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Publicar o primeiro número da série Teses de Moda é assumir o 
desafio de corresponder a um objetivo profissional dos docen-

tes do Curso de Moda de apresentar os resultados das pesquisas de 
qualificação. A série de livros terá estudos advindos das pesquisas 
de doutorado em Design de professores do departamento de Moda 
da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC que futu-
ramente será estendido para os demais pesquisadores de ensino e 
pesquisa na área da Moda e do Design.

O Departamento de Moda, pelo Projeto Promover Moda, gra-
tifica-se em ser o possibilitador dessa publicação, concretizando, 
dessa forma, a proposta do projeto de oportunizar, aos designers 
e profissionais dos diferentes campos de saber, aprofundamentos e 
reflexões com análises sérias e complexas sobre ensino, gestão, pro-
dução e consumo de vestuário. 

Apresenta-se, nesse primeiro livro da série Teses de Moda uma 
base teórica sólida que considera que moda, ética e veganismo po-
dem e devem interagir na construção de práticas sustentáveis, inova-
doras e transformadoras.

Apresentação
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 A autora Profª Drª Neide Köhler Schulte empreendeu esta 
pesquisa durante seu doutorado, no Departamento de Artes & De-
sign da PUC-Rio, expondo suas reflexões consolidadas em seu tra-
balho frenteao Programa de extensão Ecomoda que completa, no 
presente ano, 10 anos de comprometimento com a socialização do 
conhecimento sobre o tema ecomoda, sustentabilidade, responsabi-
lidade socioambiental e veganismo. 

Sem dúvidas, esta pesquisa, contribuirá - em todos seus aspec-
tos - com professores, acadêmicos e profissionais que estão envol-
vidos e se preocupam com os rumos da nossa sociedade. A leitura 
é um convite à reflexão e ao debate sob o relevante papel dos 
designers em desenvolver produtos que valorizem as boas práticas 
éticas, sociais e ambientais.

Que todos tenham uma leitura produtiva.

Profª Drª Lourdes Maria Puls
Organizadora
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À minha orientadora do doutorado Denise Portinari que per-
mitiu as minhas escolhas e ajudou nos rumos da tese.

Aos demais professores da PUC-Rio e da UFSC, principal-
mente à querida Sônia Felipe pelas aulas de Ética Prática e por 
compartilhar seus conhecimentos.

Aos colegas do doutorado da UNIVILLE e da UDESC. 

Aos entrevistados veganos e à Marly Winckler, coordenadora 
do 12o Festival Mundial Vegano.

Aos queridos amigos que compreenderam minha ausência. 

À minha família, especialmente minha mãe, que possibilitou 
que eu tivesse tempo para a tese dando atenção à minha querida So-
fia, que é a razão de toda a minha dedicação ao estudo e ao trabalho 
que busca ajudar a pensar e a projetar uma humanidade melhor.

Aos meus queridos gatos e cães, que sempre sorriram, latindo 
ou miando, quando tive um minuto para dedicar a eles.
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Em uma lenta caminhada pela mata atlântica, após a leitura 
desse livro, observando o tempo de crescimento dos cipós e bromé-
lias, me peguei conectando alguns pontos que, até então, pareciam 
soltos: o crescimento dos grupos de veganos, o Slowfood, o Slow 
Fashion, a velocidade de nossas vidas e de nossas percepções na 
esfera global, a rapidez da produção, do consumo e do descarte 
das coisas que nos cercam confrontada com nosso amor pela vida 
e com o valor de cada vida sobre este planeta. Além desses, as 
questões da responsabilidade social e ambiental, da sustentabilida-
de em si como uma forma de redimensionar o olhar e o sentir e, 
em especial, a questão da ética que, finalmente, parece permear os 
pontos fora da curva, indicando que existem novas direções fora do 
mainstream que associa o Fast ao lucro financeiro.

Conectando pontos, pode-se perceber que a grande maioria 
das ações de resiliência e de crítica social postuladas pelos movi-
mentos slows, pelo veganismo, pelo ecodesign e por todos aqueles 
que se empenham na disseminação e construção de um capitalismo 
mais responsável e de uma sociedade mais justa, estão fundamen-
tadas na ética. Na contemporaneidade, a ética biocêntrica, que é 
abordada largamente neste livro, propõe soluções viáveis para as 
questões socioambientais mais urgentes.

O amor e o respeito, estendidos a todas as coisas vivas do 
planeta, sem dogmas religiosos e com o precioso valor da razão, 
fundamentam as propostas aqui presentes, constroem a possibili-
dade de uma visão única de áreas aparentemente tão dicotômicas 
como moda, consumo e sustentabilidade e, por fim, alinhavam es-
sas áreas através da constatação de que o amor e o respeito podem 
alterar práticas cotidianas, reestruturando costumes na construção 
da cultura. 

A área de Design de Moda, além de ser erroneamente sub-

Prefácio



12

jugada às esferas restritas da produção e do consumo de vestuário 
e acessórios, onde a cultura de moda, a não superficialidade das 
aparências (MILLER, 2013)1, as relações da moda com a arte e as 
expressões sociais são relegadas a um plano secundário, tem se tor-
nado, dentro deste dueto “produção – consumo”, o alvo das mais 
cáusticas críticas atuais. São muitas essas críticas, mas podemos 
resumi-las em: uso de mão de obra em subcondições para barate-
amento das roupas; uso de agrotóxicos nas plantações de algodão, 
poluição de lençóis freáticos, rios, lagos, nascentes e ar; uso de 
metais pesados e outras químicas nos beneficiamentos dos tecidos, 
deixando camadas residuais químicas invisíveis em nossas roupas; 
uso de peles e pelos animais, implicando a morte e alto grau de so-
frimento aos animais não humanos; alto índice de gasto energético; 
disseminação da cultura da magreza, implicando no aumento sem 
precedentes de transtornos alimentares; disseminação do hipercon-
sumo de roupas e sua implacável geração de lixo têxtil e, o pior, a 
dramática aceleração do consumo de recursos naturais para produ-
ção dos bens de moda e a diminuição da vida útil desses bens, que 
são descartados com poucos meses de uso, mesmo ainda estando 
em condições de serem usados. 

O alvo de todas essas críticas é o que muitos dos não iniciados 
chamam erroneamente de moda, o Fast Fashion. Resumidamente, 
o Fast Fashion é o resultado de sistema integrado de gerenciamento 
de estoques, de produção de roupas e de informação de moda via 
tecnologias da informação. Roupas baratas, produzidas em alta ve-
locidade, em geral copiadas, mas com um apelo estilístico que lhes 
agrega um valor de moda, tornando-as irresistíveis. Seu consumo 
costuma ser legitimado pelo discurso da democratização da moda. 
Foi esse sistema, originado nos anos 90, que confrontou as questões 
ambiental e social. Foi ele que trouxe consigo o uso de mão de obra 
em condições análogas à escravidão, que trouxe a poluição, o en-
rijecimento dos pareceres (supostamente oferecendo vários estilos, 
mas massificando essa variedade em um determinado número de 
“looks” tidos como Fashion). Confesso que restringir a moda, ou 
o design de moda, à Fast Fashion revela o quão pouco se sabe de 
moda. Assim, entendo que as críticas que a área vem recebendo são, 

1 MILLER, Daniel. Trecos, troços e coisas. Editora Zahar, Rio de Janeiro, 2010.
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na verdade, dirigidas  à  Fast Fashion, e não à moda em si. Contra-
riamente, percebo que a moda, quando observada de perto em seus 
preâmbulos mais profundos e novos, nas suas contra tendências e 
nos seus mecanismos de renovação, movimenta-se como expressão 
da sociedade, fazendo, ela também, suas críticas à Fast Fashion. 

Para se escrever sobre moda é preciso, antes de tudo, expli-
cá-la; tarefa que parece simples quando a comunicação é dirigida 
aos nossos pares e aos nossos alunos, mas extremamente complexa 
quando nos deparamos com não iniciados. Por essa razão, é preciso 
dedicar especial atenção ao capítulo II, onde Neide traça a trajetória 
do vestuário entre os portos da moda àqueles da ecomoda ou moda 
ética. Os conteúdos desmistificam a possibilidade da comunicação 
não verbal da estética, nos oferecendo a possibilidade de enten-
dermos como grupos específicos, como os veganos, podem fazer 
da aparência e das escolhas de consumo a expressão de sua agên-
cia social. Como afirma José Luiz Arruda2, a “informação estética 
não é verbal, mas veicula mensagens”; a construção da aparência 
expõe características de uma cultura e de uma história específica, 
na medida em que qualquer diferença de identidade oferece uma 
superfície visível ao olhar social (ARRUDA, in GOLDENBERG, 
2002). É sob o olhar social que a moda ganha dimensões outras que 
nos permitem atribuir-lhe um caráter transformador. E é sobre este 
ponto que a autora postula a importância do veganismo e a contri-
buição de seus fundamentos éticos na área de moda. 

Como será amplamente discutido neste livro, veganismo, ética 
e moda podem se entrelaçar na construção de práticas sustentá-
veis. A sustentabilidade ambiental, comentada com profundidade, 
nos permite compreender de que forma a ética biocêntrica dialoga 
com a ética ambiental e com o design em geral, trazendo ao leitor 
as ideias dos principais pensadores desses temas e suas propostas 
de soluções para minimizar os impactos socioambientais. Ao mer-
gulhar na teoria de que “é preciso considerar o valor inerente da 
vida de cada ser vivo”, os pressupostos do Biocêntrismo, contraria-
mente aos valores do antropocentrismo, deslocam a ética da esfera 

2 ARRUDA, J. “Onde você comprou esta roupa tem para homem?”: A constru-
ção da masculinidade nos mercados alternativos de moda. in GOLDENBERG, 
Mirian, org. O Nu & o Vestido. Dez antropólogos revelam a cultura do corpo 
carioca. Record. Rio de Janeiro, 2002.
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apenas humana e a redimensiona a toda a organicidade do planeta. 
Corrobora com este pressuposto o designer Thierry Kazazian3 ao 
afirmar que:

Responsabilidade é um agir responsável, onde o tempo, o 
espaço, o lugar, a equidade e o bem estar de todos os seres 
vivos e sua coexistência com o não-vivo em seu espaço 
vital constituem uma outra “interpretação da palavra glo-
balização, uma compreensão e uma integração das interde-
pendências das esferas econômicas e sociais e a biosfera”.

Como pensar que nossa mais evidente expressão física, nos-
so corpo, vestido pela cultura e estetizado pela moda, não possa 
desempenhar um papel importante na expressão de nossa ética? 
Inserido nos estudos da cultura material, o campo da moda transita 
não apenas estetizando olhares e aparências, mas expressando ideo-
logias também. Nesse campo, o uso das roupas funciona como pon-
te ou barreira4 entre indivíduos, aproximando-os ou repelindo-os, 
significando-os e distinguindo-os na contemporaneidade das mais 
diversas maneiras e, assim, reafirmando e indo além dos postulados 
de Georg Simmel e Pierre Bourdieu. 

Sim, vivemos a era das complexidades e a moda as expressa. 
Além de tratar das questões materiais da roupa e dos impactos de 
sua produção e de seu consumo, este livro concentra-se em mos-
trar o quanto este campo se transforma não na última tendência de 
moda, mas nas ligas entre o pragmatismo dos objetos roupas, com 
todo seu amplo aspecto material, e o imaterial das percepções e 
expressões. Se soubermos olhar, veremos: as ideologias estão pre-
sentes no nosso parecer e falam de tudo, de nossas preocupações 
com a mão de obra, os recursos e tecnologias usados na fabricação 
de uma camiseta, aos significados de sua estampa e cor.

Com a emergência da questão ambiental, as questões da ética 
tornaram-se imperiosas para nossa sobrevivência enquanto espécie, 
logo, já era de se esperar que este campo, já tão estetizado, encon-
trasse seu viés ético. O livro que apresento aqui fala deste impor-

3 KAZAZIAN, Thierry. Haverá a idade das coisas leves: Design e desenvolvi-
mento sustentável. São Paulo: Senac, 2005.

4 DOUGLAS, Mary & ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens – Para uma 
antropologia do consumo. Rio de Janeiro, EdUFRJ, 2006
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tantíssimo encontro. Por falar em encontro, gostaria de falar sobre 
a autora, minha amiga Neide.

