver quem faça. Toda a mudança da sociedade, e 

inerentemente o Design de Moda, tem de passar muito pela mudança de 

consciências e pela mudança de comportamento do próprio consumidor. Nós, 

no Design de Moda, estamos a criar para um mercado e, ao trabalhar para um 

mercado nós temos de satisfazer esse mercado. O designer, o seu papel passa 

muito por satisfazer uma determinada área do mercado ou um determinado 

público-alvo. Se está a trabalhar para um mercado que não tem essas 

preocupações, mesmo que ele tenha e possa pôr o seu cunho pessoal, será muito 

difícil contornar esse assunto. A nível de desafios eu acho que eles vão ter 

sempre de passar por um “puxar e não um empurrar”. Claro que nós também 

temos um papel educador, e o Design pode ter esse papel educador de alerta 

mas enfim acho que neste momento não... 

 

Joana Teodoro: Enquanto coordenadora o que é que sente que vai ter como desafios 

nos cursos da ESART, mesmo em termos académicos, restruturações 

permanentes? 

 

Professora Cristina Almeida: O que eu acho é que necessariamente e politicamente 

falando, o país vai ter de sofrer muitas restruturações e nós temos de estar 

cientes disso. Vamos assistir a grandes mudanças e há grandes desafios a serem 

colocados, não ao Design de Moda em específico mas ao país todo em geral, 

que acaba por incluir o Design de Moda. Relativamente a uma coisa muito 

pragmática que é um futuro próximo, eu acho que o mais importante hoje em 

dia é trabalhar muito e sempre com os olhos postos na qualidade da formação. 

Nós temos que ter a percepção de que o aluno vai muito bem preparado, que vai 

dar a resposta que o empresário quer, que o mercado precisa. Senão os alunos 

começam a não ter o feedback e a não ter inserção no mercado, mesmo estando 

ele difícil como está em todas as áreas, começam a não ter inserção no mercado 

e começam a não concorrer e se não temos alunos... Portanto, o desafio passa 

por nos diferenciarmos de outras ofertas, sempre no sentido da qualidade, não 

fazer igual aos demais e perceber o que é que estamos a fazer bem o que é que 

podemos melhorar, o que é que eles estão a fazer bem, o que é que nós podemos 

fazer melhor ou o que é que eles estão a fazer mal e nós também não o devemos 

fazer. E, independentemente de nos compararmos com eles, o mais importante é 

nós percebermos o que é que realmente o mercado precisa, o que é que nós 

temos de dar aos nossos alunos, para eles saírem daqui e sentirem-se preparados 

para o mercado de trabalho e dar resposta. Eu costumo dizer, que a melhor 

publicidade é a boca a boca; quando um empresário começa a dizer “tive um 

aluno daquela escola e satisfez-me muito, deu muito boa resposta”, 

provavelmente ele vai, não só pedir mais alunos daquela escola ou contratar, 

como eventualmente, vai até falar com o parceiro económico e vai-lhe dizer “eu 

tenho boa impressão dos alunos formados por aquela escola, eu acho que 

eventualmente pode ser uma solução para a tua empresa”. Isto é realmente 

155

150

145

160

165

170

175

190

185

180



 

 168 

 

fundamental e temos de continuar sempre, todos os dias a lutar no sentido de 

uma melhoria contínua e da ligação, aqui é realmente um desafio, as nossas 

instituições nem sempre têm essa tradição da ligação ao tecido empresarial. 

Tem de começar a haver esta ligação e começar a haver um feedback no sentido 

em que ”vocês não estão a ir pelo caminho certo, não é isso que nos interessa, 

vocês têm de ir por outro caminho para nos satisfazer a nós”. E isso é, sem 

dúvida, um desafio em Portugal porque não há uma relação fácil entre a 

indústria e o Ensino Superior; em geral não há uma relação fácil. 

Eventualmente, em alguns campos já haverá mais, noutros menos, mas também 

não podemos esquecer que o Design de Moda é uma formação muito recente 

em Portugal. No fundo, estamos ainda a desbravar; é uma formação que é dada 

há quinze anos aproximadamente, o que é relativamente pouco, comparado com 

um médico, um arquiteto, que estão há anos, anos e anos. Enfim, temos ainda 

muito mato para desbravar. Acho que passa muito pela credibilização, inclusive 

da própria atividade profissional, pela percepção do que realmente faz falta e 

acrescenta valor ao produto, encontrar melhores soluções, mais criativas. Passa 

muito por essa valorização profissional e pela percepção do que é importante e 

pela qualidade do ensino, no sentido de satisfazer a relação com as empresas e 

de haver um estreitamento do relacionamento com outras empresas e 

universidades, para trabalharem em conjunto. 

 

 Joana Teodoro: O que é que considera mais importante que os alunos levem daqui 

nestes três anos de curso?  

 

Professora Cristina Almeida: ...competências pessoais (risos)? 

 

Joana Teodoro: ...um pouco, mas esta é uma pergunta mais genérica. 

 

Professora Cristina Almeida: Eu costumo dizer aos meus alunos que não vale a pena, 

se eles não levarem vontade de trabalhar. Ou seja, eu posso ter um aluno que 

não é nada brilhante mas que tem competências sociais muito importantes, que 

o fazem ser muito bem sucedido; e tenho outro que é um excelente aluno, 

extremamente criativo mas com competências sociais [...] que dificultam muito 

o seu relacionamento com os próximos. Portanto, o que nós tentamos é prepará-

los tecnicamente, sem dúvida que eles têm que saber fazer a sua função, a sua 

atividade, mas para além disso, nós tentamos sempre ir-lhes incutindo um 

espírito de humildade, um espírito de equipa, que ainda têm muito para 

aprender. Eu costumo dizer “vocês sabem as letras mas não sabem juntá-las 

para fazer palavras”. O que é que isto faz, faz com que tenham o base, saibam 

juntar as letras, conheçam as letras mas só lá fora é que vão, eventualmente, 

criar palavras e frases. Vão criar uma linguagem e novos saberes. Portanto, não 

devem sair daqui com a prepotência de que são licenciados e de que sabem 

muito, que os outros não percebem nada da coisa...nessa perspectiva eles não 

vão ser bem sucedidos. Para além das competências inerentes à própria 

profissão e ao exercício do Design, são fundamentais, e cada vez mais, as 

competências sociais e de relacionamento, a chamada inteligência emocional. 

Claro que isso não é tudo, infelizmente, as coisas estão muito difíceis para todos 

e nós sabemos que há pessoas que têm competências profissionais, 

competências sociais e de relacionamento, mesmo essas têm dificuldades pois 

as coisas não estão fáceis, não só para o Design de Moda mas para qualquer 

195

200

215

210

205

220

225

230

235

240



 

 169 

 

área. A própria sociedade vai ter que dar uma volta muito grande e ter que 

repensar muitos conceitos, conteúdos e questões. Tem de começar a haver nos 

currículos e nós vamos começar a trabalhar novas estruturas curriculares e 

novos cursos (porque com as avaliações da A3ES e etc, tudo isso nos vais ser 

exigido), vou lutar para que haja sempre, também, conteúdos que tenham a ver 

com o saber estar, com o saber relacionar-se, com a ética e com o respeito 

inclusive pelos outros. São valores que se vão perdendo ou que eventualmente 

deixam de ter o valor que deveriam ter. Convém serem relembrados e avivados, 

para que a pessoa tenha uma competência mais abrangente. Como ser humano e 

não só como designer de moda. 

 

Joana Teodoro: Há algum assunto que gostasse de falar, que considera importante e 

que não tenha sido falado? 

 

Professora Cristina Almeida: Não, a menos que me diga que o seu objeto de estudo é 

algo mais concreto e que seja necessário acrescentar mais alguma coisa mas da 

minha parte penso que não. 

 

Joana Teodoro: Por mim, também não. A minha ideia é a de complementar a 

informação escrita, conhecer pessoalmente as pessoas e até as próprias escolas. 

Muito obrigada pela atenção e tempo despendido. 
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APÊNDICE 3 

 

Entrevista com as professoras Luísa Rita Sanches Salvado e Elsa Lima1  / 
Universidade da Beira Interior 
 
Joana Teodoro: Como é que surgiu este curso? 
 
Professora Rita Salvado: Historicamente, o curso nasceu em 2000, numa realidade em 

que tínhamos uma indústria têxtil que estava com problemas. O Design de 
Moda surgiu com uma visão de dinamizar o potencial da indústria têxtil local e 
trazer um novo elã a esta indústria, que era muito importante aqui para a 
economia local e nacional. O departamento Têxtil tinha uma experiência longa 
no ensino da Engenharia Têxtil, e em sinergia com o departamento de 
Comunicação e Artes e colegas da área de Sociologia, foi criado um curso 
muito abrangente, com as contribuições de várias áreas. No fundo, foram 
criados dois cursos em paralelo, o Design Têxtil e do Vestuário e o Design 
Multimédia. A ideia foi haver sempre um tronco comum de um ano, onde 
queríamos misturar claramente os alunos com uma formação mais de base: 
História da Arte, História do Design, Psicologia da Percepção, Estética, Teoria 
do Design, cadeiras comuns e especializar em dois anos para a Moda e Têxtil e 
para o Multimédia. Fomos ganhando alguma experiência, aprendendo a 
trabalhar neste contexto, onde estão duas faculdades a colaborar para este curso. 
Em 2006, reestruturamos e fizemos o formato de Bolonha, três anos para a 
licenciatura e dois anos para a especialização em mestrado; o nosso curso era de 
quatro anos. Em 2011, fizemos uma outra reestruturação grande, já enquadrada 
numa reflexão que vínhamos tendo sobre a identidade do curso. Uma 
reestruturação que viesse fortalecer e que desse força a essa identidade. Foi 
assim que surgiu, com base num contexto local, muito próximo da indústria e da 
realidade, e também muito próximo da herança cultural da comunidade em que 
estamos inseridos. Na Covilhã, basta olhar, o património industrial é imenso. 

 
Joana Teodoro: Enquanto diretora, que tipo de funções é que tem e como é que 

evoluíram? 
 