Em novembro de 2005, tendo aceitado o convite para ser pare-
cerista da revista Moda Palavra, da Universidade Estadual de Santa 
Catariana, me deparei com um artigo chamado “Eco Fashion: con-
solidação de uma tendência ecológica na moda”. Um tema novo 
dentro do campo da moda e, também, um tema que falava direto ao 
meu coração. Esse artigo foi decisivo na direção que minhas pes-
quisas e minha vida iriam tomar a partir de então. Algum tempo de-
pois de ter dado meu parecer, aguçada pela curiosidade de conhecer 
o autor e, antes mesmo de ler o texto já publicado, fui levada dire-
tamente ao nome Neide Köhler Schulte e tive uma grata surpresa: 
eu a conhecia; já havíamos compartilhado uma sala de aula. Nada 
muito longo, um encontro breve, mas que, dentre os muitos encon-
tros breves que permeiam a vida de um professor, havia deixado 
uma singela marca - sua lembrança. Tive, então, o prazer de saber 
que aquela moça loura e meiga da minha lembrança, que mais se 
assemelhava a uma fada do que a um ser humano, era uma mulher 
forte e objetiva em suas convicções, um ser humano com ideias 
continuamente defendidas nos seus projetos, em especial o da Eco-
moda. Seu projeto, que também faz parte deste livro, me mostrou a 
possibilidade de se concretizar na moda e dentro de uma universi-
dade, onde construímos saberes, a expressão de nossas convicções. 
A partir daquele momento senti-me acolhida e acompanhada em 
minha, até então, solitária jornada pela sustentabilidade na moda. 

Hoje, sei que esse encontro não se deu apenas por uma questão 
acadêmica, mas pelo compartilhamento do alinhamento filosófico 
presente neste primoroso e importante livro que aqui apresento.
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Introdução
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Este livro apresenta os resultados da tese de doutorado “Con-
tribuições da ética ambiental biocêntrica e do veganismo para 

o design do vestuário sustentável” apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Design do Departamento de Artes & Design da 
PUC-Rio e do trabalho realizado junto ao Programa de Extensão 
Ecomoda UDESC.

A escolha do tema para a tese de doutorado e para o trabalho 
na extensão universitária tem relação direta com a história da minha 
vida, da infância à fase atual, quatro décadas, agora doutora em 
Design e professora no Curso de Graduação em Moda na UDESC.

Um sítio em Filadélfia, uma pequena comunidade no interior 
de Ipira, no oeste de Santa Catarina, Brasil, foi o cenário em que 
vivi minha infância. Ar puro, água da montanha, alimentos orgâni-
cos que aprendi a cultivar e colher no sítio da família, muito verde 
no horizonte, pássaros cantando e colorindo o céu, roupa remenda-
da (patchwork), muita simplicidade (ou um luxo?).

Depois de muitos anos afastada do cenário da minha infância, 
deparei-me com o desejo de viver em um lugar semelhante. Atual-
mente vivo no norte da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, onde 
o ar ainda parece puro, a água é da montanha e o alimento, que não 
cultivo em minha horta, compro em feiras de produtos orgânicos, 
já que sou vegetariana estrita/vegana. 

O verde avistado da minha janela é interrompido apenas pelo 
colorido artificial de poucas casas e o canto dos pássaros é pela bus-
ca por alimento. Esse tipo de cenário, com a natureza preservada, 
com certeza será considerado um “luxo” num futuro bem próximo. 
Ar puro, alimentos saudáveis, segurança, tranquilidade, uma casa 
sustentável energeticamente, roupas com menos produtos químicos 
nocivos à saúde e ao meio ambiente, entre outros, já são e serão 
cada vez mais “objetos de desejo”. 

Mas, para que seja possível esse cenário, é preciso uma mudan-
ça cultural, de valores, para que o ambiente natural seja preservado. 

A roupa remendada, o patchwork, agora é parte do meu tra-
balho com ecomoda, criando roupas a partir da desconstrução, da 
reutilizando retalhos, de tecidos manchados, de roupas pós-uso, 
com tecidos reciclados e orgânicos. 

A partir da minha história de vida pessoal e profissional, li-
gada às questões relativas à preservação da natureza e também à 
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ecomoda, surgiu o tema da pesquisa para minha tese de doutorado 
em Design: o design do vestuário, buscando contribuições da ética 
ambiental biocêntrica e do veganismo, como pressupostos para o de-
senvolvimento humano com mais responsabilidade socioambiental.

Considero a questão ética muito importante na busca por contri-
buições para redução dos problemas ambientais gerados pelo desen-
volvimento humano. É recorrente a referência à ética quando se fala 
em sustentabilidade socioambiental, sendo considerada por alguns 
teóricos uma das dimensões da sustentabilidade. A partir dessa ob-
servação, busquei cursar disciplinas sobre ética ambiental no Curso 
de Filosofia da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), pro-
curando fundamentar o pressuposto de que a ética ambiental bio-
cêntrica, a partir de suas propostas, pode fornecer subsídios teóricos 
para uma reflexão sobre mudanças no sistema de moda5, e contribuir 
para que o vestuário tenha menos impactos socioambientais. 

A ética é aqui compreendida a partir dos seus pressupostos 
chaves de universalidade, razoabilidade e finalidade6. Nesse sen-
tido, uma proposta ética é diferente de uma proposta moral, que 
permite considerar os relativismos culturais e concepções pessoais 
sobre o dever ser da ação humana. A ética difere da moral não no 
sentido etimológico do termo, mas na universalidade e na finalida-
de. Ou seja, a ética trata de valores universais e comuns, e a moral 
refere-se às particularidades e subjetividades do sujeito7. 

O comportamento humano, no que se refere ao consumo, seja 
de alimentos ou de roupas, se sustenta, via de regra, na cultura, por 
isso o foco desse trabalho é conhecer a relação com o vestuário de 
um grupo de consumidores específicos, os veganos que, segundo 
seu discurso, praticam um consumo mais ético.

Uma conduta ética é aquela que leva em conta como as ações 
do agente moral afetam a vida do paciente moral8, ou seja, não 
considera a relação entre os sujeitos do ponto de vista unilateral. 

5    Sistema de mudanças de tendências a cada coleção de vestuário. Ver “As espi-
rais da Moda”, Vincent-Ricard, Françoise: 1989.

6 Sobre a Ética. In SINGER, Peter. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
7 BUGLIONI, Samantha. Direito, ética e bioética. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2010.
8 O agente moral é o sujeito que pratica uma ação e o paciente moral é o sujeito 

afetado pela ação (BUGLIONI, 2010).
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Nesse sentido, o consumidor/usuário deveria pensar sobre o bem 
ou o mal que causa, direta ou indiretamente, aos seres humanos e 
aos ecossistemas naturais9 com as suas escolhas de consumo.  

Em diferentes eventos, científicos ou não, em revistas e si-
tes especializados que tratam de temas relativos à sustentabilidade 
ambiental, à proteção ambiental e animal, observei que existem 
pessoas que afirmam fazer suas escolhas de produtos para consumo 
de modo mais consciente que a maioria.

Um desses grupos é o dos veganos, cuja filosofia de vida 
(visão de mundo) parece se aproximar dos fundamentos propostos 
pela ética ambiental biocêntrica para uma relação mais ética dos hu-
manos com o ambiente natural. Por esta razão, o modo de consumo 
dos veganos, mais especificamente quanto ao vestuário, foi objeto 
de estudo dessa pesquisa.

O veganismo é uma prática de vida motivada por convicções 
éticas com base nos direitos animais. Procura evitar a exploração 
ou o abuso dos mesmos, através do boicote às atividades e aos 
produtos considerados especistas10. Para os veganos, os animais 
não existem “como propriedades dos humanos”, pois têm valor 
instrínseco, assim como o negro não existe “para o branco”, nem a 
mulher “para o homem”. 

Cada animal é dono de sua própria vida, tendo assim o direito 
de não ser tratado como propriedade (enfeite, entretenimento, co-
mida, cobaia, mercadoria, etc). Dessa forma, os veganos propõem 
uma analogia entre especismo, racismo, sexismo e outras formas de 
preconceito e discriminação. Preferem usar os termos “animais não 
humanos” ou “seres sencientes”, em vez de “irracionais”.

Para a filósofa Sonia Felipe11 (2009),

Dizer ou pensar que alguém é ético é um elogio moral imenso. 
Raramente temos a oportunidade de o fazer. Mas, ainda assim, 

9 Ecossistemas naturais, neste contexto, compreendem os ecossistemas sem a 
intrusão e controle humano. “Cada população ocupando seu próprio espaço 
natural e cada um adaptado pelos processos evolutivos de variações genéticas e 
seleção natural” (TAYLOR, 1987, p.03)

10 Especismo: quando os interesses de sua própria espécie (humanos) dominam os 
interesses maiores dos membros das outras espécies (SINGER, 2004).

11 Doutora em Teoria Política e Filosofia Moral, com pós-doutorado em Bioética
-Ética Animal.



20

em cada um dos veganos há um desejo sincero de conduzir sua 
existência de forma ética. Para tal propósito, é preciso primeiro 
identificar o princípio moral mais abrangente possível, visto 
que as ações a serem regidas por ele não estão confinadas a 
apenas a um dos aspectos de sua vida cotidiana, mas a todos 
eles: do comer ao vestir-se, do consumir ao divertir-se12. 

Felipe (2009) se refere aos veganos como pessoas que buscam 
uma existência de forma mais ética. Para tanto, geralmente são 
consumidores criteriosos, sendo que, ao comprarem um produto, 
conferem a composição, a origem dos materiais, o processo de pro-
dução e distribuição, entre outras informações, seja esse produto 
alimento, roupa, produto de limpeza, entre outros. Quando não há 
informação sobre o produto nas embalagens, costumam buscá-las 
em outras fontes antes de comprar.

A maioria das roupas produzidas está condicionada por um dis-
curso hegemônico, fortemente presente hoje, conhecido por moda. 
“Estar na moda” é acompanhar as tendências prescritas pelos gran-
des ditadores da moda, empresas, marcas e estilistas famosos. A 
moda sempre propõe mudanças e é definida por uma sucessão de 
tendências e manias em curto espaço de tempo, é, em suma, um 
processo de obsolecência programada, um dos ciclos mais curtos de 
produtos. Como objeto, a moda é um estilo aceito por um grande 
grupo de pessoas por um determinado tempo e espaço13.

Assim, o vestuário acompanha a moda e o tempo ao se integrar 
no simples uso diário e é uma forma passageira e mutável de mostrar 
o comportamento do consumidor. Portanto, a roupa de moda é um 
produto efêmero, de descarte rápido e associado ao consumismo. Do 
ponto de vista da cultura ocidental, a moda caracteriza-se pela velo-
cidade em tornar algo massificado, defasado e substituível14. 

O sistema de moda vigente compromete o meio ambiente natu-
ral e dificulta o consumo ético (preocupação com o mal causado ao 
meio ambiente e aos humanos ao se consumir um produto), pois esse 
modelo não consegue ser universalizado sem provocar danos aos pa-

12 FELIPE, Sonia. Ética e radicalidade.  Artigo na Coluna Questão de Ética. 
Disponível em: <http://www.anda.jor.br/?p=5745> Acesso 10/12/2009.

13 Kaiser (1998) apud Miranda (2008).
14  LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas socie-

dades modernas. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
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cientes morais (trabalhadores, animais, natureza), destinatários diretos 
ou indiretos da ação dos agentes morais (empresários, consumidores).  

A cada estação são lançadas tendências para criar novos 
produtos para o vestuário, com cores, fibras, tecidos e formas 
diferentes. Há um grande apelo na mídia para que o consumidor 
se mantenha na “moda”, substituindo as roupas que ainda estão 
em bom estado por peças novas desenvolvidas de acordo com as 
propostas das tendências. Este modelo de produção, recepção e 
distribuição que favorece o consumismo e o descarte, no qual não 
há preocupação com o mal que se causa ao meio ambiente natural, 
é insustentável ambientalmente (LEE, 2009). 

Um produto da moda durante o seu ciclo de vida, da produção 
da matéria-prima até o pós-uso, causa muitos danos para os ecos-
sistemas naturais e para a vida de humanos e não humanos. Pode 
se citar, por exemplo, que a cada ano aproximadamente 200 mil 
agricultores morrem devido aos pesticidas no cultivo de algodão15. 

Além da contaminação da terra por agrotóxicos utilizados na 
produção do algodão, que é a matéria-prima mais utilizada na fa-
bricação de tecidos, também ocorre a poluição do ar pelas chami-
nés das indústrias têxteis, a destruição da vida nos rios pela con-
taminação da água, a geração de resíduos que se tornam lixo, e o 
alto índice de gastos de energia, água e outros recursos naturais.

Para melhorar o sistema da moda no que tange à produção 
e ao consumo, será necessária uma ação ética que contemple a 
universalidade, a eficácia e a finalidade no modo de produção 
e consumo. A ética responde às questões de como viver em um 
âmbito coletivo, além da subjetividade e das experiências priva-
das, são os valores que ultrapassam o “eu” (BUGLIONI, 2010). 

Além das, provavelmente, poucas pessoas que já praticam 
um consumo mais ético, como os veganos indicados por Felipe 
(2009), o consumidor em geral precisa conhecer e agir de acordo 
com princípios éticos universais. A partir do que foi exposto até 
aqui, a pergunta central desse estudo é se os fundamentos da ética 
ambiental biocêntrica e a proposta do veganismo contribuem na 
reflexão sobre um sistema de moda mais ético e na percepção da 

15 Disponível em: http://recicla.wordpress.com/2007/11/20/sabia-que-a-sua-ca-
miseta-e-composta-por-64-de-agrotoxicos/ Acesso em: 23/03/2010
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necessidade de mudança no modo de vida dos humanos para que 
se preserve o ambiente natural. O pressuposto é que a proposta do 
veganismo e da ética ambiental biocêntrica oferecem fundamen-
tos para contribuir no modo de produção e consumo mais éticos 
e para que o modo de vida dos humanos seja menos destrutivo.  

O objetivo do estudo realizado é abordar a relação insustentável 
entre o sistema da moda atual e o meio ambiental natural e analisar 
se os fundamentos propostos pela ética ambiental biocêntrica e pelo 
veganismo podem trazer uma base para reflexão sobre a importância 
da revisão do atual sistema de moda, para que seja mais ético. 

Para alcançar esse objetivo, trabalhou-se com os seguintes 
objetivos específicos: (1) levantar o estado da arte e os conceitos 
sobre moda, sustentabilidade ambiental, ética ambiental biocêntrica 
e veganismo; (2) apresentar a proposta dos teóricos para a ética 
ambiental biocêntrica e verificar se existe uma relação com o estilo 
de vida dos veganos; (3) entrevistar consumidores veganos que, 
segundo seu discurso, já praticam um consumo mais ético, para 
verificar o seu modo de consumo; (4) apresentar a proposta do Pro-
grama de Extensão Ecomoda UDESC, que vem sendo desenvolvida 
no curso de moda da UDESC, para um vestuário mais ético. 

É um grande desafio para a humanidade no século XXI aliar 
desenvolvimento com a preservação do ambiente natural, visando 
manter o bem-estar atual sem comprometer o bem-estar das futu-
ras gerações de humanos e não humanos. Para tanto, é preciso a 
percepção, por todos, da necessidade de uma exploração equili-
brada dos recursos naturais, a recuperação do que foi destruído e, 
principalmente, mudanças culturais, econômicas e políticas que 
reorientem as atividades de produção e de consumo. 

Diante desse contexto, esse trabalho mostra-se relevante, 
pois os resultados da pesquisa poderão contribuir para orientar a 
produção e o consumo de produtos para o vestuário com maior 
responsabilidade socioambiental. A proposta da ética ambiental 
biocêntrica e a conduta ética do consumidor vegano podem servir 
como referência para as indústrias reorganizarem seu modo de 
produção, bem como poderão influenciar de maneira significativa 
a forma como os consumidores têm suas necessidades supridas 
e, ao mesmo tempo, contribuir para a redução da degradação do 
ambiente natural. 
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Assim, a reflexão sobre a importância da produção e do con-
sumo de vestuário mais ético, promovendo a responsabilidade so-
cioambiental, pretende ser o resultado mais relevante deste estudo. 

A abordagem da pesquisa caracteriza-se como qualitativa, 
de caráter exploratório e descritivo. A pesquisa qualitativa pode 
cobrir uma ampla gama de assuntos e pode estudar mais a fundo 
as percepções dos consumidores sobre os produtos existentes no 
mercado (BAXTER, 1989).

O trabalho iniciou-se com a revisão teórica sobre o sistema 
da moda. Para tal, foram consultados autores que se dedicaram ao 
estudo desse fenômeno típico da sociedade contemporânea. Entre 
eles está, principalmente, Lipovetsky (1989), cuja obra é conside-
rada um marco na história da moda, Dorfles (1988), Laver (1996) 
e Souza (1996). Para o estudo sobre sustentabilidade ambiental re-
visou-se autores que vem desenvolvendo propostas para o design 
sustentável como Sachs (1986), Papaneck (1998), Capra (2002), 
Manzini e Vezzoli (2005), Kazazian (2005), Bonsiepe (2011), au-
tores que vêm contribuindo com propostas e críticas ao discurso 
do desenvolvimento sustentável.

A relação entre o design do vestuário no atual sistema da 
moda e a sustentabilidade socioambiental foi estudada a partir 
de levantamento em livros, artigos, outras publicações sobre os 
impactos da indústria da moda durante todo processo de produção 
e consumo, em: Avelar (2009), Black (2008), Chick (1992), Fle-
tcher e Grose (2011), Lee (2009), Miranda (2008). 

O estudo sobre a proposta dos teóricos para a ética ambien-
tal biocêntrica foi desenvolvido principalmente a partir da parti-
cipação nas disciplinas Fundamentos Filosóficos em Bioética e 
Ética Ambiental e Ética Prática, no curso de Filosofia na UFSC, 
Universidade do Estado de Santa Catarina, e também no grupo 
de pesquisa “Feminismo Ecoanimalista: Contribuições para a su-
peração da violência e da discriminação”16. 

16  Coordenado pela professora Sonia T. Felipe, do qual participam também os 
pesquisadores: Daniela Rosendo, Luciano C. Cunha, Luiz Alejandro Gutiérrez, 
Rafael Mendonça, Rosane Maria Mota, Samantha Buglioni e Tânia A. Kuh-
nen, aos quais agradeço por todas as contribuições. Nas disciplinas e no grupo 
de pesquisa foram estudadas as propostas dos teóricos com maior relevância 
dentro da filosofia contemporânea sob o enfoque da ética ambiental.
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 A pesquisa com consumidores veganos, que segundo propos-
ta do veganismo já praticariam um consumo mais ético, foi desen-
volvida com 10 (dez) participantes que apresentaram palestras no 
12º Festival Vegano Internacional em julho de 2009, na cidade do 
Rio de Janeiro, pressupondo-se que, nessa amostra, está presente o 
modelo de consumo ético.

Os consumidores veganos foram escolhidos a partir do seu dis-
curso, pois o veganismo propõe uma filosofia de vida mais ética em 
relação ao ambiente natural, o que parece vir ao encontro dos funda-
mentos propostos pelos teóricos da ética ambiental biocêntrica e dos 
princípios propostos pelo discurso da sustentabilidade socioambiental. 

Durante a pesquisa com os consumidores veganos foi inves-
tigado o seu modo de consumo do vestuário, o tipo de peças que 
consomem, quanto tempo usam as roupas, o que pensam sobre as 
novas propostas de produtos e serviços sob o discurso da sustenta-
bilidade, se entendem, ou não, que elas são adequadas ao seu modo 
de vida. Também foi solicitada a opinião dos entrevistados veganos 
sobre o atual sistema da moda. 

Com base no levantamento sobre o sistema de moda, a sus-
tentabilidade socioambiental, a ética ambiental biocêntrica e, com 
base na pesquisa com o consumidor vegano, foi desenvolvida uma 
análise sobre as possíveis contribuições da proposta da ética am-
biental biocêntrica na reflexão sobre um sistema de moda mais 
ético. Também foi analisado se existe coerência entre o discurso e 
a prática dos veganos quanto ao vestuário, e a relação do modo de 
vida dos veganos com a proposta da ética ambiental biocêntrica. 

Após a pesquisa com os veganos, será apresentada proposta 
do Programa de Extensão Ecomoda do Curso de Bacharelado em 
Design de Moda da UDESC, Universidade do Estado de Santa Ca-
tarina, que foi criado a partir de um convite para desenvolver um 
desfile para 36º Congresso Mundial Vegetariano. 

Esse trabalho foi estruturado da seguinte forma: a Introdução 
contém o tema, a problemática, a questão da pesquisa, os objeti-
vos, a metodologia, a escolha da amostra e a estrutura do trabalho.

No primeiro capítulo é apresentada a fundamentação teórica 
do estudo que aborda o histórico sobre o sistema moda para o ves-
tuário, o contexto em que surgiu a moda e sua influência social e 
econômica, e a degradação que causa ao ambiente natural e os pro-
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blemas sociais. Também são apresentados alguns conceitos sobre o 
termo “moda” aplicado ao vestuário e um estudo sobre a linguagem 
das roupas, considerando o fenômeno moda numa tensão entre a 
estética e a ética.

No segundo capítulo é abordado o contexto em que surge a 
proposta da sustentabilidade ambiental, diante da relação insusten-
tável do homem com a natureza, e a necessidade do design atuar 
com responsabilidade socioambiental e ética. As propostas da ética 
ambiental biocêntrica e do veganismo são abordadas para trazer 
subsídios teóricos para a reflexão sobre a necessidade de mudanças 
no sistema de moda.

No terceiro capítulo é apresentada a pesquisa com os consumi-
dores veganos, verificando o modo de consumo e uso do vestuário, 
os resultados e a discussão dos resultados à luz da revisão teórica.

No quarto capítulo é apresentada a proposta do Programa de 
Extensão Ecomoda que vem sendo desenvolvida no curso de De-
sign de Moda da UDESC com ações numa perspectiva de uma 
moda mais ética para o vestuário. 

Para concluir, as Considerações Finais trazem uma reflexão 
sobre o trabalho realizado e sugestões para futuras reflexões. 



O vestuário: 
da moda à ecomoda

Capítulo 1
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Nesse capítulo é apresentado o contexto em que surge a moda, 
mais especificamente para o vestuário, de acordo com alguns 

autores que se dedicaram ao estudo desse fenômeno que permeia 
principalmente a sociedade contemporânea e é responsável pela de-
gradação sistemática do ambiente natural. Gilles Lipovetsky foi a 
principal referência para essa parte do estudo, e a sua obra é consi-
derada um marco na história da moda17. São apresentados também 
alguns conceitos sobre moda, mais especificamente para o vestuário, 
a linguagem das roupas, e a relação da moda com o consumismo. 

1.1 A roupa e a moda 

O hábito de cobrir o corpo humano, o uso de roupas, está 
presente desde o princípio da humanidade. As razões para o uso 
de roupas não têm relação unicamente com a proteção (do frio, 
do sol), mas também com a estética, com o poder, com a sedução 
entre os gêneros, com a magia, entre outras. “O homem, desde a 
antiguidade mais remota, considerou o seu vestuário como um dos 
mais importantes elementos simbólicos da própria condição social” 
(DORFLES, 1988, p. 13).

Durante um longo período da história da humanidade, as so-
ciedades funcionaram sem conhecer o gosto pela mudança no ves-
tuário. A sociedade primitiva era organizada para conter e negar 
a dinâmica das mudanças. O modo de vestir e ornamentar eram 
fixados pela tradição, submetidos a normas inalteradas durante ge-
rações. No Egito Antigo, por exemplo, o mesmo tipo de toga-túni-
ca, comum aos dois sexos, manteve-se por quase quinze séculos. 

Não existe um acordo quanto à origem da moda para o vestu-
ário. Na visão de Lurie,

Os cruzados, que iam combater na Terra Santa, do século 
XI ao XIII, tinham de suportar uma viagem árdua de várias 

17 “Pode-se afirmar, sem temor do exagero, que as reflexões desenvolvidas sobre 
o campo da moda dividem-se em dois tempos: antes de Gilles Lipovetsky e 
depois Gilles Lipovetsky”. Lucia Santaella, in AVELAR, Suzana. Moda Glo-
balizada. Estação das Letras e Cores, 2009.
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semanas ou meses. Ainda assim, foram capazes de levar 
à Europa uma seleção de estilos exóticos que se tornaram 
moda na cristandade aristocrática: o turbante sarraceno, os 
sapatos em ponta dos turcos e a touca em torre dos judeus 
(LURIE, 1997, p. 102).