Professora Rita Salvado: Eu sou diretora de curso desde 2007, portanto, eu não estive 

naquele primeiro grupo visionário, em que se criou o Design de Moda aqui na 
Universidade da Beira Interior. Mas a Elsa é a nossa designer de moda, que deu 
e que dá alma e muita alma ao curso, acompanhou toda esta estruturação, 
evolução e o amadurecer aqui da formação, esteve sempre neste período. [...] Eu 
estive três anos fora a fazer o doutoramento, nem estive muito envolvida...de 
maneira que eu cai um bocadinho de paraquedas e foi uma bênção que me 
aconteceu na vida. 

 
Professora Elsa Lima: Eu entrei na UBI quando esta sentiu a necessidade de fazer 

uma formação que fosse ao nível do Design. Que pudessem transformar alguns 
                                                        
1 Entrevista realizada no dia 24 de Maio de 2013, na sala de reuniões da Universidade da Beira Interior 
(UBI). A Professora Luísa Rita Sanches Salvado é diretora da Licenciatura em Design de Moda e a 
Professora Elsa Lima esteve presente como professora e investigadora nas áreas da sustentabilidade, 
moda e educação. 
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princípios e questões que estavam ligadas às problemáticas da Engenharia 
Têxtil, aquilo que ia acontecer no futuro, aquilo que não ia acontecer. 
Perceberam claramente que havia uma importância cada vez maior do Design, e 
a questão do Design estar associado ao desenvolvimento e empreendedorismo. 
Acho que é muito por aí, que há aqui uma integração da lógica do Design na 
universidade. Eu entro nessa lógica, em 2000...não sei bem como é que 
aconteceu essa parte em termos burocráticos e de protocolos, mas no início, 
vinham professores da Faculdade de Arquitetura dar um contributo ao nível da 
área específica do Design. Quando eu vim, estavam ainda alguns professores a 
acabar essa colaboração; eu ainda fiquei um ano com a professora Maria José 
Sachetti e com a professora Inês Simões, que conheci melhor porque já tinha 
sido minha professora. [...] 

 
Professora Rita Salvado: O curso esteve sempre associado a uma ideia de poder 

dinamizar a indústria têxtil e a própria instituição de ensino porque o ensino de 
Engenharia Têxtil estava a ficar sem alunos. Houve aqui uma necessidade de 
sobrevivência e de ajuste da instituição de ensino a uma realidade que estava a 
mudar. O contexto era, de facto, muito favorável a criar aqui este curso para 
poder, precisamente, estar próximo da indústria forte que ainda existe 
localmente. 

 
Joana Teodoro: Essa parte da estruturação do curso é normalmente feita pela diretora 

ou acontece em equipa? 
 
Professora Rita Salvado: Sim, em equipa. Aliás, o curso surgiu do trabalho de equipa, 

entre elementos do departamento de Ciência e Tecnologia Têxtil e do 
departamento de Comunicação e Artes; surgiu claramente desse trabalho de 
equipa. Houve alguns momentos, mais significativos e de reflexão. A 
reestruturação para adequar a Bolonha, foi um momento de grande reflexão, e 
depois aquela preparação feita em 2011, em que aí também fizemos um 
workshop com professores e alunos, em que estivemos a refletir sobre o ADN, a 
identidade da formação em Design de Moda da UBI. Chegamos ao fim do 
workshop com uma lista de atributos que consideramos que era o nosso ADN. 
Para além daquelas características e objectivos que a formação em Design de 
Moda, qualquer uma tem, nós chegamos aos atributos que definem a nossa 
identidade. Foi interessante, porque isto era um grupo de, sobretudo, alunos. 
Estávamos três professores mais o “workshopista”, se posso assim dizer, de 
maneira que foi genuíno e o resultado foi, de facto, que aquelas características 
diferenciadoras eram: ter uma base tecnológica forte e valorizada, uma 
abordagem funcional do produto de moda (Design do produto), ecletismo, uma 
região com uma forte tradição em que o Design aparece precisamente para 
tornar contemporâneos estes valores culturais e para os revisitar, e também 
promotor do desenvolvimento pessoal, porque o facto de ser uma cidade 
pequena e de província acaba por criar oportunidades (podemos fazer coisas 
aqui que será mais difícil de fazer em Lisboa, porque há imenso para fazer se 
chegamos mais facilmente, acaba por haver mais oportunidades). Não é a 
caracterização da formação em Design de Moda mas são caraterísticas que nos 
diferenciam e que têm agora orientado, no fundo, a estruturação de atividades 
que fazemos aqui e que também descrevem de uma certa forma o ambiente que 
se vive aqui. Agora surgiu o Expand Your Mind, onde nós os professores não 
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temos nada a ver com o movimento mas há uma identificação entre estes alunos 

e o ambiente que esta instituição cria. 

 

Professora Elsa Lima: Eu penso que houve aqui um momento interessante e 

importante, que foi naquela fase inicial que eu estava a falar há pouco, em que, 

de facto, se começa a estruturar uma ideia do que é que é o Design aqui na UBI, 

o que é que nós vamos fazer, o que é que se pode fazer. Não aparece só o 

Design de Moda, aparece também o Design Multimédia naquela altura, dá 

assim um conjunto de diferentes áreas do Design que se reúnem aqui na Covilhã 

e que olham à volta e vão ver o que é que podem fazer. Estou a falar de alguns 

grupos de professores que surgiram nessa altura, eu e outros professores. Nós 

percebemos claramente que era muito importante haver uma afirmação daquilo 

que é o Design na escola; o que é o Design, quem é que são estes alunos, eles 

conhecerem-se melhor entre si mesmos, para saberem o que é que são capazes 

de fazer. Já que está aqui a nascer qualquer coisa nova, vamos tentar nos 

conhecer melhor uns aos outros. Não havendo ainda esse encontro entre 

professores, nós achámos que era importante fazer um evento. Criar um 

acontecimento em que se pudesse debater um bocadinho o Design e esse foi o 

primeiro evento de Design que houve na UBI, onde as áreas foram todas 

reunidas, portanto, os cursos Multimédia e o curso de Design de Moda. Os 

cursos juntaram-se e criaram o evento de final de ano, em que havia uma 

exposição, perfomance, desfile, muita discussão entre professores (no sentido 

positivo), para percebermos e construirmos aquilo que achávamos que era a 

UBI (porque a UBI tinha um museu, de que maneira é que podíamos chamar o 

museu, não é...) e potenciarmos todos estes pontos fortes que nós víamos que a 

UBI tinha. Nessa altura, acho que isso foi muito estimulante até para os alunos e 

deu-lhes maior confiança ao virem descobrir o Design aqui na UBI, porque 

perceberam que estava a mexer, que estava vivo. 

 

Professora Rita Salvado: ...que se complementavam, as ferramentas e os talentos de 

uns se complementam com os dos outros. Agora isso está de novo patente no 

Expand Your Mind de autoria deles. Mas que em 2005, no K foi trabalhado com 

os professores e de facto foi um trabalho muito bom, porque estavam os alunos 

de Design de Moda com os trabalhos deles e estavam os alunos de Design 

Multimédia. 

 

Professora Elsa Lima: ...Eu não queria firmar isto assim com veemência...mas eu 

penso que ao nível do ensino do Design, essa multidisciplinaridade não tinha 

ainda acontecido muito, não me lembro de isso ter acontecido ao nível das 

outras escolas por exemplo, de haver essa multidisciplinaridade entre áreas, 

porque estamos a falar de alunos de Design de Moda que trabalharam em 

conjunto com os alunos de multimédia para construir qualquer coisa para um 

evento; portanto, houve ali um trabalho mesmo de parceria e de partilha de 

conhecimentos, em que todos eles ganharam muito mais com isso, os de 

Multimédia ficaram com uma visão da moda que não tinham e vice-versa 

criando-se visões novas a partir disso. Eu penso que isso foi uma espécie de 

motivação intrínseca muito forte, que durou durante algum tempo, não é. 

Obviamente que é como abastecer um carro de gasolina e ele anda até se 

esgotar... 
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Joana Teodoro: Os ciclos mudam. Esse evento, o K, aconteceu quando? 
 
Professora Elsa Lima: O K aconteceu no ano lectivo de 2004/2005. 
 
Professora Rita Salvado: E foi o início, tanto o Multimédia como a Moda deram 

continuidade; o Multimédia com o Reset, que era um evento que fizeram vários 
anos e nós com o Move, que era este mover de proporcionar e fazer acontecer 
coisas. Claro, não está diretamente relacionado mas são coisas que, como 
professores, fomos lançando para as coisas surgirem. Há sempre aqui a vontade 
de colmatar lacunas que sabemos que existem, procurar alguma insatisfação que 
se sente por não ter determinada coisa, não é, procurar fazer mas fazê-la de uma 
forma construtiva. No fundo é isso que temos tentado, construir e fazer. O 
motor pode ser uma certa insatisfação mas fazer construtivamente. 

 
Professora Elsa Lima: E chamar a comunidade a participar, a comunidade industrial 

aqui próxima e não só. Chamar essa comunidade que veio, de facto, ver o 
trabalho dos alunos e conhecer, perceber o que se estava a passar e etc. 

 
Professora Rita Salvado: Aliás, a Joana viu nas instalações fios por aí, portanto para 

haver esta proximidade que passa por coisas simples, como a doação de 
materiais para trabalharmos na escola, mas para isso há um trabalho de 
aproximação. Os nossos parceiros industriais têm de conhecer o que nós 
fazemos para empregar os nossos alunos, para surgirem ideias de projetos, para 
saberem o que é que precisamos, para nós adequarmos ao que eles precisam, 
não é, está tudo relacionado e é algo que se constrói. São coisas que se vão 
construindo, são relações. 

 
Joana Teodoro: A sustentabilidade é um tema recorrente de investigação e de 

integração nas universidades. Na vossa experiência pessoal e prática do dia a 
dia, como é que sentem que estes temas estão a ser integrados nesta licenciatura 
em especial? Já falaram sobre muitas coisas que acabam por se relacionar... 

 
Professora Rita Salvado: Nós nas nossas competências gerais da licenciatura, 

portanto, no que queremos que os alunos adquiram connosco ao longo dos três 
anos, está claramente expresso aplicar os princípios de sustentabilidade no 
desenvolvimento e abordagem ao sistema da moda. Isto é algo formal, que está 
nesta lista de competências gerais. O valor é como é que implementamos, como 
é que depois vivemos, porque, e foi uma das questões que debatemos na 
Designa, isto passa muito por atitudes. Atitudes que se transmitem por uma 
dinâmica em curso, uma atitude proactiva ou menos, de construção ou menos 
construção, de frontalidade ou menos frontalidade, de respeito pelo ambiente e 
pelas pessoas, ou falta dele, de dar o exemplo desse respeito. Portanto, passa 
muito por atitudes. O que nós temos tentado, de facto, é que esta aplicação de 
princípios seja transversal a todas as disciplinas. Por exemplo, eu dou a 
disciplina de Materiais Têxteis e falo, por exemplo, de materiais para uma moda 
sustentável, materiais ecológicos, outras possíveis abordagens. Na disciplina da 
minha colega Elsa, Teoria, Cultura e Design de Moda ela até tem desenvolvido 
um trabalho que está publicado e que já falará. Temos mesmo uma disciplina 
que se chama Design Sustentável e aí, de uma forma mais formal, falam desde 
normas, etc; é geral e em conjunto com Design Industrial. De maneira que, está 
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presente em nós, agora também temos o cuidado de aplicar de uma forma 
transversal a todas as disciplinas e chamando uma série de atividades 
extracurriculares que transmitem estes valores, pela partilha de experiências. 
Temos tido diversos workshops, com a Sara Lamúrias na área de, por exemplo, 
como ser respingador e reutilizar materiais. Vamos ter agora, para a próxima 
semana, com três professores da Parsons School três workshops, um em cada 
dia, na área também da sustentabilidade: feltragem, tingimentos com corantes 
naturais e outro é de acessórios com materiais aqui da indústria de lanifícios, 
artesanais e produzidos há muito tempo. Tentamos com estas outras 
experiências, no fundo formar e promover a tomada de atitudes. 

 
Professora Elsa Lima: Eu vou só acrescentar que é de facto importante tentar 

sensibilizar para outras atitudes que possam tornar a moda mais parceira de um 
desenvolvimento sustentável, tentando sempre estar a par dos exemplos de 
sucesso, estudá-los, perceber as marcas que se desenvolveram com 
determinados princípios, com que dificuldades é que se foram deparando ao 
longo do caminho, como é que ultrapassaram essas dificuldades, quer dizer, 
pegar em casos que já existem ligados à moda e à moda ética (aquele 
movimento da moda ética de finais dos anos 1970/80, depois os anos 1990 já 
com mais casos mais expressivos). Tentar perceber como é que se foram 
desenvolvendo, como é que foram trabalhando, com que dificuldades é que 
lidaram, confrontar isso com o sistema da moda mais tradicional e 
convencional, dando ao mesmo tempo uma perspectiva (eu faço isso nas minhas 
disciplinas de Design por exemplo) daquilo que existe ao nível do sistema mais 
tradicional mas depois o que é que existe ao nível das outras marcas que não 
trabalham dentro do sistema tradicional e que se estão a tornar casos, cada vez 
mais, exemplares. Isto não é propriamente um novo paradigma, a 
sustentabilidade na moda não é um novo paradigma; acontece que no sistema de 
legitimação da moda é muito importante, legitimar aquilo que é mais criativo ou 
não que depende de um contexto social, político e económico, e portanto este 
sistema de legitimação daquilo que é a moda sustentável e que está a surgir nos 
últimos tempos. Já existem marcas éticas e com alguns princípios de qualidade, 
durabilidade, na relação com as pessoas e com o meio ambiente, já há alguns 
anos, é só preciso andar à procura desses exemplos e perceber o que é que 
funcionou, o que é que não funcionou, quando é que parou, porque é que parou. 
No fundo, dar esta perspectiva aos alunos, de que há momentos muito difíceis, 
dar-lhes este contexto de uma cultura de moda que existe e que é vasta e que 
não é a cultura que existe no sistema convencional, mas que há outras formas de 
trabalhar e dar-lhes essa perspectiva. Do ponto de vista das práticas também, 
procurar que eles desenvolvam trabalhos com princípios de maior longevidade 
nos produtos, por exemplo, assim como questões mais pragmáticas, mostrar-
lhes os exemplos que existem ao nível das técnicas de desperdício zero, quem é 
que está a trabalhar nessa lógica, como, de que maneira, explicar-lhes o que é o 
upcycling e quem é que está a trabalhar nessa lógica. No fundo, são ferramentas 
e questões de metodologia, de novas metodologias. Esperar que, de alguma 
forma, eles um dia possam aplicar isso, mais do que tem vindo a ser aplicado. 

 
Joana Teodoro: Quais os maiores desafios que anteveem num futuro próximo para o 

ensino do Design de Moda em geral?  
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Professora Rita Salvado: Um desafio grande é potenciar esta cooperação, fazer valer e 

tirar benefícios desta sinergia porque a moda, de facto, implica pessoas capazes 

de pensar e de interpretar. As ideias surgem, como estávamos há pouco a dizer, 

de ambientes ricos, da promoção de reflexão, de alguma confiança pessoal para 

afirmar as ideias e para empreender; empreendedor não necessariamente no 

sentido empresarial mas empreendedor de ações. Acho que um grande desafio é 

conseguir trabalhar em equipa, dando logo o exemplo a partir dos professores, 

dos responsáveis, trabalhar em sinergia, cada um com o seu papel, alunos e 

professores, trabalhar em sinergia com o meio empresarial, com a comunidade, 

com a realidade de trabalho. Parece-me que o principal desafio seja trabalhar 

em conjunto, com pessoas que têm abordagens diferentes. Também no país é 

preciso isso, porque me parece que não há assim uma identidade para a moda 

nacional; há muitas identidades em Portugal que estão a surgir e a ganhar 

maturidade e que se estão a afirmar. Acho que nós estamos a contribuir para 

isso mas um desafio é ter a energia suficiente para afirmar esta identidade, de 

forma a construir e a contribuir para haver um retorno para as pessoas e para a 

indústria, porque é esse o objectivo. 

 

Joana Teodoro: Enquanto diretora e relativamente à formação dos alunos – futuros 

designers de moda, ilustradores, jornalistas, editores de moda – o que é que 

considera mais importante que eles levem daqui destes três anos de curso?  

 

Professora Rita Salvado: Capacidade de pensar, confiança pessoal e a atitude de 

respeito pelos outros e pelo ambiente. Acho que isto, são condições necessárias 

para serem bons designers de moda. Agora, há muitas ferramentas técnicas que 

têm de dominar para conseguir não perder tempo com essa aprendizagem, num 

mundo tão cheio de stresse e pressão, quantas mais ferramentas dominarem 

mais poderão logo aplicar, produzir e avançar no seu trabalho. Eu diria que, 

sobretudo e o que nos diferencia, porque somos um curso superior que nos pode 

também diferenciar dos cursos profissionais, é termos alunos que no final da 

formação são capazes de pensar e contribuir para ter ideias e fazer acontecer. 

[...] Porque nós na nossa formação, como lhe disse, valorizamos muito o 

aprender fazendo: ir para as máquinas, construir, os alunos não dão as peças 

fora a costurar, fazem aqui e são obrigados para a avaliação nas disciplinas. 

Têm todas as tecnologias, promovemos essa descoberta. Fazendo, acreditamos 

que surgem novas ideias, como há muitos exemplos em moda, olhamos e 

pensamos “como é que aquilo foi feito”, que requer uma mestria, manipular o 

material, a técnica, a tecnologia. Nós valorizamos muito isso, mas para olhar 

para uma tecnologia e para o material e ter ideias, não há nada como ter uma 

cabeça pensadora.  

 

Joana Teodoro: Ao nível da instituição, sente que há uma vontade comum (entre 

curso e instituição), uma partilha de objetivos que fomente também o 

crescimento do curso na direção desejada? 

 

Professora Rita Salvado: A instituição é feita de todos nós, não é. [...] O Design não 

tem sido uma das apostas da instituição mas a licenciatura em Design de Moda 

fez parte de um programa em curso na instituição que se designava 

“aprofundamento de Bolonha” e que nos deu as ferramentas para refletir sobre 

as competências do curso, esta abordagem transversal a todas as disciplinas e 
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algum trabalho mais específico, o que é que especificamente cada disciplina 
contribui para a formação no seu total. Essa reflexão fizemo-la enquadrada na 
participação deste programa, este era um programa bem estruturado dentro da 
instituição, porque deu-nos as ferramentas em termos de metodologias para 
aplicar e fazer esta análise e reflexão. A pró-reitora responsável vinha no início 
às reuniões e ajudava, orientava as reuniões que iniciamos no primeiro ano e 
deu-nos também um orçamento para podermos reorganizar espaços ou adquirir 
algum material didático, para podermos implementar as pedagogias que 
achávamos adequadas. É nomeadamente nesse âmbito, que estamos a fazer 
aquela sala de projeto que lhe mostrei. Nesse sentido, tivemos estas condições 
que aproveitamos bem, agora o importante é haver o empenho dos muitos 
envolvidos na formação, que são os professores e os técnicos que acompanham 
os trabalhos dos alunos na utilização das máquinas. Claro que havendo mesmo 
uma aposta em termos de instituição e também em termos nacionais, porque o 
sistema educativo talvez não tenha feito essa reflexão de estruturar ou de ver os 
cursos necessários, se estão bem distribuídos geograficamente, essa análise não 
está feita. Eu sinto, talvez, que estejamos todos a trabalhar um bocadinho 
virados para dentro, em termos nacionais. Aqui, parece-me que não houve uma 
aposta clara no ensino e na formação do Design na Beira Interior mas, há uma 
justificação cultural que potencia o trabalho de base que a equipa depois faz. De 
facto, não tem sido aposta da instituição, de todo, mas há um reconhecimento 
pelo trabalho que temos vindo a desenvolver, porque há uma dinâmica que é 
visível e factual. Os índices de procura do curso são bons, apesar de estarmos no 
interior, temos vindo a ter cada vez mais alunos a escolherem-nos em primeira e 
segunda opção, portanto, na instituição somos um curso bem classificado neste 
sentido e bem visto na região também. São os factos reveladores de que a 
formação se está a consolidar. 

 
Joana Teodoro: Há algum assunto que gostassem de falar, que consideram importante 

e que não foi falado? 
 
Professora Rita Salvado: Sim, talvez...falar um pouco mais aqui do Move, que já 

referimos, mas que acabou por ser uma dinâmica que eu considero, e que é 
partilhada, que foi iniciada com o K, aquela atividade em conjunto com o 
Multimédia. Essa atividade fez logo ver onde podíamos chegar se 
trabalhássemos em conjunto e se fossemos dinâmicos. No fundo, esta atividade 
sendo extracurricular tem criado um ambiente empreendedor, no sentido de 
acontecerem coisas. Claro que há sempre muito para fazer e não podemos nunca 
descansar, porque atrás de umas coisas vêm sempre outras que não podemos 
descurar mas como isto passa muito por criar um ambiente... 