Algumas civilizações eram menos conservadoras que outras, 
e mais abertas às novidades do exterior mas, segundo Lipovetsky 
(1989), jamais se aproximaram do que se define como moda. Não 
há sistema de moda senão quando o gosto pelas novidades se torna 
um princípio constante e regular. “É a partir do Renascimento, 
quando as cidades se expandem e a vida das cortes se organiza, que 
se acentua no ocidente o interesse pelo traje e começa a acelerar-se 
o ritmo das mudanças” (SOUZA, 1996, p. 20).

Para Laver (1996, p.62), “foi na segunda metade do século 
XIV que as roupas, tanto masculinas quanto femininas, adquiriram 
novas formas e surgiu algo que já podemos chamar de ‘moda’”. 
Assim, diz o autor, o fenômeno da moda para o vestuário surgiu 
no final da Idade Média com as grandes navegações, a troca de 
produtos entre os diferentes povos e a aproximação em que viviam 
as pessoas nas áreas urbanas estimulou e desenvolveu o desejo de 
competir e o hábito de imitar. 

É nesse período que aparece um tipo de vestuário novo. Rou-
pas com diferenciações nítidas para cada sexo, mais curtas e ajus-
tadas para os homens, mais longas e justas para as mulheres. Essa 
mudança no vestuário lançou as bases para a roupa moderna. A 
mudança não era apenas um fenômeno acidental, fortuito; tornou-
se uma regra permanente na alta sociedade (LIPOVETSKY, 1989). 

A moda foi o reflexo dessa época em que a sociedade desejava 
o novo, as mudanças, o moderno, e que buscava se emancipar do 
domínio do passado, assim, 

A moda possibilitou que cada indivíduo mudasse e inven-
tasse a sua maneira de aparecer e expressar sua condição 
de existência; tem ligação com o prazer de ver e com o 
prazer de ser visto, é um instrumento de alargamento do 
culto estético do Eu; estetizou e individualizou a vaidade 
humana, conseguiu fazer do artificial uma finalidade da 
existência (LIPOVETSKY, 1989, p. 39).
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O sistema da moda, a partir desse contexto, se constituiu sob 
duas lógicas: a do efêmero e da fantasia estética. Essa combinação 
define, segundo Lipovetsky (1989), o dispositivo da moda a partir 
do limiar das sociedades modernas. 

A moda, inicialmente, atingiu somente as classes superiores. 
Gradativamente se propagou nas demais classes sociais, mas ditada 
de cima para baixo, era um mimetismo dos cânones do momento, 
ou seja, das predileções dos soberanos, que permitia uma individu-
alização apenas em pequenos detalhes do vestuário. Ao longo dos 
séculos se multiplicaram os ditadores da elegância que deliberada-
mente promoviam as novidades. As classes inferiores, em busca de 
respeitabilidade social, imitavam as maneiras de ser e de parecer 
das classes superiores, e essas, para manter a distância social, pro-
curavam inovar e modificar sua aparência. 

A partir desse movimento de imitação e distinção no vestuá-
rio, e com a exaltação moderna pelo novo e a paixão pela estética, 
segundo alguns autores, é que nasceu a mutabilidade da moda. 
Existe, no entanto, discordância entre os autores sobre a origem 
da moda, mas não se pretende aqui entrar no mérito da questão. 
Apenas levantar as prováveis razões que levaram as sociedades a 
romper com a imutabilidade do vestuário tradicional e aderir a mu-
danças cada vez mais frequentes. 

Para Lipovetsky (1989), por exemplo, a moda tem a ver com 
uma nova relação “de si com os outros”, do desejo de afirmar uma 
personalidade própria que se estruturou ao longo da Idade Média 
nas classes superiores. Para o autor, ser indivíduo com destino 
particular, a vontade de exprimir uma identidade singular, a cele-
bração cultural da identidade pessoal é que desencadeou a ruptura 
com a tradição e a mutabilidade da moda. Além disso, a genealogia 
da moda, os valores, os sistemas de significação, os gostos, as nor-
mas de vida, são as grandes estruturas que explicam o porquê do 
surgimento do sistema da moda, concomitante com o surgimento 
da categoria indivíduo.

A apologia da felicidade, a busca do agradável, a aspiração a 
uma vida mais livre acarretaram o enobrecimento das coisas úteis, 
dos pequenos prazeres. No estatuto moderno da moda estava a nova 
moral individualista dignificando a liberdade, o prazer e a felici-
dade, um espírito hedonista apaixonado por sensações inesperadas, 
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por surpresas e renovações. Esses foram “os novos valores morais 
que glorificaram o humano e permitiram o enobrecimento da moda, 
sendo assim inseparáveis a ideologia individualista e a era sublime 
da moda” (LIPOVETSKY, 1989, p. 88). 

O ritmo das mudanças, entre os séculos XIV e XIX, não manteve 
uma constância, mas as novidades foram se multiplicando nas mode-
lagens e nos detalhes dos elementos do vestuário. A mutabilidade da 
moda se impôs e a instabilidade das aparências tornou-se objeto de 
questionamento, de fascínio e de condenação moral. De acordo com 
Lipovetsky, a moda não traduz a continuidade da natureza humana (o 
gosto pela novidade, desejo de distinção, etc), mas uma descontinuida-
de histórica, uma ruptura com a lógica imutável da tradição. 

Um exemplo disso é a moda para as mulheres no início do 
século XIX. Os trajes femininos pareciam ter sido criados para 
climas tropicais. As mulheres, em nenhuma outra época, desde os 
tempos primitivos até a década de 1920, usaram tão pouca roupa, 
os vestidos pareciam camisolas (LAVER, 1996).

A partir do século XIX, quando a democracia anula os privilé-
gios de sangue, a moda se espalha por todas as camadas sociais, e 
a competição, nas ruas, nas visitas, nas estações de águas, acelera 
a variação dos estilos que mudam em espaços de tempo cada vez 
mais breves (SOUZA, 1996, p. 21). 

A moda no século XIX caracterizou-se em torno de duas 
indústrias novas: a alta costura (criação de luxo, sob medida) e 
a confecção industrial (produção de massa, em série e barata, 
imitando a alta costura). A alta costura foi a instituição mais sig-
nificativa desse período, no entanto, a confecção industrial a pre-
cedeu, com uma produção de roupas em série e baratas no início 
do século XIX que foi se ampliando, principalmente a partir de 
1860, com a era da mecanização com a introdução da máquina de 
costura (AVELAR, 2009). 

De acordo com Vincent-Ricard (1989, p. 53),

O surgimento do primeiro grão-senhor costureiro, em mea-
dos do século XIX, coincide com o nascimento da indústria 
em grande escala e com a ascensão do poder de uma nova 
classe dirigente: a alta burguesia, desejosa de consumir 
para se fazer notar, e portanto disposta a pagar qualquer 
preço e a renovar seu trajes com muita frequência.
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O alfaiate francês Charles-Frédéric Worth, em 1958, abre 
em Paris a primeira casa de criação de moda, que mais tarde foi 
denominada de “alta costura”. Worth foi original em apresentar 
pela primeira vez aos clientes, em salões de luxo, modelos inéditos 
(vestidos por mulheres jovens, futuras manequins), preparados com 
antecedência e mudados com frequência, feitos sob medida. Ele é 
uma das primeiras celebridades da moda justamente por ter passado 
a criar roupas sugerindo um modelo e não mais servindo apenas a 
reis e rainhas de acordo com seus desejos imperativos. Assim acon-
tece uma importante inversão de papéis. O costureiro passa prati-
camente a impor suas ideias de criação, não mais servindo como 
um artesão comum. Além disso, Worth foi o primeiro a colocar eti-
quetas com sua assinatura nas peças produzidas (AVELAR, 2009). 
Parte do seu êxito foi devido à associação com o comerciante de 
sedas Otto Gustav Borbegh.

Seguindo a proposta Worth, surgiram várias casas de alta cos-
tura, até o início do século XX. Conforme a sua importância ou 
a época, essas casas empregavam de cem a dois mil funcionários. 
Paris se torna o centro da moda.

Com a alta costura, a inovação se torna imperativa e regular. 
A moda, como as outras dimensões do mundo humano, abre-se à 
experimentação acelerada, à era moderna e voluntarista das ruptu-
ras e revoluções. 

Com Worth, e o status do costureiro/estilista, tem origem a 
organização da moda como se conhece atualmente: “as renovações 
sazonais e as apresentações de coleções com modelos em desfiles” 
(LIPOVETSKY, 1989, p.94). Além disso, entrou-se para uma era 
em que o vestuário passou a ser concebido e produzido por um pro-
fissional da moda, o costureiro, e não mais definido pela cliente, 
que passa a ser apenas consumidora. 

A alta costura era uma organização que empregava processos 
inéditos de sedução que inauguram uma nova lógica do poder: a 
sedução do mito da individualidade e da originalidade. Afirmou-
se contra a estandardização, contra a uniformidade das aparên-
cias, contra o mimetismo de massa, glorificou a expressão das 
diferenças individuais.

No entanto, a alta costura foi copiada pela confecção in-
dustrial, que possibilitou um consumo de massa, mais homogê-
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neo, estandardizado e sem fronteiras. Houve uma uniformização 
mundial da moda com ciclos regulares de coleções sazonais, ou 
seja, ambas (a alta costura e a confecção industrial) contribuíram 
para a democratização da moda. Contudo, “acarretaram também 
o desaparecimento dos múltiplos trajes regionais folclóricos” (LI-
POVETSKY, 1989 p.74).

Vários autores afirmam que o surgimento da alta costura e da 
indústria de massa foi o grande marco da moda até a atualidade. “A 
alta costura institui padrões estéticos e a indústria de massa tenta 
copiar suas criações”. Assim, “a moda é a primeira área que sistema-
tiza o novo, uma nova organização do efêmero, e se torna uma insti-
tuição, na nova sociedade do consumo” (AVELAR, 2009, p.69-71).

Além disso, na sociedade democrática do século XIX, quando 
os desejos de prestígio se avolumaram e cresceram as necessidades 
de liderança, a moda encontrou recursos para torná-los visíveis; 
e quando a curiosidade sexual se contém sob o puritanismo dos 
costumes de uma sociedade burguesa, “a moda descobriu meios de 
satisfazer esse impulso reprimido sem ofender a moral reinante” 
(SOUZA, 1996, p.25).

O homem do final do século XIX, no entanto, consumia 
moda de uma forma indireta. “A mulher, “mulher-objeto”, com 
suas peles, joias e penteados era o verdadeiro sinal dos pode-
res do marido” (VINCENT-RICARD, 1989, p. 111). Não houve 
mudança significativa nos trajes masculinos desde o advento da 
sociedade moderna.

Após a guerra de 1914 houve uma profunda transformação na 
confecção industrial com uma maior divisão do trabalho, com um 
maquinário mais aperfeiçoado e uma indústria química que possi-
bilitou a obtenção de cores mais fortes nos tingimentos dos tecidos 
e, a partir de 1939, foram desenvolvidos os tecidos com fibras 
sintéticas. Por outro lado, com a 1a guerra, a exibição do luxo pela 
alta costura tornou-se signo de mau gosto. Assim, a proposta de 
Chanel de uma moda simplificada, sóbria, confortável e funcional, 
conseguiu impor-se como a nova elegância feminina, como era o 
caso, por exemplo, do famoso vestido preto, simples e despojado, 
“um Ford assinado por Chanel”18. Além de Chanel, as estrelas de 

18  Revista Vogue (1927) in Lipovetsky (1989, p.74).
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cinema também passaram a contrariar as tendências propostas pela 
alta costura.

A indústria do luxo que teve uma representação significativa 
na economia francesa foi atingida duramente com as duas Guerras 
mundiais na primeira metade do século XX. Contudo, depois das 
guerras, a moda encontrou uma base real e uma legitimidade de 
massa, conseguiu emancipar a aparência das normas tradicionais e 
impor o ethos da mudança.