 
Professora Elsa Lima: Uma coisa que foi um evento já passou a ser um projeto, que 

vai acontecendo. Há um conjunto de ações que estão inseridas dentro deste 
projeto que é o Move, tanto são workshops como são seminários, que acontecem 
em várias alturas do ano letivo, que vão surgindo de acordo com aquilo que nós 
consideramos importante a certa altura: sensibilizar, chamar a atenção dos 
alunos, motivar. No fundo, é um projeto tipo chapéu que foi criado, e debaixo 
desse chapéu vão acontecendo um conjunto de ações que vão dinamizando. A 
Rita aí tem feito um trabalho de puxar bastante por essa dinâmica de trazer 
acontecimentos para dentro dessa ideia. No fundo, é um projeto que é 
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transversal e que acontece a qualquer altura. Enquanto que um evento tem uma 

data estabelecida no tempo, isto é um projeto que está sempre a acontecer; não 

se sabe bem quando e em que altura mas tem um calendário que é muito 

flexível. 

 

Professora Rita Salvado: Tentamos que seja no início de cada semestre. Mas por 

exemplo, os professores da Parsons só podiam vir agora; é uma altura má 

porque é final de semestre (risos) mas tentamos adequar. Era também a 

oportunidade de estreitar relações com eles e, no fundo, é aqui uma aposta de 

criar um ambiente que pode ser consolidado, que é um investimento com riscos 

e que pode facilmente se perder, porque é preciso ir alimentando e construindo 

ao qual temos dado atenção e contribuição com esta dinâmica de atividades 

extracurriculares. Isto tem ajudado a criar um ambiente que permite gerar 

ideias, porque a situação não é de todo perfeita, há sempre insatisfações, há 

sempre problemas, sempre...mas o importante é responder de forma inteligente 

a essa insatisfação e a esses problemas para os ultrapassar. Por isso eu estou 

neste momento particularmente orgulhosa dos alunos que criaram o Expand 
Your Mind que pode estar na origem, provavelmente, da insatisfação pessoal 

que possam ter e gostar de se expressarem de forma mais livre, mas que o 

fizeram de forma positiva. Acho que estão a dar provas do que eu acho que é 

importante no designer de moda, serem capazes de pensar e de fazer. 

 

Professora Elsa Lima: E de forma muito positiva mesmo. 

 

Professora Rita Salvado: O terceiro episódio é revelador, se tínhamos dúvidas se era 

um movimento ativista ou não, vamos ver o terceiro episódio... [...] 

Posso lhe dar a apresentação que aqui tenho do curso, no fundo, tudo o que fomos 

falando mais em termos formais do enquadramento, currículo mas o porquê, o 

currículo foi pensado nisto do ADN [...] isto não está a definir aquilo que é o 

Design de Moda da UBI é o ADN que nos diferencia de outras escolas. [...] Este 

é um trabalho onde nós temos tentado esta proximidade com a comunidade, por 

exemplo, o Burel é um tecido fabricado aqui na zona e há agora vários projetos 

em curso aqui na região de dinamizar, não sei se conhece o Burel de Manteigas 

com loja no Chiado [...] um género de loja museu [...] a Burel Factory. O 

projeto com sede aqui em Manteigas na Serra da Estrela, tem princípios com os 

quais nós também nos identificamos e temos cooperado, e desejamos cooperar 

ainda mais. É um projeto que também teve dificuldades em se implementar mas 

que está a funcionar, se agora for ver aqui o museu vai ver algumas das 

máquinas que ainda estão lá a trabalhar. De maneira que acaba por ser um 

museu vivo e se conseguirmos potenciar isto tudo, há aqui muito trabalho. 

 

Joana Teodoro: O Burel está agora a ser muito falado. 

 

Professora Rita Salvado: Muito falado, é um tecido muito grosso porque era com a lã 

daqui da região, é uma lã grossa. Entretanto, a indústria de lanifícios aqui 

produzia e produz tecidos de muito boa qualidade mas com lãs estrangeiras 

muitas finas. Esta lã grossa, que é a lã das ovelhas aqui da zona e que são muito 

conhecidas pelo queijo (risos) mas que é uma lã que faz sentido dinamizar em 

alguns tipos de artigos. (...) 
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Professora Elsa Lima: O que é característico aqui mesmo desta zona é o traje regional 
vestido pelos pastores, realizado em burel e que tinha toda uma forma ao nível 
da capa, da capa montanheque da Capucha; isso é que é mesmo característico da 
Serra da Estrela. Dentro desta lógica, dos alunos crescerem nas suas aptidões ao 
nível do Design, crescerem também naquilo que é o desenvolvimento de uma 
identidade e de perceberem também as caraterísticas etnológicas de um espaço. 
A Covilhã presta-se muito a aproximar os alunos desse conhecimento 
etnológico, porque tem na sua cultura – do seu traje regional – aspetos 
riquíssimos ligados ao vestuário de proteção, ao vestuário com ligações do 
ponto de vista cosmogónico. Há toda aqui uma história muito interessante que 
através de um traje, que é um traje regional, com uma certa utilidade e 
funcionalidade, se predispõe como um objeto de estudo muito interessante que é 
característico e único aqui da região. 

 
Professora Rita Salvado: E também a integração numa economia local, porque eram 

as ovelhas do queijo, a própria lã, haviam aqui várias qualidades de lã, uma 
cultura, uma riqueza e um conhecimento local, que foi adaptado à realidade 
daqui que tem sempre a sua especificidade. [...] 

 
Professora Elsa Lima: A capa ainda é usada, ainda há quem a fabrique, ainda há quem 

a faça artesanalmente. São peças de vestuário que têm uma componente 
funcional muito interessante, que convém até perceber porque há recuperações 
que se podem fazer a essa funcionalidade. Por exemplo, eu faço esse exercício 
com os alunos a esse nível, por isso é que também falo nisso neste momento; é 
precisamente procurar neste tipo de identidade nacional aquilo que pode ser 
funcional e que pode ser adatado aos dias de hoje e como, até de que maneira é 
que determinadas lógicas da capucha se relacionam com subculturas e questões 
até tribais, que se vêm na cultura contemporânea. Portanto podem-se fazer 
paralelismos interessantes, entre uma tradição e aquilo que são os tempos 
contemporâneos e fazer daí lógicas interessantes do ponto de vista criativo, do 
ponto de vista do produto. Como é que o produto hoje pode contar alguma dessa 
história etc, etc. Isso é um tipo de exercício que se pode ir fazendo, quer do 
ponto de vista teórico quer do ponto de vista prático. Podem resultar ideias 
muito interessantes do ponto de vista prático e nós temos praticado algumas. 
Nem sempre temos tempo e as equipas, nós tentamos fazer o melhor possível, 
mas às vezes não conseguimos, enfim, divulgar tanto quanto gostaríamos mas 
temos a consciência que estamos a fazer isso e é muito reconfortante. Por 
exemplo, há pouco tempo houve um projeto que era da Saint Martins, de uma 
portuguesa que está efetivamente a desenvolver uma lógica da renovação da 
capucha e eu entrei imediatamente em contato com ela e disse-lhe “olhe aqui na 
Universidade da Beira Interior estamos a desenvolver um exercício sobre isso já 
há uma série de tempo e podiamos trocar impressões quando quiser”. É 
interessante, é ver que, de fato, faz sentido pensar na tradição e pensar de que 
maneira é que a podemos recuperar e percebê-la melhor, o que é que isso 
contribui para a própria identidade de uma instituição, que vive e cresce 
também dentro dessa cultura. Há aqui toda uma conjugação de valores e de 
princípios que ajudam a perceber o que é isto do desenvolvimento sustentável 
associado por exemplo a uma área que é o Design de Moda. [...] 
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Professora Rita Salvado: É claro que isto tudo requer uma equipa muito dinâmica e 
grande, que nós não temos, portanto é difícil porque desenvolvemos um 
trabalho durante um semestre mas depois no final do semestre para potenciar 
esse trabalho é preciso mostrar, divulgar...e depois enquadrar, criar uma marca 
ou criar na universidade esta possibilidade ou dar seguimento a projetos que têm 
viabilidade comercial. Mas entretanto começa outro semestre e, no meio, temos 
os projetos de investigação e os objetivos a atingir, de maneira que se 
institucionalmente houvesse uma aposta maior, claro que podíamos viabilizar e 
ser, de fato, empreendedores assim no sentido empresarial. Podíamos otimizar 
muito do trabalho que é feito e que no fundo depois fica disperso porque não há 
ninguém que tenha a disponibilidade e a instituição não valoriza isso. Mas 
vivemos o projeto com a alma. 

 
Professora Elsa Lima: E o dia-a-dia vai-se fazendo com alguns princípios nos quais 

nós acreditamos e batemo-nos pelo trabalho em equipa e pelos designers a 
conversarem com pessoas diferentes, sem estarem fechadas nos gabinetes a 
desenhar; haver um ambiente aberto de trabalho em equipa. 

 
Joana Teodoro: Muito obrigada por tudo, tempo e toda a atenção disponibilizada. 
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APÊNDICE 4 

 
Entrevista com a professora Maria Gambina1 / Escola Superior de Artes e 

Design de Matosinhos 
 
Joana Teodoro: Como é que este curso surgiu? 

 

Professora Maria Gambina: Não fui eu que criei o curso. Eu fui convidada a dar a 

disciplina de projeto e o curso na altura tinha outra coordenadora que foi 

convidada pela escola para fazer o curso. Quando entrei, o curso já estava 

formado; sou coordenadora há dois anos e não posso mudar praticamente nada. 

O que eu tenho tentado fazer é, com o grupo de professores que a licenciatura 

tem (somos todos pessoas muito próximas, damo-nos todos muito bem e é um 

grupo muito unido) todos os anos os programas das unidades curriculares vão 

crescendo de uma forma mais de encontro aquilo que eu acho que poderá ser o 

ideal numa licenciatura de moda. Embora ache que em três anos não se aprende 

grande coisa...se eu fosse fazer o curso dizia logo “tem de ser mais de três 

anos!” Porque mesmo aqui a escola, e esta é uma escola que começou com 

produto, Design e Multimédia, moda foi para eles uma coisa na qual resolveram 

apostar mas sem saber muito bem o que é, não é...e o que acontece é que o 

curso de moda é o curso mais complexo que eles têm aqui dentro. A carga 

horária extra aulas é maior e superior a qualquer um dos outros cursos e não é 

uma carga em que tu ficas sentado em frente a um computador, tens que andar 

para Pevidém, que era o que elas estavam a dizer, perdem-se e perdem um dia 

para encontrar a marca ou a empresa que lhes corta a laser...É um curso que fica 

caríssimo, tem que haver um investimento enorme por parte deles, mesmo ao 

nível de dossier, nem estou a falar da parte de porem as coleções de pé, é um 

curso muito complexo; eu acho que abrange um bocadinho de todas as áreas 

[...]. E ainda estamos na luta para que os outros percebam essa parte, para além 

de haver outras coisas, que têm a ver com Bolonha e que eu também não 

concordo; como o facto, por exemplo, para mim uma das coisas mais 

importantes (eu acho que o curso é óptimo, eu nem estou a pôr isso em questão 

mas não é aquilo que eu digo que seria o ideal), seria ter modelação e 

confecção, desde o início e obrigatório. Eles no terceiro ano têm modelação 

como optativa...se eu não os “obrigasse” a ter modelação [...] eles podiam não 

ter...mas é porque Bolonha assim o diz e assim está....nós temos máquinas mas 

não temos confecção. A professora de modelação e eu nas minhas aulas 

ajudamos e ensinamos mas eu dou Projeto II e não podemos ter aulas de 

confecção. Agora quando lhes quero ensinar o que é uma costura debruada, 

inglesa, eu vou lá e mostro-lhes. Eles podem vir para aqui trabalhar em 

confecção mas não temos confecção. Por isso é assim, antes de me falares em 

sustentabilidade eu acho que há muitas outras coisas que eu não tenho e gostava 

de ter. Por isso, para o curso neste momento não é importante. Isto é, eu acho 

que como seres humanos é essencial e eu sou um bocado “mãe” deles, eu e os 

outros professores, estou sempre a dar-lhes na cabeça “poupem o tecido e eu 

ajudo-vos a cortar, a pôr o plano de corte para poupar o tecido, se utilizaram 

materiais na coleção anterior querem pegar no dossier para porem os botões e 

                                                        
1
 Entrevista realizada na sala de projeto de moda na Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, em 13 de 

Junho de 2013. A professora Maria Gambina é coordenadora desde 2011. 
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reaproveitar, óptimo”. Mas de maneira alguma que em termos de formação é 
uma direção. Porque acho que é um caminho que eles podem ter, eu acho que 
tenho mais a preocupação em que eles encontrem a sua própria identidade e o 
seu percurso profissional, que saiam daqui com uma grande consciência de 
cumprir prazos, serem profissionais, terem uma parte de croqui técnico 
exemplar, saberem como se faz, como se constrói, do que propriamente estar 
preocupada com essa parte, porque acima de tudo eu não quero seguir correntes 
estéticas, também. 

 
Joana Teodoro: Mas isso tem muito a ver com os nomes que se dão, porque a 

sustentabilidade, um dos seus lados tem muito a ver com essa identidade de 
cada um e esse respeito. 

 
Professora Maria Gambina: Aí está e se eles quiserem seguir esse caminho, que 

sigam, agora eu não quero na escola já estar a direcionar. Acho que eles é que 
têm de ter esse sentido, essa capacidade. Eu sei que o papel dos professores é 
também esse, eu tenho uma filha e espero que os professores dela sejam um 
bocado o complemento da educação que eu lhe dou em casa, é evidente. É isso 
que eu lhes tento transmitir, às vezes até em assuntos que não tem nada a ver 
com a sala de aula. Mas como curso e como objetivo não é o nosso. Claro, que 
temos em conta imensas coisas, agora por acaso até temos ali ecopontos mas até 
há pouco tempo não tínhamos. E eu perguntava porquê e cheguei a ir falar à 
direção, como é que uma escola de Design em que o papel é aquilo que mais se 
gasta não tem ecopontos... e isso mete-me impressão porque eu em casa faço 
reciclagem há anos, há dez anos se calhar, que não é muito para a maior parte 
dos países mas para Portugal se calhar até é. E eu não consigo abrir um caixote 
do lixo e ver papel, plástico, tudo junto, não consigo! [...] Mas isso tem muito a 
ver comigo e isso eu acho que podemos transmitir, agora que o curso seja 
direcionado nesse sentido não, mas se me aparece algum aluno que queira 
trabalhar nesse sentido, óptimo porque eu estou aqui para ajudar e encaminhar, 
para arranjar melhores soluções, para que possam pôr de pé os projetos. Mas há 
outra coisa, engraçado...eu em relação a isso ainda não tenho essa preocupação 
porque acho que isso já tem a ver com o universo criativo de cada um, mas há 
uma coisa que nós aqui fazemos: não deixamos utilizar peles verdadeiras e 
temos um acordo com uma associação. Também não sou fundamentalista, todas 
as peles que sejam de animais que nós comemos, eles podem usar. Agora tudo o 
que seja pelos, principalmente pêlos e peles de crocodilos e essas coisas, não 
deixamos e sou capaz de ter uma grande discussão mas aí acho que já não 
estamos a limitar a criatividade. Aí estamos a fazer com que as pessoas 
despertem para outras coisas. Mas em termos de materiais, estou a falar de 
fibras naturais, algodões naturais, é muito difícil tu encontrares e é muito, muito 
caro. Eu sei, porque estive a trabalhar numa coleção de básicos para uma 
empresa, onde tínhamos uma linha ecológica e tínhamos que ter mínimos de 
compra enormes, as cores específicas que eles já têm e foi muito difícil...para 
eles é impossível, não conseguem. Pode ser um projeto que eles possam 
começar a trabalhar no curso mas acho que ainda é muito difícil. Mas se nós já 
tivermos a preocupação de aproveitar o tecido, de reaproveitar peças ou 
materiais que utilizamos noutros já é óptimo, estás a perceber. Já temos 
preocupação por exemplo, em relação à estamparia, mas a nossa sorte é que as 
estamparias também já têm essa preocupação. Elas todas já começam a 
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trabalhar nesse sentido e ainda bem. [...] E eu vejo isso pela minha filha, que 

tem dez anos, a educação e aquilo que eles dão na escola é muito direcionado 

em relação a isso. A minha filha se um dia tiver no governo, vai ter isso como 

preocupação; que nós não tivemos e quem lá está não teve. Eu acredito 

seriamente que vai haver essa preocupação porque é-lhes muito dado na escola. 

A minha filha já me disse “qualquer dia, gosto muito de comer mas já me custa 

comer animais” mas porque dão isso nas escolas. 

 

Joana Teodoro: Porque o ensino primário foi muito direcionado para o ambiente. 

 

Professora Maria Gambina: A poluição, o que é que polui é o que ela está a dar em 

ciências [...] aquelas imagens todas das aves cheias de petróleo...Aquela miúda, 

com uma mãe como eu (e muitas mães haverá por este país como eu, as pessoas 

que frequentam a nossa casa têm o mesmo tipo de pensamento) é impossível ela 

chegar aos trinta anos e estar a fazer um segredo de estado para poluir. 

Impossível! De maneira que eu acho que isto vai mudar naturalmente, para 

melhor. Acho mesmo! [...] 

 

Joana Teodoro: Quais os maiores desafios que antevês num futuro próximo para o 

ensino do Design de Moda?  

 

Professora Maria Gambina: O desafio em termos de ensino é, com os três anos que 

temos, cada vez mais conseguirmos fazer melhor trabalho, isto é, aproveitar o 

minuto e o segundo ao máximo. O primeiro ano não é de moda, é transversal, 

embora neste momento, eu já tenha conseguido que no primeiro ano uma 

disciplina que é Fundamentos do Design seja direcionado a roupa. Embora eles 

aprendem na mesma as cores e tudo o que os outros dão, já é aplicado a roupa. 

É como se fosse um design básico de vestuário. Eles começam a aprender o que 

é um blazer, o que é um pé de gola, um colarinho, tudo é aplicado a roupa, o 

que já é uma grande vitória. Foi difícil mas eu já vejo como eles evoluíram, já 

chegam ao segundo ano a saber as peças, o que é que são pregas, etc. Acho 

também que, quem entra aqui na ESAD já não são nenhumas crianças, eu 

gostava que eles tivessem cada vez mais a consciência daquilo que querem ser. 

Ainda há aquela coisa de que ser designer de moda está na moda...isto tem 

mudado mas tive anos...em que tive duas pessoas com talento, o resto era tudo 

menininhas que se achavam o máximo por estar na moda. Como é um curso 

pago...todas podem entrar. 

 

Joana Teodoro: Ainda não é feita uma seleção? 

 

Professora Maria Gambina: Não, o que está a acontecer é que estamos cada vez mais 

exigentes. Por isso chumbamos, chumbamos, chumbamos, chumbamos, 

chumbamos e chumbamos...até aquela pessoa perceber que, realmente, não está 

aqui a fazer nada ou então trabalha muito e consegue. Mas não era uma coisa 

habitual, se pagam para estar...Eu além de ter muito brio naquilo que faço, acho 

que tenho uma escola e um nome por trás a defender. Eu quero que os designers 

que saem daqui da ESAD sejam os melhores designers. Por isso não posso 

ter...blogueres (risos). 
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Joana Teodoro: Enquanto coordenadora e relativamente à formação dos alunos – 
futuros designers de moda, ilustradores, jornalistas, editores de moda – o que é 
que consideras mais importante que eles levem daqui nestes três anos de curso, 
para além de serem os melhores designers?  