O criador de moda, portanto, deve ter sensibilidade para o 
momento social e pressentir os esgotamentos estéticos que estão 
em vias de se processar. “Deve ser porta-voz de uma corrente 
que se esboça e cuja tomada de consciência antecipa” (SOUZA, 
1996, p. 31). 

Christian Dior, exemplo, ao término da Segunda Guerra Mun-
dial, associado com o comerciante de tecidos Marcel Boussac, 
lançou as suas saias espetaculares de exuberante metragem, quan-
do ainda sofrimentos agudos atormentavam o mundo. “Depois de 
crises, a moda costuma apresentar uma tendência para o luxo e a 
nostalgia de uma era segura” (LAVER, 1996, p. 256). O new look, 
como foi chamado o estilo criado por Dior, despertou novamente o 
público para a competição na moda, o luxo passou a predominar e 
Paris volta a ser o centro da moda na década de 1950.

Fora de Paris, no entanto, iniciava-se uma revolução: os jo-
vens queriam a sua própria moda. Algumas modas jovens tiveram 
origem no sportwear americano, chamado de casual wear. Outro 
estilo foi o beatnik look que se inspirou na moda das ruas, nos uni-
formes das gangues. Assim, na década de 1960, pela primeira vez, 
a moda começou a se concentrar nos jovens, “mas diferentemente 
das tendências de transição da década de 50, essas mudanças eram 
a consequência de uma incerteza geral quanto ao futuro e de um 
desejo de se rebelar” (LAVER, 1996, p. 261). Para os estilistas, 
os novos criadores desse período, segundo Laver, o corpo era um 
veículo de criação, uma tela humana sobre a qual qualquer humor 
ou ideia podia ser pintada. Os novos criadores eram a nova estirpe 
da moda.

Ao mesmo tempo em que se estabelecia a moda jovem, cres-
ciam as indústrias de prêt-à-porter. Roupas produzidas em série 
prontas para vestir, “ready-to wear”. Esta indústria iniciou nos Es-
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tados Unidos durante a Segunda Guerra, produzindo roupas em 
série, em grande escala, que aliava racionalidade e estética, permi-
tindo uma verdadeira política econômica que impressionou os em-
presários franceses. Mas esta indústria da moda pronta para uso im-
plicava na necessidade de que se escolhesse e fabricasse, ao longo 
de 18 meses, uma tendência de moda disponível aos clientes pelo 
curto período de uma estação. O processo têxtil se fragmentou de 
uma maneira muito complexa, partindo da fibra até chegar à roupa 
pronta, passando pelas fases de fiação, tecelagem, beneficiamento 
e estamparia para depois ainda passar pela criação, corte, monta-
gem e acabamento. De acordo com Vincent-Ricard (1989, p. 33),

Tudo isso requer pesquisa estética, elaboração prática, 
controle de qualidade a cada etapa, sempre dentro dos pra-
zos determinados. A roupa, enquanto produto, é o único 
objeto de consumo que leva dois anos para ficar pronto, 
começando pela fibra têxtil e finalmente chegando à loja 
onde é vendida; mas renova-se a cada seis meses, com 
uma regularidade de metrônomo.

Os grandes costureiros, seja por idealismo ou por necessidade, 
buscaram democratizar o sistema da moda adaptando a alta-costura 
à fabricação industrial. Em 1963 foi aberto em Paris o primeiro 
Salão Prêt-à-Porter. O sucesso dessa adaptação foi devido à con-
fiabilidade do instrumento industrial e à concepção estética global. 
Em Tokio ou em Buenos Aires, as mulheres podiam sentir-se no 
mesmo ambiente, pois encontravam nas boutiques os mesmos pro-
dutos assinados pelos grandes costureiros.

Além do aspecto estético globalizado da moda nessa época, 
passou-se a considerar o aspecto ético quanto ao uso de peles de 
animais ameaçados de extinção. Casacos de pele se tornaram me-
nos populares e muitas pessoas se recusavam a comprá-los e tam-
bém procuravam a se desfazer dos que tinham. Embora as peles de 
animais selvagens continuassem a ser vendidas, o uso delas passou 
a ser associado ao desrespeito aos valores ambientais e a uma in-
clinação ligeiramente assassina. Contudo, “usar pêlo de carneiro 
ou o couro de gado, por outro lado, é considerado coerente com 
a postura humanitária e ainda é aceito, exceto pelos vegetarianos” 
(LURIE, 1997, p.141).
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A incerteza do início da década de 1970 provocou, em algu-
mas pessoas, uma volta a um estilo de vida mais simples, uma volta 
à natureza. Também houve o impacto do movimento feminista. 
“As mulheres lutavam cada vez mais para entrar em novas carreiras 
e para se afirmarem em ambientes anteriormente destinados para os 
homens” (LAVER, 1996, p. 270). 

Os dois movimentos sociais (estilo de vida mais simples e o 
movimento feminista) afetaram a moda. Alguns exemplos da influ-
ência do contexto social da época na moda são: o uso de tecidos 
naturais, com estampas manuais, os acessórios artesanais, o “faça 
você mesmo”, a grande aceitação que as roupas usadas (de segunda 
mão) passaram a ter.

 Além disso, os consumidores se tornaram mais ativos e exi-
gentes. Assim, a diversificação das tendências passou a exigir mais 
liberalidade e mais diversidade do sistema de produção. “As ten-
dências assumem a forma de misturas, construções livres, feitas 
pela própria pessoa a fim de compor seu gênero” (VINCENT-RI-
CARD, 1989, p. 49). As roupas flower-power dos hippies eram 
superposições de túnicas, anáguas, calças largas, o que dava uma 
liberdade nova e propiciava combinações excêntricas.

Na década seguinte, nos anos de 1980, a indústria não pre-
cisava ir ao mercado para orientar suas tendências. O consumidor 
passou a ser cada vez mais ativo e exigente, criando a sua própria 
maneira de vestir, de “fazer moda”. De acordo com Vincent-Ricard 
(1989), processaram-se todos os desvios possíveis dos códigos con-
sagrados, a impressão era de total confusão, mas na verdade, trata-
va-se de multicódigos. Voltou a se impor a magia sensual do corpo 
feminino bem delineado, ao mesmo tempo em que os gêneros se 
fragmentavam, com uma linha minimalista de formas despojadas 
com materiais essenciais. 

Devido à mobilidade das pequenas células industriais, o se-
tor pôde sair do ritmo imposto pelas estações, de duas a quatro 
coleções por ano, e chegar ao ritmo de apresentar uma coleção a 
cada quinzena. Além disso, na fragmentação dos valores da moda, 
reação de tantos jovens criativos à fragmentação dos desejos de 
cada pessoa, o poder da criação individual se torna uma realidade 
ao alcance de todos. Foi nesse contexto que cresceu o consumismo 
na moda e, por consequência, o uso cada vez maior de recursos 
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naturais e a geração de resíduos que poluem o meio ambiente.
O uso de peles de animais passou a ser um sinal de indiferença 

insensível com as espécies em risco e o ambiente natural, segundo 
Lurie (1997). Em muitos locais, aqueles que usavam casacos de 
pele eram “uma espécie” (consumidor) em extinção e ainda cor-
riam o risco de serem agredidos com insultos e borrifados com tinta 
vermelha. Com isto, houve uma redução das vendas de peles.

Contudo, havia claramente uma postura especista, pois as ja-
quetas e tênis feitos de couro de bovinos e outros animais não 
silvestres eram considerados objetos de desejo dos consumidores, 
principalmente das classes de baixo poder aquisitivo.

Todos esses estilos contemporâneos na década de 1980 podem 
ser entendidos como parte de uma tendência geral para uma vesti-
menta defensiva. Isso porque existiam muitas coisas a se temer: o 
colapso econômico, a crise ecológica, a guerra, o crime, além da co-
mida, do ar e da água envenenados. As pessoas com melhores con-
dições econômicas passaram a morar em apartamentos com grades 
nas janelas, a evitar os transportes públicos e as caminhadas nas ruas 
de noite e, além disso, passavam horas em academias desenvolven-
do músculos que provavelmente nunca iriam usar (LURIE, 1997). 

Diz a autora ainda que, através dos estilos das roupas, as pes-
soas indicam que são chiques, ricas, elegantes ou perigosas, ou 
afetuosas. Mas uma roupa, assim como uma frase, pode significar 
mais de uma coisa ao mesmo tempo; tais estilos parecem dizer que 
à medida que o final do século se aproxima, muita gente está assus-
tada, mais do que jamais esteve.

E a moda do futuro? No final da década de oitenta, Dorfles 
(1988) acreditava que a moda e as modas culturais não sofreriam 
transformações sensacionais nas décadas seguintes, nos anos 1990 
e 2000. Segundo o autor, a grande derrocada de muitos princípios 
éticos, estéticos e sociopolíticos aconteceu com a Segunda Guerra 
Mundial, com a falta de muitos recursos, e não em 1968, quando 
se propôs uma vida mais simples. 

Com as privações devidas à guerra, as pessoas perceberam 
que podiam viver de modo mais simples, em condições pré-tecno-
lógicas, sem se transformarem em “selvagens”. 

Vinte anos depois, observando o vestuário da primeira década 
do século XXI, pode-se dizer que Dorfles acertou ao prever que 
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não haveria grandes transformações na moda nas décadas seguin-
tes. Cada pessoa passou a construir seu visual e sua identidade ao 
seu modo, utilizando elementos de uma ou de várias tribos, e as 
características se misturam. Esse modo de compor o visual pode ser 
denominado de pluralidade, hibridismo ou ainda de pós-moderno 
ou hiper-moderno, e representa a busca individual pela identidade 
através da roupa.

Para compor a identidade de cada indivíduo, que é singular, 
mas é influenciada pelo sistema de moda, atualmente existe um 
modelo de produção e comercialização que abastece o mercado 
com as novidades do mundo fashion de forma muito rápida. É a 
chamada “Revolução Fast Fashion”, onde existe uma complexa 
estratégia de organização que reúne várias áreas de uma mesma 
empresa para que a produção de uma roupa seja muito rápida. Por-
tanto, a moda oferece muitas opções para cada indivíduo compor 
sua identidade através do seu vestuário.

Segundo Cietta (2010), na década de 1980, o mecanismo era 
copiar e vender o que havia sido definido como moda para a tempo-
rada seguinte. Já na década de 1990, o mercado passou a ter coisas 
demais para copiar. Além disso, há o poder das marcas e copiar 
apenas não basta, tornou-se um risco econômico. Por isso, até as 
confecções menores passaram a investir no design. 

A fast fashion envolve o consumidor pelo design do produto, 
na medida em que é produzido aquilo que o consumidor deseja. O 
design é local, e a velocidade exige que a produção também seja 
feita no local. No Brasil é um movimento mais recente, mas com 
a internacionalização da moda brasileira, o modelo de negócio no 
país se aprimorou e se tornou cada vez mais importante para o 
consumo de massa.

Prever as tendências de consumo, característica de muitas in-
dústrias na cadeia têxtil-vestuário, com a fast fashion, é tarefa que 
vem se tornando cada vez mais difícil em razão da extensa varia-
bilidade dos produtos, da forte segmentação, da grande quantidade 
de informações que é necessário considerar, e dos ciclos de vida 
do produto, cada vez mais curtos. É a diferenciação horizontal do 
produto, a variabilidade infinita, a participação do consumidor no 
processo de produção que torna a previsão da tendência da estação 
sucessiva muito mais complexa (CIETTA, 2010).
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A fast fashion é a expressão máxima da efemeridade na moda 
e, como antítese, surgiu a slow fashion. É o movimento que propõe 
que a moda deve ter uma velocidade menor, com peças perenes, ou 
que ao menos persistam mais de uma estação, com peças duráveis, 
de qualidade, para serem usadas e não descartadas. Não se trata de 
tendência passageira e sim de um movimento para uma mudança 
no sistema da moda. 

As crises, econômica e ambiental, certamente contribuíram 
para a mudança no comportamento de consumo. A quantia inves-
tida no consumo passa a ter importância e, por consequência, o 
produto será mais cuidadosamente avaliado pelo consumidor antes 
da compra.

A slow fashion tem sido definido por alguns autores como 
sinônimo de moda sustentável devido ao propósito de usar tecidos 
ecológicos e de agir eticamente com os trabalhadores (fairtrade). É 
uma proposta de mudança em relação ao sistema da moda, ao pla-
nejamento das coleções, à produção, aos calendários, etc.