 
Professora Maria Gambina: Acho que a base é essencial, quando falo em base falo na 

modelação, confecção que aqueles acabam por não ter mas [...] que se reflete 
nos protótipos, se eles não fazem aqui têm de mandar fazer lá fora e têm de 
estar a acompanhar. Acho que isso é importantíssimo porque um jornalista, 
ainda aquela rapariga que estava ali com aquele vestido muito comprido, no 
início dávamo-nos super mal, quer dizer, ela tinha um universo muito pouco 
interessante e uma vez ela disse-me “ai professora mas eu não quero ser 
designer de moda, eu quero ser jornalista” eu disse-lhe “acho ótimo, mas tu tens 
que saber tudo, se vais criticar um designer de moda, tens de saber as fases 
todas porque ele passou até chegar ali. Ela para fazer aquele vestido esteve para 
aí uns dois meses para fazer o protótipo. Um dia ela disse-me “ai professora isto 
dá tanto trabalho...” pois “estás a ver, nunca mais vais poder criticar um vestido 
evasée de um criador qualquer em que digas que aquilo é só um vestido evasée, 
porque tu agora estás a perceber o tempo que demora a criar o vestido certo que 
tu queres, com o evasée certo que tu queres”. E ela evolui imenso! Mas o que eu 
gostava mais que eles levassem daqui era que eles percebessem que têm de ser 
muito fiéis a eles próprios e têm que ter um universo criativo muito deles. Não 
podem andar atrás de tendências, não podem andar atrás daquilo que os outros 
fazem, não podem, nunca, andar a ir buscar as mesmas imagens (que todos vêm 
nos mesmo sites), e mesmo que vão buscar as mesmas imagens têm de as 
misturar com outras coisas. Acho que o conceito é o princípio de tudo. Com a 
base com a qual nós depois lhes damos em termos da parte de modelação, 
confecção e exploração de uma silhueta, que eu acho que é importantíssimo, 
uma camisa não é só uma camisa lisa, tem de ter um volume qualquer, tem que 
ter uma forma, e uma coisa porque eu batalho muito, é o detalhe. As coisas até 
podem ser extremamente simples mas tem que haver detalhe. Muitas vezes até 
pode estar no interior, aquela coisa como ela me estava a dizer, de que ninguém 
vê que estão ali os colchetes...eu não quero que eles vejam as roupas só vestidas 
num desfile em passerele, eu quero que eles olhem para as peças. Quando eu 
gosto de um protótipo em pano cru, eu já sei que aquilo vai ficar excelente. [...] 
Ninguém tem de sair daqui como criador que vai entrar logo na ModaLisboa ou 
no Portugal Fashion, mas acho que mesmo indo trabalhar para uma empresa ou 
para uma fábrica, mesmo tendo que seguir as tendências...tem que ter sempre 
um cunho pessoal, senão facilmente vamos sendo preteridos por outros. 

Joana Teodoro: Ao nível da instituição, sentes que há uma vontade comum – entre 
curso e instituição – uma partilha de objetivos? 

 
Professora Maria Gambina: Sim, nós cada vez mais no curso de Moda estamos 

interligados com os outros cursos. Agora concorremos a um concurso em Itália, 
a Mittelmoda, já concorremos o ano passado e uma das alunas até foi 
selecionada, o que foi ótimo. Eles tinham que ter um vídeo de apresentação e 
fomos pedir aos de Multimédia para fazer. Eles adoraram, temos aqui uma 
oficina em baixo, cada vez que têm de fazer qualquer coisa que não seja em 
tecido, seja uma chapa seja um plástico, até já tacões para sapatos, vamos lá em 
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baixo e fazemos. Isto é uma vantagem desta escola, claro que não podemos 
fazer as apresentações dos dossiers com os de Design porque eles têm os seus 
trabalhos e não podem estar aqui, mas sempre que alguém precisa...Eles têm 
uma biblioteca riquíssima, estou-lhes sempre a dizer “vocês não vão sempre 
para a biblioteca ver as revistinhas de moda, vocês vão ver as outras coisas!” 
porque têm revistas espetaculares de outras áreas, lettering, letras, caixas! Irrita-
me, depois trazem todos aquelas caixas...farta de lhes dizer, procurem as 
embalagens...bom, hão-de lá chegar. 

 
Joana Teodoro: Há algum assunto que gostasses de falar, que consideras importante e 

que não foi falado, tipo atividades extra curriculares, algum ponto que 
consideres mais forte aqui no curso ou que o caraterize? 

Professora Maria Gambina:...uma coisa [...] forte que nós temos no nosso curso, sem 
estar a ser pretensiosa, é ter-me a mim e ao professor Paulo Cravo, que é do 
segundo ano, que somos designers. Já fizemos coleções, já estivemos na 
ModaLisboa, e isso é uma mais valia em relação aos outros cursos, que não têm 
professores designers. Quer dizer, podem até ter professores designers mas que 
não têm esta experiência, porque no fundo nós sabemos muito bem tudo o que é 
preciso: sabemos falar dos tecidos, dos acabamentos, onde é que há costureiras, 
arranjar fábricas, sabemos arranjar soluções, estamparias, porque nós já 
tivemos, já precisámos disto tudo. Tudo o que eles estão a passar agora pela 
primeira vez, eu já fiz para aí cinquenta vezes. Mesmo em relação aquela coisa 
dos concursos, há pequenas coisas que eu transmito tipo “vocês não vão para os 
concursos todos apinocados, não têm que ter essa preocupação...ok se vocês 
andassem todos os dias assim bem vestidos ótimo, mas vocês não andam todos 
os dias bem vestidos, andam sempre de sapatilhas porque é que vão para lá de 
saltos altos?” Depois fazem figuras ridículas...são pequenas coisas, que são uma 
mais valia para eles. Temos sempre muita experiência para tratar das coisas. Os 
concursos por exemplo, agora entram imenso em concursos, a ESAD e eu temos 
incentivado imenso isso e apoiado; claro que eu faço sempre uma seleção dos 
melhores alunos e dos melhores trabalhos mas eu tenho tanta noção do timing 
que eles demoram a fazer as coisas, só isso é importantíssimo. Eles estão a ser 
selecionados e no dia seguinte eu já estou a trabalhar com eles, já estou a pôr 
datas de entrega de moldes, de protótipos, para chegar uma semana antes e estar 
tudo pronto. Mas só faço isso porque tenho experiência. Pode se ser um ótimo 
designer industrial, esses também têm vantagem claro, (mas tanto eu como o 
Paulo trabalhámos sempre na indústria, tanto que temos ainda essa vantagem) 
mas quem só aprendeu e nunca pôs em prática, esquece! É um teórico. Acho 
que é uma mais valia, para além de esta escola ter os outros cursos todos e cada 
vez mais, estamos todos mais interligados, os professores de Projeto da 
Licenciatura de Moda são pessoas que já fizeram parte das principais 
apresentações da moda nacional assim como trabalhámos na indústria e 
trabalhamos ainda. 

 
Joana Teodoro: Muito obrigada!   
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APÊNDICE 5 
 

Entrevista com a professora Maria da Graça Guedes1 / Universidade do 
Minho 

 

 

Joana Teodoro: É a professora responsável pela formação de Design e Marketing 

de Moda? 

 

Professora Maria da Graça Guedes: Tive grande intervenção na criação, 

implementação e desenvolvimento do curso e fui Diretora de Curso até 

2013. 

Joana Teodoro: Daí a professora Joana Cunha (atual coordenadora) me ter dado 

o seu contacto. 

 

Professora Maria da Graça Guedes: Este ano, entrei em sabática por um período 

de seis meses, pelo que preciso concentrar-me no programa de trabalho 

definido. Entretanto, é muito importante que haja partilha de 

responsabilidades entre o máximo de pessoas envolvidas nos curso, este e 

todos os outros, diga-se de passagem. Por exemplo, quando um novo 

diretor é nomeado, passado pouco tempo ouvimo-lo referir-se ao curso 

como “o seu curso”, e isso mostra que passa a haver uma ligação muito 

forte entre a pessoa e o projeto de ensino que dirige. Porque de facto as 

pessoas são dominantemente emocionais e precisam de estar envolvidas 

nos processos não apenas racionalmente. Claro que isto não significa que 

as pessoas se identifiquem  com os cargos, antes devem assumir um papel 

de liderança de equipas, sempre que possível. E isso é fundamental para 

todos pois as funções dos docentes e investigadores são muito exigentes e 

mais vastas do que as funções de direção, embora a importância dessas 

atribuições pese, sobretudo após Bolonha.  

 Eu neste momento estou envolvida numa de projetos que têm muito que ver 

com os cursos; no que me respeita, sempre me quis colocar numa posição 

em que a minha intervenção tenha etapas. A primeira foi perceber o que é 

que era preciso, depois foi o design dos cursos, a seguir a sua 

implementação, após o que chega o momento do reconhecimento nacional 

e internacional. O curso de Design e Marketing de Moda surgiu porque era 

a lacuna que havia no mercado. Porquê aquele curso? Porque feita a 

análise do que se passava no mercado da moda em Portugal e na forma 

como a moda estava a ser desenvolvida no país, vendo o que é que já 

estava a ser oferecido no mercado, o que fazia falta eram designers de 

moda orientados mais para as marcas industriais de moda/marcas de 

mercado do que para a criação de moda/estilismo. A (Faculdade de) 

Arquitetura de Lisboa estava a fazer um excelente trabalho ao nível da 

criatividade, como a ESART de Castelo Branco, a UBI focava mais a 

interação criação-produção dada a sua vasta experiência ao nível da 

ciência e tecnologia têxtil, e verificava-se a existência de elevado número 

                                                        
1
  Entrevista realizada no Centro Comercial Dolce Vita no Porto, dia 16 de setembro de 2013. A professora Maria da Graça Guedes foi 

responsável pela criação do curso e exerceu a sua coordenação deste a sua abertura em 2005 até ao ano letivo 2012/2013.  
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de escolas profissionais, de diversos níveis a trabalhar ao nível do 

estilismo. O que é que faltava? Um curso que, por um lado, focalizasse o 

processo criativo de Design Moda numa sólida base de conhecimento de 

materiais e processos industriais têxteis e de confeção, e, por outro lado, 

permitisse aos graduados compreender o mercado, as exigências dos 

consumidores e clientes e os seus critérios de escolha, bem como a 

dinâmica da concorrência à escala global. Importava formar designers de 

moda orientados para as marcas de mercado, para a satisfação dos seus 

públicos-alvo e desenvolvimento de produtos que realmente atraiam esses 

públicos-alvo e apresentem elevada qualidade e valor acrescentado pela 

inovação sempre que possível ou desejável. A associação entre o 

Marketing e o Design permite este tipo de abordagem, e é fundamental 

pois a moda apresenta uma grande dinâmica de mudança e na sociedade a 

mudança é constante. O estudo das tendência de moda, numa ótica de 

Design de Moda e numa vertente de Marketing em simultâneo, permite 

fazer a previsão do que será preferido pelo mercado no médio/longo 

prazos (recorde-se que o desenvolvimento das coleções é iniciado com 

uma antecedência que pode chegar 12 meses sobre a entrada dos produtos 

da coleção nas lojas). As tendências de mercado e as preferências dos 

consumidores são normalmente previsíveis até certo ponto. A moda não 

está fundamentada em rupturas/revoluções mas, sobretudo, em evoluções. 

As “revoluções” surgem, sim, mas não com frequência e a sua aceitação 

pelo mercado em geral é um processo lento (a aceitação inicial ocorre 

junto dos inovadores, os quais constituem uma pequena percentagem dos 

consumidores, e só muito lentamente os novos paradigmas são 

disseminados entre os restantes grupos de consumidores).   

 Assim, a partir da análise e compreensão dos acontecimentos sociais e políticos, 

da evolução das Artes, do estudo das mudanças que se registam nas ofertas 

de mercado (concorrência), conhecendo a psicologia humana e as 

dinâmicas sociais, é perceptível o percurso que a moda tende seguir para 

ser aceite. Por exemplo, os coolhunters de quem tanto se fala hoje em dia, 

são profissionais que detectam propostas muito recentes, originais e 

inovadoras; entre as muitas propostas inovadoras que emergem entre as 

camadas de população jovens e criativas  (resultantes da forma como cada 

um se vê, cria novas imagens de moda e desenvolve novos itens de moda 

ou estabelece novos usos para os existents), os coolhunters “capturam” o 

que é que tem mais hipótese de “contaminar” o ambiente ou o que é que o 

ambiente tende a rejeitar à partida. Não é por qualquer razão que a maior 

parte dos coolhunters tem preparação de Antropologia, Psicologia, 

Marketing e, muitas vezes, possuem mais do que um curso superior.  

Tudo isso me fez perceber que se estivermos a trabalhar no mercado médio, 

médio alto, em termos de produção de marcas globais, as marcas podem 

começar pequenas (como é normal) mas o que se pretende é que cresçam e 

vão se desenvolvendo de forma sustentável. Mesmo que o público-alvo 

visado seja um nicho de mercado, este pode ser encontrado em múltiplos 

países, pelo que os nichos têm muito interesse económico no mercado 

global. Mais, o conceito de global expandiu-se pelo facto de que nós hoje 

podemos vender a partir de qualquer sítio a qualquer pessoa, directamente.  
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Tendo em consideração as alterações de mercado registadas até meados da 

primeira década no presente século, tornava-se necessário que os designers 

de moda associassem a componente técnica à componente estética. Se a 

qualidade, durabilidade e conforto do produto são essenciais, o primeiro 

passo para a tomada de decisão de compra é sempre a fascinação; se o 

produto de moda não fascina o cliente ele não se aproxima do produto nem 

da marca, não vê se é bom se é mau se é durável se é ecológico, nem lhe 

toca. A fase inicial de contacto do produto de moda com o cliente está 

dependente da criatividade, da originalidade, da ligação entre estética e 

fascínio, a que se associa o desejo de possuir o item de moda.  

É evidente que se o designer souber para quem trabalha, para que segmento de 

mercado-alvo, como é que essas pessoas se vêm, se identificam não do 

ponto de vista de imagem de moda mas de lifestyle, é possível perceber o 

que as fascina. Aliás, há duas abordagens na criação de moda: a vertente 

dos criadores, que trabalham as coleções como criações, formas de 

expressão individuais, em que se reveem e com que se identificam. O 

designer, contudo, apresenta uma abordagem projetual, e a coleção é 

desenvolvida no contexto da proposta da marca tendo em consideração as 

necessidades, gostos, exigências e desejos do seu público-alvo. Esta 

abordagem pode e deve ser original, criativa e fascinante para o 

consumidor para quem se dirige.  

Quando o público-alvo é ambientalmente consciente e preocupado com o 

amanhã, surge a problemática da moda sustentável. É quase um paradoxo. 

Em 1990 a moda identificava-se com o efémero, o descartável, o não 

durável. Os tempos mudaram e hoje os consumidores querem moda na 

mesma mas querem-na sustentável. Isto significa mais complexidade no 

processo de Design, pois implica associar para além das tendências de 

moda, o gosto pessoal do cliente, as preferências resultantes da 

pesonalidade, da visão, da maneira de estar dos consumidores-alvo, para 

além das suas exigências de preço, durabilidade, baixa pegada ambiental, 

etc. Importa, também, estabelecer o imperativo de rentabilidade para as 

empresas da cadeia de valor do sector porque a moda é um negócio e a sua 

sustentabilidade depende do sucesso comercial em continuidade! Por tudo 

isto, hoje mais do que nunca o designer de moda é alguém que tem de estar 

muito bem preparado.  

O Design de Moda é uma das quatro especialidades reconhecidas do Design e 

requer dos profissionais um nível de competência análogo às restantes 

especialidades do Design. No mercado, contudo, ainda se verifica alguma 

confusão, que resulta de forma desprestigiante genericamente, pois há 

muitos profissionais com habilitações técnico-profissionais que as 

empresas entendem como possuíndo as competências necessárias o que 

não é correto. A preparação ministrada nos cursos profissionais é 

específica mas não é similar à oferecida pelo Ensino Superior. Cada nível 

de formação corresponde a um conjunto específico de competências e os 

diversos cursos não são substitutos uns dos outros. Todos têm a sua função 

na cadeia de valor da moda.  

Apesar de todas as dificuldades por que o sector tem atravessado, a moda em 

Portugal tem evoluído de forma evidente. Estamos na fase de é criar 
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prestígio a nível internacional para as marcas nacionais e para os designers 

de moda portugueses. Importa que a moda portuguesa comece a conquistar 

reconhecimento e, quiçá, uma identidade diferenciada, tal como a moda 

francesa, italiana, britânica, entre outras. Temos feito um esforço grande 

no Minho no sentido de compreender a raiz das características específicas 

do Design com origem na cultura nacional. Por exemplo, podemos analisar 

o caso do Design de Moda brasileiro que se impôs e conquistou um 

público muito vasto. A identidade do Design de Moda brasileiro surge 

associada à sua cultura, à tropicalidade, a uma forma muito típica de viver 

a vida e a natureza que inspira designers e fascina os consumidores de 

moda por todo o mundo. Os espanhóis estão e seguir esse percurso, que 

também pode ser identificado noutros casos.  

Não há Design sem designer, e é o designer que faz a interpretação do mundo 

que o rodeia, que tem a visão que o conduz através do projeto de design. 

Consideramos que o melhor contributo que podemos dar à nova geração 

de designers é orientá-los para a nossa cultura como fonte de inspiração 

sempre disponível. Começamos, já há uns anos atrás, a lançar alguns 

projetos centrados na cultura portuguesa. O resultado é que, passado 

relativamente pouco tempo, muitos dos alunos descobriram na identidade 

portuguesa um manancial quase inesgotável de inspiração. Por exemplo, 

uma das melhores coleções deste último ano, da qual vários modelos 

foram adquiridos por uma empresa, teve como inspiração a calçada 

portuguesa.  

No que se refere aos cursos um dos aspetos que consideramos que devemos 

rever é a participação dos alunos em concursos nacionais e internacionais. 

Os cursos foram estruturados com as disciplinas/unidades curriculares 

centradas no aluno individual e os projetos são desenvolvidos em equipas. 

Nas empresas os designers trabalham em equipa e os alunos são 

convidados a desenvolver competencias de liderança de equipas, de 

resolução de conflitos, de gestão do tempo, etc, enquanto desenvolvem os 

projetos que lhes são propostos em cada semestre. Ao longo dos dois 

primeiros anos, as equipas de projeto são definidas de forma aleatória, o 

que implica que os alunos trabalhem com colegas diferentes em cada 

projeto. Pode parecer dificil mas o facto é que no projeto os contributos 

individuais e coletivos são harmonizados com coerência.  

A evolução do trabalho dos alunos dos cursos superiores de Design de Moda das 

escolas superiores públicas tem sido patente aos olhos daqueles que têm 

acompanhado as apresentações dos alunos das escolas participantes do 

Projeto I&D Moda, que designamos como Fashion 5 (cinco alunos de cada 

uma das quatro escolas – FAUL, Universidade do Minho, UBI e ESART 

do Politécnico de Castelo Branco) apresentam uma pequena coleção de 

cinco coordenados). Cada evento é muito importante pois é uma 

oportunidade para as empresas terem acesso ao trabalho de jovens recém 

graduados de todo o país. É também uma oportunidade para reforçar laços 

de cooperação entre as escolas e para os alunos se conhecerem e 

conhecerem o trabalho uns dos outros.  

 

Joana Teodoro: Em que ano surgiu o curso? 
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Professora Maria da Graça Guedes: [...] Foi no ano letivo de 2005/2006 [...]. No 

princípio  a academia tive de se habituar a estilos menos convencionais. 

Foi interessante, aliás, uma das coisas que considero mais interessante foi 

que a academia se adaptou a eles com sofreguidão até. A Associação 

Académica estabeleceu rapidamente uma ligação com os alunos do curso 

porque todos os anos promove o evento University Fashion (a moda já 

estava na moda); a Universidade do Minho de repente confrontou-se com a 

moda e, segundo parece, com muito gosto. Foi muito interessante observar 

a evolução.  