Com a slow fashion está sendo revisto o conceito de luxo na 
moda, apontando que o luxo não está ligado apenas ao preço do 
produto, e sim à sua disponibilidade e ao seu acesso. O acesso 
deve ser restrito, atendendo aos desejos dos consumidores de se-
rem únicos. É o que se pode chamar de luxo simples, sem grandes 
exageros, sem gastar enormes quantias para ter o produto. Ter ex-
clusividade é fundamental, ou seja, trata-se de produtos que não 
estão à venda em lugares de grande acesso ou até mesmo nas lojas 
mais consagradas.

A estilista sueca Sandra Backlund19 está sendo chamada de 
precursora da slow fashion. As peças que ela cria são todas feitas à 
mão pela própria estilista. As peças são feitas por encomenda e ela 
se recusa a participar das temporadas de moda em Londres, porque 
é contra o ritmo alucinante da moda.

Outro exemplo é dado pelos estilistas uruguaios Ana Livni 
e Fernando Escuder20. Os produtos criados pela dupla são quase 
artísticos e muitas vezes feitos à mão, tornando-os únicos, sem a 
preocupação da produção em massa e necessidade de novidades 

19 Disponível em: http://www.sandrabacklund.com Acesso em 18/06/2011.
20 Disponível em: http://www.analivni.com/MODAlenta-SLOWfashion/filoso-

fia.html Acesso em 18/06/2011.
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para o consumidor. O foco é diminuir o consumo em excesso e 
trazer ao mercado peças duráveis e versáteis.

Com a slow fashion parece que a lógica do sistema da moda 
começa a ser alterado, mas para saber se efetivamente está em cur-
so uma mudança é necessária uma avaliação no futuro.

1.2 Conceitos para a moda

O termo moda pode ser associado a inúmeras coisas: de objetos 
e utensílios, até usos e costumes. Mas o uso habitual desse termo 
praticamente se tornou um sinônimo do universo que engloba rou-
pas, acessórios, cosméticos e perfumes. Nessa linha, as definições 
que serão elencadas se referem ao universo ligado ao vestuário. 

O significado do termo moda, encontrado no dicionário de 
língua portuguesa Houaiss (2001) é:

...maneira, gênero, estilo prevalente (de vestuário, condu-
tas, etc); conjunto de opiniões, gostos e apreciações críti-
cas, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos, 
aceitos por determinado grupo num dado momento históri-
co... um grande interesse, fixação, mania.

A moda não é um fenômeno universal, mas próprio de certas 
sociedades e de certas épocas, “as mudanças da moda ligam-se a 
transformações mais vastas e complexas, do modo de ser, sentir e 
pensar de uma sociedade, o verdadeiro significado da sua franca 
adoção nos escapa” (SOUZA, 1996, p. 23).

Para Baudelaire (1996, p. 12) a moda é um “verdadeiro di-
cionário da vida moderna”. E, de acordo com Lipovetsky e outros 
historiadores, a moda surge com a dinâmica de imitação e indivi-
dualização, no século XV, no Renascimento.

Avelar (2009, p.19) afirma que “a moda e a dinâmica so-
cioeconômica e cultural são múltiplas, complexas, estratificadas, 
imersas num mundo que vê a diluição das fronteiras geográficas e 
econômicas”. O que, segundo a autora, causa uma confusão ter-
minológica, mesmo entre comunicadores e outros profissionais de 
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alguma forma ligados à produção e à divulgação da moda.
Moda é comportamento, segundo vários autores. Pode servir 

como um dicionário para compreender o comportamento de algum 
grupo em determinado período. E ainda, através do novo, a moda 
introduz mudanças nos padrões do comportamento tradicional ins-
tituído há certo tempo e que aos poucos vai se tornando um hábito 
(AVELAR, 2019). 

Seguindo esse argumento, para se compreender como o consu-
midor está se comportando em relação à questão da sustentabilida-
de, da ética, pode-se observar o seu modo de vestir e de lidar com 
a sua roupa. Ao mesmo tempo, com a disseminação do conceito de 
sustentabilidade, que é novo na moda, aos poucos os consumidores 
poderão se habituar a procurar por um vestuário mais ético.

A roupa é extensão do corpo em relação a nossos desejos, gos-
tos e hábitos (FLUGEL apud AVELAR, 2009). A cultura corporal 
fica impregnada na roupa (STALLYBRASS, 2000). Constituindo 
uma comunicação da cultura pessoal, a moda envolve fatores de 
integração ou de exclusão social e de hierarquia de valores, obtidos 
principalmente pela dinâmica da sociedade de consumo.

Na moda mata-se para sobreviver. Assim que algo se torna de 
uso de uma maioria, a moda refuta para propor algo novo. “Tem 
uma necessidade intrínseca de difusão, caso contrário, não seria 
moda, no sentido coletivo, e na medida em que a moda se difunde, 
ela morre” (SIMMEL in AVELAR, 2009, p. 28, 29).

Para Avelar (2009, p. 98), “a característica mais importante 
da moda consiste no seu exercício por um grupo, os difusores, ca-
bendo ao restante da sociedade a tarefa de adotá-la”. E depois que é 
universalmente adotada, e o que era feito originalmente por poucos 
passa a ser praticado por todos, não se pode mais falar em moda. 
Pois à medida que a moda se espalha, gradualmente ela morre, pois 
deixou de ser novidade. 

O “novo” é fundamental para a dinâmica da moda. No en-
tanto, esse “novo” deve ser reconhecido pelo sistema simbólico 
compartilhado pelos consumidores. O novo “estranho”, não reco-
nhecido pelo sistema simbólico, incomoda e pode ser desprezado.

A partir da definição de diferentes autores pode-se afirmar que 
a moda é uma constante tensão entre a distinção e a imitação. E, 
segundo Ortiz, (1994) a alta costura constitui um dos primeiros ele-
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mentos que serviram à sociedade de consumo para a construção de 
sua identidade, mediante a imitação e a distinção. Portanto, a moda 
constitui uma prática cultural que pode ser vista como liberdade de 
expressão, na medida em que é possível se vestir de forma parti-
cular em função das inúmeras opções existentes mas, ao mesmo 
tempo, o sistema da moda funciona como um órgão controlador de 
hábitos e costumes (AVELAR, 2009).

O maior paradoxo do consumidor em relação à moda é o fato 
dele querer ser igual e diferente de seus pares num grupo, ao mes-
mo tempo. Quando, de certa forma, ele se diferencia do seu gru-
po, por ter um modo muito particular de se vestir, pode acabar se 
tornando referência, um líder da moda. Mas quando se conforma 
com os padrões estabelecidos, ele se torna um seguidor da moda. 
Supondo que se trate de um grupo de veganos: mesmo que o grupo 
se vista com roupas feitas sem materiais de origem animal e ainda 
com roupas de algodão orgânico ou reciclado, alguns membros 
podem se diferenciar pelo modo como combinam as cores e as for-
mas, ou ainda pelo uso de acessórios.

A moda encontra-se em oposição aos costumes. Essa afirma-
ção de Souza (1996) é baseada nas definições de vários sociólogos 
que defendem que os costumes cultuam o passado, ligando-se à 
tradição, e a moda, por sua vez, cultua o presente, buscando sem-
pre o novo. Os costumes são um tipo de comportamento social 
relativamente mais permanente, sendo que o indivíduo tem uma 
participação menos ativa e consciente. 

A moda, por sua vez, tem uma participação direta do indiví-
duo, considerando seus desejos e necessidades. Mas, “as mudanças 
da moda dependem da cultura e dos ideais de uma época. Sob a 
rígida organização das sociedades, fluem anseios psíquicos subter-
râneos de que a moda representa a direção” (SOUZA, 1996, p. 25).

Assim, “moda não é apenas um fenômeno frívolo, epidér-
mico, superficial, mas pode ser o espelho dos hábitos, do com-
portamento psicológico do indivíduo, da profissão, da orien-
tação política, do gosto, entre outros” (DORFLES, 1988, p. 
13). E a moda também se tornou um artifício, um elemento 
decorativo para tornar a vida mais bela. Propõe simbologia vi-
sual que transmite a ideia ou sensação do que o usuário deseja 
comunicar ao espectador num determinado momento, e que se 
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modifica com os fundamentos culturais de cada época vivida 
pela humanidade (RECH, 2002).

Além dos conceitos sobre moda expostos por vários autores, 
há uma questão importante a ser respondida: quem cria a moda? 
Conforme Kalil (1997), a moda é o que a indústria e os estilistas 
propõem para uma estação ou um período de tempo. Para Dorfles 
(1988, p. 13), “é indiscutível que os estilistas são os verdadeiros 
criadores e iniciadores de uma determinada corrente da moda”. Eles 
acabam por adaptar-se ao Zeitgeist, o espírito do tempo, e definem 
o que deve ser vestido em uma determinada época, se transformam 
em intermediários, manobrados pelo alto (pelas indústrias), obriga-
dos a aceitar imposições por razões econômicas e sociais.

Desde o surgimento do fenômeno da moda, no século XV, 
a definição do que “está na moda", em cada época, sempre foi 
feita pela elite: nobres, burgueses, costureiros, artistas de cinema 
e estilistas. A partir de 1960, com a revolução jovem, os estilistas 
passaram a observar as propostas que surgiam dos jovens consumi-
dores mais “vanguardas”. 

Atualmente, embora haja propostas de moda que “vem de 
cima”, muitos consumidores procuram por um vestuário singular, 
personalizado, valorizando peças exclusivas, com valor agregado 
como, por exemplo, as roupas com conceito fairtrade (comércio 
justo) e com tecidos orgânicos. 

O sistema da moda, de acordo com Barthes (1967), é uma 
ordem da qual se faz uma desordem, mas é, sobretudo, uma fun-
ção bem definida, ligada à ambiguidade de um sistema ao mesmo 
tempo imprevisível e metódico, regulado e desconhecido, aleató-
rio e estruturado. Além disso, “a moda parece feita de rupturas 
sucessivas; no entanto, por sua evolução fundamental, revela-se a 
nossos olhos como expressão de múltiplas representações do mun-
do, em diferentes níveis de intensidade” (VINCENT-RICARD, 
1989, p. 241).
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1.3 A linguagem das roupas: expressão
estética e ética

“A roupa faz o homem”21. Além de dizer a idade da pessoa, 
ou a idade que deseja aparentar, as roupas podem dizer de onde 
ela é, fornecendo informações sobre sua origem nacional, étnica 
ou regional, ou, a qual grupo ela quer estar associada (LURIE, 
1997). Poder-se-ia ainda dizer que a pessoa pode mostrar quem ela 
é através da sua roupa. 

Entre os exemplos fáceis de serem reconhecidos estão os uni-
formes, que informam, através do design da roupa, que atividade 
profissional exerce quem os veste. Além dos uniformes, existem 
também modos específicos de se vestir que mostram muitas ca-
racterísticas sobre a personalidade e o modo de vida das pessoas. 
Um punk, uma freira, uma prostituta, um krishna, são facilmente 
reconhecidos através da sua forma de vestir. Contudo, nem todos 
revelam com tanta clareza as suas características pessoais e profis-
sionais através do modo de se vestir, mas, de certa forma, pratica-
mente todos estão sujeitos às tendências da moda.

Atualmente, as pessoas se vêem perdidas diante da enorme 
quantidade de imagens de vida que são ofertadas pelo consumo. 
A indústria da moda participa desse contexto não somente pela 
roupa, mas junto com ela vem um universo gestual, discursivo, 
no lazer, na comida, etc. Ou seja, o sujeito/consumidor é cercado 
pela moda, pois ela é voltada para o consumo, que é um processo 
sociocultural, próprio do sistema capitalista (VILLAÇA, 2004). É 
sobre o corpo desse sujeito que a cultura trabalha sua constituição 
de subjetividade (SANTAELLA, 2004).

Nessa formação da subjetividade, que marca a identidade, a 
moda pode agregar símbolos, transpondo a questão das leis. O con-
sumidor altera a roupa com a conformação de seu corpo, com a 
postura, os gestos e a maneira de compor toda a sua imagem. “Um 
vestido preto, por exemplo, pode ter um significado específico 
quando está no cabide e quando estiver no corpo de dois indivíduos 

21 Hobsbawm (1977, p.241) inicia assim seu capítulo sobre o mundo burguês (in: 
AVELAR, 2009, p.51).
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diferentes, ele passa a conter mais significados, pois a ele se agrega 
a cultura corporal de cada um” (AVELAR, 2009, p.32).

Por milhares de anos os seres humanos têm se comunicado atra-
vés da linguagem das roupas. Através do que a pessoa está vestindo 
ela comunica seu sexo, idade e classe social e fornece informações, 
verdadeiras ou falsas, em relação a seu trabalho, origem, personali-
dade, opiniões, gostos, desejos sexuais e humor do momento.

Portanto, a maneira de vestir tem uma linguagem e, segundo 
Lurie (1997, p.19) “como a semiologia está na moda, os sociólogos 
nos dizem que também a moda é uma linguagem de signos, um 
sistema não verbal de comunicação”. Sendo assim, a autora afirma 
ainda que “se a maneira de vestir é um idioma, deve ter um voca-
bulário e uma gramática como qualquer outro”. 

O vocabulário das roupas também inclui os estilos de cabelo, 
acessórios, jóias, maquiagem e decoração do corpo. Além disso, 
os recursos de indumentária de um indivíduo podem ser restritos ou 
tão ou mais vastos do que de qualquer língua falada. A escolha das 
roupas define e descreve o indivíduo.

Uma questão que se levanta também, a partir da hegemonia da 
moda, é a possibilidade de um indivíduo criar e produzir suas pró-
prias roupas e sua maneira de vestir, sem a interferência do que é pro-
posto pela indústria da moda. Contudo, a imitação é inerente ao ser 
humano, que desde a infância aprende pela imitação. Mas, no caso 
da indústria da moda, nem sempre ela estabeleceu padrões. Como 
exemplo, pode-se citar a década de 1920, no século XX, quando as 
estrelas de cinema passaram a ditar o modo de vestir. Outro exemplo 
são as tribos urbanas, jovens que passaram a buscar roupas alternati-
vas (brechós, roupas das avós, de outras culturas) e que acabaram se 
tornando referência e foram incorporados ao sistema da moda. Esse é 
um exemplo de como a moda pode incorporar diversos movimentos 
como possibilidades de novos nichos de mercado.

A alta costura, por sua vez, pouco pretendeu impulsionar uma 
norma homogênea para a moda, mas sim diversificar os modelos 
a fim de sublinhar as individualidades pessoais. O seu discurso era 
de uma organização de alvo individualista, afirmando-se contra a 
estandardização, contra a uniformidade das aparências, contra o 
mimetismo de massa, favorecendo e glorificando a expressão das 
diferenças pessoais (LIPOVESTKI, 1989, p.96).
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A alta costura constituiu um dos primeiros elementos que ser-
viram à sociedade de consumo para a construção de sua identidade, 
mediante a imitação e a distinção, assim, o consumo é um mundo 
de símbolos pleno de referências para a construção da identidade e 
cria vínculos entre as pessoas instituindo uma hierarquia dos códi-
gos, e a vestimenta funciona como uma dessas referências (ORTIZ, 
1994).

 Para o indivíduo, na sociedade do consumo, 

A única realidade é a identidade que ele pode construir, 
a partir dos materiais que lhe são oferecidos pela publici-
dade e pela cultura de massa, pelos temas dos filmes e da 
ficção popular e pelos fragmentos arrancados a uma vasta 
extensão de tradição cultural (LASCH in WILSON, 1985, 
p.192)

Portanto, segundo Avelar (2009, p. 34), “a moda tem extre-
ma relevância na formação da identidade na sociedade atual, onde 
a complexidade cultural se intensifica cada vez mais”. Tudo se 
transforma em produtos e a eles são atribuídas simbologias que 
farão parte da identidade do consumidor. Ou seja, “você representa 
quem é pelo que consome”. Por exemplo, para alguns consumido-
res “existe um prazer particular, privado, que se associa à posse 
de produtos de luxo ou de grandes marcas. São emoções estéticas 
geradas com base nos objetos” (AVELAR, 2009, p. 43). 

A moda, como instituição da “criação estética da roupa”, se 
legitima através da inovação, dada pela sazonalidade (AVELAR, 
2009, p. 97). A sociedade de consumo se vê abarrotada de signifi-
cados, mesmo que estes constituam os elementos que auxiliarão a 
formação de cada identidade. Trava-se uma luta por constituir uma 
identidade, e a imagem do corpo acaba por ser o principal meio 
nessa construção (ORTIZ, 1994).

De um sistema rígido de regras, a moda passa a ser “uma 
estratégia corporal na busca de uma expressão, propiciando mo-
vimentos de simulação e dissimulação, aumentando o poder do 
corpo de afetar e ser afetado” (VILLAÇA, 2002, p. 93). A auto-
ra também afirma que, na dinâmica atual, os produtos são bens 
simbólicos que estão em constante mudança de valores, dados 
pelo consumo como um processo sociocultural. Ou seja, as apro-
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priações dos produtos se dão de várias formas uma vez que cada 
consumidor dota o objeto de um significado particular. Nessa 
perspectiva, o corpo também se torna um produto e, na busca 
pela perfeição ou por um ideal de beleza, inclusive, os seres hu-
manos se sujeitam cada vez mais a intervenções cirúrgicas para se 
diferenciarem (AVELAR, 2009).

Como a roupa constitui o “ser social”, e quem a produz é uma 
indústria de difusão internacional, “a moda atual serve como um 
fator de reconhecimento ou de diferenciação mundial. Ela também 
auxilia na identificação simbólica reconhecível como prática cultu-
ral” (AVELAR, 2009, p. 97, 98). O ritmo do vestuário e sua en-
cenação têm de passar pelas palavras “do código”. Quem conhece 
o código também é reconhecido e passa a atuar na mesma sintonia. 
“Sob a roupa se esconde também uma ideologia” (VINCENT-RI-
CARD, 1989, p. 150).

Assim, o vestuário constitui uma linguagem e a partir dele são 
produzidos significados. A roupa que veste o corpo do sujeito, e 
que representa muito sobre suas idiossincrasias, tem um forte apelo 
estético. Portando, as pessoas, ao cobrirem o corpo com o vestuá-
rio, apresentam, através das aparências, adesões estéticas e éticas. 

Desde 1940, as novas gerações sempre conseguiram expressar 
a força de suas aspirações e de sua ética por meio de uma terminolo-
gia precisa. “Os nomes dos movimentos da juventude vinculam-se 
estreitamente com a linguagem da moda, e desse modo traduzem e 
reconhecem os fatos sociais” (VINCENT-RICARD, 1989, p. 147).

Como a maioria das línguas escritas e faladas, o idioma 
das roupas está sempre mudando. Novas idéias e fenôme-
nos exigem além de palavras novas, estilos novos. Oca-
sionalmente, uma palavra ou um estilo antigo é revivido, 
muitas vezes com um significado um tanto diferente (LU-
RIE, 1997, p.07).

A evolução da linguagem da moda reflete as transformações 
da sociedade. E ainda, conforme Dorfles (1988, p. 33), 

Hoje, tal como ontem, a moda está ligada a motivações 
históricas, sociológicas e artísticas que determinam, ainda 
que indiretamente, os seus cânones; frágeis cânones que 
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são, no entanto, os sintomas de um gosto também artístico 
e, até, de uma situação social e econômica. 

Além disso, Dorfles (1988) argumenta que o estudo do nascer 
e declínio de tais motivações é o único meio para avaliar as razões 
profundas de certas modificações no vestuário que, de outro modo, 
seriam inexplicáveis. O fato de se considerar este estudo relevante 
permite julgar o fenômeno da moda e as suas metamorfoses como 
um ponto de referência para o conhecimento sobre o homem e, até, 
para uma melhor compreensão da civilização. “A moda é um todo 
harmonioso e mais ou menos indissolúvel que exprime ideias e sen-
timentos, pois é uma linguagem que se traduz em termos artísticos” 
(VINCENT-RICARD, 1989, p. 127). 

Quando o indivíduo se veste no dia-a-dia expressa-se estética 
e eticamente. Ou seja, a expressão estética e ética pode se dar 
a partir da linguagem das roupas. Contudo, “amanhã talvez as 
coisas não se passem assim, mas hoje o gosto já não é suficiente 
para distinguir, no campo estético, o Bem do Mal” (DORFLES, 
1988, p. 11). 

Dorfles tem a convicção de que é necessário atualizar as nos-
sas noções e certezas, procurando acabar com todos os juízos rela-
tivos a uma ideia de belo absoluto e aceitar a existência de um fator 
de prazer e de satisfação imediata dos próprios impulsos estéticos 
mais generalizados e mais diretamente vividos.  

A estética nasceu como um complemento e ao mesmo tempo 
como um contraste ao pensamento, pois ela não vem substituir 
aquilo que seria da esfera do pensamento, e sim complementá-la. 
O filósofo alemão Alexander Baumgarten formula o discurso sobre 
a estética se referindo a toda região da percepção e sensações hu-
manas, em contraste com o domínio mais rarefeito do pensamento 
conceitual. “Trata-se do território que nada mais é do que a tota-
lidade da vida sensível, do movimento dos afetos, das aversões, 
de como o mundo atinge o corpo em suas superfícies sensoriais” 
(EAGLETON, 1993 p.17).

Para Baumgarten, a cognição estética é mediadora entre as ge-
neralidades da razão e os particulares dos sentidos: a estética é um 
domínio de existência que participa da perfeição da razão, como uma 
fusão. Além disso, a última força de coesão da ordem social burgue-
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sa, em contraste com o aparato coercitivo do absolutismo, serão os 
hábitos, as devoções, os sentimentos e os afetos. E isso equivale a 
dizer que o poder, neste regime, foi estetizado. “O novo sujeito, que 
doa a si mesmo, a partir de si mesmo, uma lei indissociável de sua 
experiência imediata, encontrando sua liberdade na necessidade, é 
modelado no objeto estético” (EAGLETON, 1993, p. 22). 

Cada época possui suas unidades estéticas básicas, que se 
refletem nas diversas artes contemporâneas. Existe, por exemplo, 
uma profunda relação entre as formas da arquitetura e as formas 
estampadas nas roupas. Transferindo para a estética, o ponto de 
vista evolucionista parte do princípio de que as formas têm uma 
vida autônoma e evoluem segundo uma trajetória inevitável. Po-
de-se verificar tal afirmação ao analisar as aplicações das formas 
góticas na vestimenta, a ogiva e o sapato pontiagudo avançando 
juntos, uma geração após o aparecimento do gótico, em 1175 
(SOUZA, 1996, p. 34). 

A ética, como Hegel observa na filosofia do direito, aparece 
não como a lei, mas como o costume, uma forma habitual de agir 
que se torna uma “segunda natureza”. O costume é a lei do espírito 
da liberdade; o projeto da educação é mostrar aos indivíduos um 
caminho para um segundo nascimento, convertendo a “primeira” 
natureza de apetites e desejos, numa segunda, espiritual, que se 
tornará então costumeira para eles. “O que assegura, finalmente, 
a ordem social é este domínio da prática costumeira e da devoção 
instintiva, mais flexível e elástica que os direitos abstratos” (EA-
GLETON,1993, p. 23).

Para Singer (2002, p. 26), “o objetivo essencial dos juízos 
éticos é orientar a prática”. Segundo o autor, a ética não é relativa, 
nem subjetiva. Apesar de muitas divergências quanto à definição de 
ética, vários teóricos concordam que a noção de ética subentende 
a ideia de algo maior ao individual, ou seja, a ética é, em certo 
sentido, universal. Portanto, ao se emitir um juízo ético é preciso ir 
além das preferências e aversões pessoais. 

É comum as pessoas interpretarem a ética como algo con-
flitante com o interesse pessoal. Se um designer criar, fabricar e 
promover um produto que considere estético e use, por exemplo, 
um tipo de renda típica da região onde vive, mas não remunerar 
adequadamente as rendeiras, ele estará criando um produto esté-
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tico, mas não ético. Então, nesse caso, ele deveria remunerar de 
forma justa as rendeiras, criando assim um produto estético e ético: 
agradável aos sentidos e racionalmente coerente.