 Agora é necessário passar para um nível internacional. Porque é necessário 

mostrar que temos moda em Portugal. E para isso, precisamos de uma 

grande diversidade de abordagens ao nível do Design, pois que já 

possuimos uma excelente qualidade e capacidade ao nível da produção que 

nos permite servir um mercado bastante exigente e alargado. Já temos 

vários designers com prestígio em quase todo o mundo. E o movimento 

para o exterior é fundamental porque as nossas marcas de moda e os 

nossos designers precisam focalizar o mercado externo devido à 

pequeníssima dimensão do mercado português, sobretudo agora em que o 

poder de compra continua a reduzir. Nós não temos a vantagem dos 

designers de países como o Brasil, por exemplo, que podem contar com o 

mercado interno na fase inicial de lançamento até possuirem capacidade de 

investimento para se internacionalizarem. O que significa que os 

portugueses têm de estar na moda de uma maneira diferente. Precisam 

focalizar-se de imediato no mercado global. Mas para se 

internacionalizarem, não podem estar à espera de obter sucesso do 

mercado português, na ModaLisboa ou no Portugal Fashion. Porque os 

portugueses ainda são tradicionalistas. [...] A conquista do mercado 

externo implica o desenvolvimento de um posicionamento diferenciado e 

original, logo a par com as tendências de moda à escala internacional. Daí 

que surja a necessidade das escolas superiores unirem esforços para 

contribuirem para uma formação superior não só de alta qualidade mas 

também que estimule e apoie os melhores e mais empreendedores a 

enfrentar o desafio da internacionalização. Como é evidente, temos que 

enfrentar coletivamente o desafio, de criar condições para que os jovens 

profissionais possam desenvolver-se. Não chega terem qualidade, é 

necessário que as marcas de moda nacionais os enquadrem e, noutros 

casos, que hajam programas de apoio consistentes para que possam lançar 

as suas próprias marcas. Sem este movimento não será possível conquistar 

o mercado, nem ultrapassar as barreiras que não deixam a indústria da 

moda em Portugal crescer e criar notoriedade.  

 

Joana Teodoro: E transposto para o ensino? Que ainda tem que trabalhar com 

maior antecedência, o tempo de formação só se vai refletir daqui a três, 

cinco anos? 

 

Professora Maria da Graça Guedes: O planeamento dos cursos é um aspeto que 

me preocupa e que foi alvo de um projeto de doutoramento. Chegámos a 
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algumas conclusões muito interessantes. A questão que se coloca é que as 

escolas devem acompanhar as mudanças de mercado quer no que respeita 

ao mercado (atualização de conteúdos) quer no que se refere às exigências 

de formação dos designers (alteração dos perfis de competências). E este 

acompanhamento não pode ser reativo mas sim provisional pois só 

atuando por antevisão das mudanças e das novas exigências é possível 

alterar os currículos dos cursos, de forma a que as alteraçções sejam 

concretizadas em tempo útil. Para o conseguirmos, importa tecer uma 

ligação muito forte com a indústria e estruturar condições para desenvolver 

novos projetos em parceria Ensino Superior/Empresas da cadeia de valor 

da moda.  

 Temos que ter uma vitrine da moda em Portugal, uma espécie de grande 

shopping dos criadores e das marcas portuguesas, para tornar evidente que 

temos quase todos os estilos desde o streetwear e jeanswear, até vestidos 

de noiva e cerimónia.  

 Agora o meu projeto é a montra do Design de Moda em Portugal. Claro, tal 

requer caráter nacional, em cooperação com todas as escolas a exemplo do 

Fashion 5 que é um evento em que as quatro escolas superiores públicas 

com cursos de design de moda apresentam publicamente cinco alunos que 

desfilam as suas coleções constituidas por cinco coordenados. O Fashion 
Five deste ano teve a sua Terceira Edição e realizou-se em Ermesinde, em 

julho. Estiveram presentes 1200 pessoas, e todos os envolvidos se sentiram 

envolvidos e estimulados pela forma como tudo decorreu. As propostas 

apresentadas foram tão diversificadas quer entre escolas quer entre 

participantes das várias escolas e apresentaram uma elevada originadade e 

qualidade de execução que ficou evidente encontrarmo-nos ao nível de 

qualquer país da europa. E acrescentamos a capacidade de cooperar a nível 

nacional. O mundo mudou, estamos perante um desafio completamente 

novo e temos uma oportunidade. As atuais condições de mercado são 

novas para nós mas também o são para todos os outros. Temos um a 

oportunidade e impõem-se que a aproveitemos.   

 

Joana Teodoro: Se tiver que eleger as características base dos alunos, o que é 

que seria? 

 

Professora Maria da Graça Guedes: A flexibilidade, muita flexibilidade. Julgo 

que também uma visão muito verdadeira/ajustada do que é o mercado. [...] 

Os alunos da UM estão focados no mercado, é a primeira característica do 

curso. Logo no primeiro ano, sem eles darem conta, já estão a percorrer o 

terreno e o mercado, porque os conduzimos a observar as pessoas. Em 

paralelo, os alunos são também estimulados a desenvolver a sua 

criatividade de forma autónoma. Ou seja, embora o foco seja o Design de 

Moda no enquadramento das marcas de mercado, a criatividade e 

expressão individual são também valorizadas. Esta abordagem dá aos 

graduados uma preparação adequada para trabalharem na indústria. Não 

lhes tira a capacidade de trabalharem sozinhos e criarem as suas marcas.  

 Na realidade, eu considero que o Design de Moda dota os graduados de uma 

grande flexibilidade e permite-lhes trabalhar em muitas áreas diferenciadas. 
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Verifica-se uma procura interessante por parte das empresas destes 

graduados mas essa não é uma via única. Por exemplo, há alunos que se 

dedicam à criação de montras, que é uma área do Design de Comunicação 

de Moda fabulosa. Outros dedicam-se à investigação, ao nível das formas 

e das funcionalidades. Temos um grupo considerável que optou pelo 

Design de calçado (temos uma ligação com a Escola de Formação do 

Calçado de Felgueiras) e uma das graduadas já lançou a sua marca na 

sequência do trabalho que realizou na dissertação de mestrado. Um dos 

graduados dedicou-se à criação de vestidos de noiva, alguns criaram as 

suas marcas de moda, uns quantos optaram por procurar trabalho em 

Londres e Milão. Vários são também formadores. Temos graduados em 

todo o lado.  

 Uma coisa é certa, o Design prepara as pessoas de uma forma muito especial. 

Se nós virmos bem, o Design é multidisciplinar e praticamente não é 

possível manter um negócio de sucesso sem Design, com frequência, 

recorrendo a várias especialidades de Design, desde o Design de produto, 

ao Design de ambientes, de equipamento, de moda e, sem excepção, ao 

Design de comunicação.  

 Apesar da situação de crise em que nos encontramos, uma coisa é certa: triunfa 

quem tem competências sólidas e é capaz de aprender e atualizar-se ao 

longo da vida. Porque o mundo está sempre a mudar e o conhecimento fica 

depreciado muito rapidamente.  

 Nós estamos no que se pode chamar de economia da criatividade e do 

conhecimento, e às universidades compete dotar os graduados com 

competências de nível internacional . Os nossos designers são preparados 

para qualquer país do mundo, não apenas para as empresas portuguesas. A 

investigação e o trabalho que estamos a fazer tem de ser original à escala 

mundial. Mas também se exige que a formação superior disponível 

acompanhe as necessidade de atualização e nova aprendizagem ao longo 

da vida dos designers. Este é um novo desafio que ainda não está 

devidamente estruturado e implementado. 

 

Joana Teodoro: E o Processo de Bolonha foi um passo mais produtivo nesse 

sentido, não? 

 

Professora Maria da Graça Guedes: Bolonha foi importante para harmonizar as 

competências dos profissionais em toda a União Europeia. Não fazia 

sentido que o primeiro ciclo do ensino superior nuns países tivesse a 

duração de três anos enquanto noutros tem quatro e mesmo cinco anos. 

Isso não quer dizer que a formação necessária para atingir determinadas 

competências nuns países fosse menos extensa que noutros, embora 

houvesse (e haja) diferenças estruturais. Entendeu-se, isso sim, que o 

Ensino Superior deveria ser organizado em três ciclos e que os profissinais 

deveriam procurar obter pelo menos os dois primeiros ciclos (licenciatura 

– 3 anos e mestrado – 2 anos). As áreas de formação superior que 

requerem períodos de preparação mais dilatados, como Medicina, 

Arquitetura e Engenharias, implicam que os alunos completem cinco anos 
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de formação obtendo no final o grau de mestres (2º ciclo do ensino 

superior).  

 

Joana Teodoro: Na unificação, acho que toda a gente concorda que era essencial, 

e as diretrizes? 

 

Professora Maria da Graça Guedes: As diretrizes foram interpretadas de formas 

diversas. Por exemplo, em Itália e Espanha há escolas que adoptaram os 

trimestes enquanto nós continuamos com os semestres. Este facto gera 

problemas de mobilidade dos alunos por períodos inferiores a um ano 

letivo. Mas Bolonha conduziu-nos a repensar os currículos e obrigou o 

sistema a ponderar sobre as competências que os alunos têm que adquirir e 

eliminar as redundâncias. Portanto, as universidades e escolas superiores 

tiveram uma oportunidade de repensar o ensino superior. Foi um abanão 

muito grande no sistema. Na realidade a mudança da focalização no ensino 

(centrado no professor) para a orientação para a aprendizagem (centrada 

nos alunos) implica um esforço elevado de acompanhamento dos alunos 

que requer recursos significativos. A mudança, contudo, decorre numa 

situação de crise económica profunda em que as dificuldades se 

aprofundam cada vez mais. É questionável que os objetivos de Bolonha 

estejam a ser atingidos, tanto mais que por razões múltiplas (incluindo a 

crise económica) os graduados entram no mercado de trabalho com menos 

um ano de preparação. A expectativa de que os alunos optariam por obter 

o 1º e 2º ciclos antes de iniciar a vida profissional não se verificou nos 

cursos em que a imposição dos cinco anos de formação superior não é 

requerida para ingressar no mercado de trabalho. 

 

Joana Teodoro: Pode ser que os alunos voltem a estudar. Este modelo também 

permite isso, o voltar mais facilmente. 

 

Professora Maria da Graça Guedes: Permite, sim. Mas a formação inicial é 

muito importante e reduzi-la não acrescenta valor ao perfil dos graduados. 

O 2º ciclo é fundamental para atingir maturidade e capacidade de aplicação 

do conhecimento com autonomia e responsabilidade. É utópico pensar que 

um jovem graduado com o 1º ciclo atinja esse nível com apenas três anos 

de formação. Recorde-se que a orientação de Bolonha não é para reduzir a 

formação mas antes aumentar o número de profissionais com 

competências para inovar, o que implica a obtenção do 3º grau, o 

doutoramento. Para além disso, espera-se que os profissionais tenham 

acesso a formação ao longo da vida para se atualizarem e mesmo alterarem 

percursos profissionais.  

 

 O que temos neste fase é o inverso: a redução do percurso. Contudo, julgo que 

se trata de uma fase que se compreende dada a situação que atravessamos. 

Esperemos que as coisas se alterem rapidamente.  

 

Joana Teodoro: Muito obrigada professora. 
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