Os hábitos são barreiras, seja nas práticas de consumo ou no 
pensamento e na linguagem, que devem ser desafiados e mudados. Os 
designers durante muito tempo foram formados para desenvolverem 
hábitos que os levaram a desconsiderar os danos socioambientais. 

1.4 O impacto ambiental da indústria da moda

A relação entre o sistema da moda e o consumismo é direta. 
O ethos da moda é o novo. O produto é criado para ser efêmero, e 
esse sistema gera consumismo. 

Como os escritores sobre moda apontam frequentemente, 
o indivíduo médio, acima da linha de pobreza, tem muito 
mais roupas do que precisa para cobrir seu corpo, mes-
mo contando com a lavagem e mudanças de temperatura. 
Além disso, frequentemente descartamos peças ainda em 
condições e compramos outras. Por que isso? (LURIE, 
1997, p.26)

Conspiração? Alguns críticos alegam que mudança constante 
da moda é o resultado da lavagem cerebral realizada por interesses 
comerciais. Mas, para Lurie (1987), a teoria da conspiração da mu-
dança da moda, a ideia de que a adoção de estilos é simplesmente o 
resultado de uma trama armada por estilistas, fabricantes e editores 
de moda, não se fundamenta. Isso porque, embora a indústria da 
moda imponha certas tendências, o público não compra e veste 
qualquer coisa sugerida. Muitas propostas de estilistas não são ab-
sorvidas pelos consumidores. Um exemplo são os chapéus que a 
indústria da moda não conseguiu preservar. Mesmo com muita pu-
blicidade os chapéus geralmente são usados apenas como proteção 
ou em um traje tradicional ou de ritual.

Sobre isso, a autora afirma que:

Quando novos estilos não pegam, tenta-se outras táticas. 
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Uma recente é divulgar com entusiasmo dissimulado, que 
a moda está morta que ao invés da tirania do “estilo do 
ano”, agora temos uma série de estilos “individuais”... 
A tarefa da mulher liberada, bem vestida, é escolher o 
estilo – ou melhor ainda e mais liberado, estilos – que se 
adequam ao seu “estilo de vida” (LURIE,1987, p.150)

Quanto mais aparências diferentes a mulher assumir, mais fas-
cinante se tornará, ou seja, a própria personalidade torna-se um au-
xiliar do desperdício. Embora outros fatores possam atuar no status 
do vestir, o luxo, o desperdício, a inconveniência e o ultraje são os 
principais determinantes. Mas não foi sempre assim. No período de 
1940 a 1947, época de racionamento e penúria, recomendava-se o 
uso do novo com o velho, e cuidava-se dos objetos pessoais a fim 
de que durassem (VINCENT-RICARD, 1989).

Com a sociedade mundializada, os comportamentos sociais se 
padronizaram, transformando-se em estilos de vida e impondo cada 
vez mais o consumo de produtos muito parecidos; assim margina-
lizam-se os desejos que brotam nos pequenos grupos geradores de 
micromodelos. Os meios de comunicação criaram um modelo cul-
tural muito homogêneo, que se difundiu por todo mundo. Por meio 
deles, são definidas normas universais de comportamento que se 
refletem no consumo disseminado do lazer, das roupas e da comida 
(VINCENT-RICARD, 1989).

Paradoxalmente a moda prescreve o estilo padronizado e o 
estilo individualizado. Ou seja, a moda propõe muitos estilos, para 
que cada indivíduo encontre o seu e, de preferência, compre muitas 
peças de diferentes cores e modelos para ter opções para os dife-
rentes encontros sociais. 

 Desde os primórdios da história as pessoas usam objetos para 
interagir socialmente. A relação objeto-pessoa é uma relação simbó-
lica e, como tal, reveladora de práticas sociais e culturais. Os estudos 
sobre o consumo, de acordo com Miranda (2008), trouxeram o en-
tendimento de que as pessoas usam o ato de consumir como forma de 
comunicação, de que a troca vai além de mercadorias. Compartilha-
se valores, ideais, estilos, ou seja, existe uma filosofia de vida que 
direciona os atos de consumo. Isso leva a compreender o consumo 
como um processo cultural ativo, podendo ser considerado como 
uma forma material de construir identidades: “você é o que veste”.
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Partindo do princípio de que a pessoa pode revelar sua identida-
de através do vestuário e demais escolhas de consumo, pode-se dizer 
que pesquisar o modo de consumo de uma pessoa poderá revelar 
sua filosofia de vida, os valores que determinam sua relação com o 
entorno, com os pares e com a natureza. 

Para compor o visual que identifica cada pessoa, o sistema da 
moda oferece, a cada ciclo, muitas opções diferentes de produtos 
que têm uma estética efêmera para poder dar lugar a novos produtos, 
num prazo cada vez mais curto, como a proposta da fast fashion. 

O ciclo da moda se divide em cinco etapas principais: a intro-
dução de uma nova coleção, o início da popularização, o auge da po-
pularização, o declínio e a rejeição22. Esse ciclo se refere à inserção 
do produto novo no mercado. Depois de consumido, um produto sai 
do ciclo da moda e outro surge, e assim sucessivamente. Essa é a 
engrenagem da moda, um ciclo curto, efêmero, propulsor do consu-
mismo. “De leste a oeste, de norte a sul, estilistas, aves migratórias 
aparentemente inúteis, aspiram o espírito da época a fim de detectar 
as tendências do vestuário” (VINCENT-RICARD, 1989, p. 239).

O sistema da moda impulsiona uma relação muito efêmera entre 
a roupa e o consumidor, esse modelo de consumo está em oposição 
às propostas do discurso para um desenvolvimento sustentável, para-
digma do século XXI.

Em termos históricos, “o desperdício ostentatório quase sem-
pre envolveu o uso de material e adornos obviamente desnecessários 
na construção do vestuário” (LURIE, 1997, p.147). O New Look 
de Dior é um exemplo de desperdício ostentatório, para fazer uma 
peça de roupa se usavam muitos metros de tecido. “Só há uma pos-
sibilidade de evitar o lixo: renunciar à ação que o provoca. O luxo, 
por sua vez, tudo nos faz crer, está debaixo da jurisdição de nossa 
vontade consciente de produzi-lo ou evitá-lo” (LACOMBE, p.115 in 
CASTILHO E VILLAÇA, 2006).

O luxo na moda durante muito tempo foi ligado à dimensão 
material, sem muitas mudanças, mas hoje já não existe necessidade 
disso, pois na sociedade do espetáculo o luxo está vinculado à apa-
rência, à imagem, ou seja, ao efêmero. 

A constituição do luxo ainda está diretamente relacionada com 

22 FRINGS. Fashion – from concept to consumer (1999). In AVELAR, 2009, p.35.
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a produção de lixo. Eventos e festas, por exemplo, que marcam a 
dimensão luxo da maioria dos empreendimentos mercadológicos atu-
ais, geram resíduos que são uma ameaça de perenidade na produção 
de lixo a partir do luxo. “Só o ser humano produz dejetos que não 
podem ser reabsorvidos pelos processos da natureza” (LACOMBE, 
p.115 in CASTILHO E VILLAÇA, p.116)

São muitos os impactos negativos do atual sistema de moda. Entre 
os principais danos causados à natureza e ao ser humano está o uso de 
agrotóxicos nos cultivos de algodão e a utilização de produtos químicos 
durante todo o processo de fabricação de uma roupa, além de outros 
problemas como o uso de mão-de-obra infantil, escrava e semi-escrava.

A moda está relacionada com o novo, com o efêmero, com 
mudanças cada vez mais rápidas nos produtos. Com o estímulo da 
mídia, há uma busca frenética pela novidade e como consequência 
tem-se aumento do consumo. Esse sistema da moda sem medir as 
consequências tem grandes impactos ambientais que foram ignorados 
durante muito tempo. Como exemplo, pode-se citar o uso das penas 
púrpuras de reflexos ondulados da íbis, uma ave pernalta do vale do 
Nilo, para enfeitar os chapéus que estavam na moda, durante a Belle 
Époque, no final do século XIX. Na época, ignorou-se que o pássaro 
pertence a uma cadeia alimentar que existe há muito tempo: a íbis se 
alimenta de pequenos répteis, cuja alimentação é composta por batrá-
quios que, por sua vez, comem gafanhotos. É possível que não tenha 
sido considerado pelos criadores que, ao se satisfazer uma tendência 
da moda da época, utilizando essas penas, provocar-se-ia a fome no 
Egito. Com a perseguição da íbis, cresceu a população de répteis. 
Os répteis devoraram as rãs, deixando os gafanhotos sem predador, 
os insetos destruíram as plantações de cereais e espalharam a miséria 
entre os camponeses (KAZAZIAN, 2005).

Esse exemplo ilustra a complexidade das interações entre o ho-
mem, os objetos produzidos por ele e a natureza. É o que Capra 
(1996) define como uma teia interconexa de relações, quando se refe-
re ao modo como se organiza a natureza. Tudo está interligado. Por-
tanto, quando uma indústria têxtil lança efluentes tóxicos diretamente 
num rio, sem tratamento, além do rio poluído que provocará a morte 
e contaminação de peixes, de outros animais e de plantas, o ser hu-
mano também será afetado ao se alimentar com os peixes, com as 
plantas e com outros animais que consumirem a água contaminada.
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A cada estação são lançadas tendências para criar novos pro-
dutos para o vestuário, com modelagens, cores e tecidos diferentes. 
Há um grande apelo na mídia para que o consumidor se mantenha na 
“moda”, substituindo as roupas que ainda então em bom estado por 
novas peças desenvolvidas de acordo com as tendências. Esse mode-
lo de produção, recepção e distribuição que favorece o consumismo 
e o descarte, modelo no qual não há preocupação com o mal que se 
causa, é insustentável ambientalmente (LEE, 2009). 

No entanto, se as tendências de moda indicarem para o uso de 
materiais orgânicos, reciclados, reaproveitados, menos poluentes, o 
não uso de peles de animais, entre outros, haverá uma contribuição 
significativa para reorientar a produção, os serviços e o consumo de 
produtos de moda. 

Além disso, segundo Black (2008), foi criada uma grande pres-
são com a onda de sensibilização dos consumidores a partir da cober-
tura da mídia sobre as questões ambientais globais e as preocupações 
sobre as práticas éticas na cadeia de abastecimento no setor da moda. 
Houve uma mudança fundamental de paradigma à medida que surgiu 
uma nova era de consumo ético. Os consumidores estão exigindo 
saber mais sobre como, onde e em que condições as suas roupas 
são feitas, numa reviravolta em responsabilidade social corporativa 
na indústria têxtil, tingimento, fabricação e negócios. As empresas, 
que antes eram vistas como parte importante do problema ambiental, 
agora estão se tornando parte da solução.

Para Fletcher e Grose (2011) é papel também do designer co-
municar e ampliar novas visões de moda e sustentabilidade, forne-
cendo ferramentas para “amplificar uma voz coletiva”, para que a 
mudança chegue mais rápido ao setor têxtil. O designer no papel de 
comunicador capta informações abstratas e promove ações, tornando
-as palpáveis e desencadeando novos comportamentos.

Os estilistas pioneiros que trabalham com moda e sustentabili-
dade enfrentam desafios. Lee (2009) os classifica em três tipos de 
atuação: os militantes, os inovadores e os pensadores. Katherine 
Hamnett, por exemplo, é militante e conhecida como "a rainha do 
eco fashion. Ela criou polêmicas ao usar camisetas estampadas com 
frases de protestos sociais e ambientais. Sua notoriedade, porém, se 
deve à sua atitude frente à indústria da moda. 

Vinte anos atrás, Katherine já pesquisava sobre os efeitos nega-
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tivos do cultivo do algodão convencional. Enfrentou os altos custos 
para produzir por conta própria tecidos, zíperes e corantes que não 
agredissem o meio ambiente. Ela trabalha com produtores de cânha-
mo, ONG's e pessoas que trabalham com estampas a base de pig-
mentos orgânicos. Quando questionada sobre um trabalho realizado 
em conjunto com uma grande produtora de fast fashion, Katherine 
respondeu que via essa oportunidade como uma maneira de provar 
para a indústria que é possível fazer moda de qualidade, consciente e 
atingir todos os públicos (LEE, 2009).

A proposta de sustentabilidade para a moda pode ser observada 
também nas coleções de grandes estilistas internacionais que influen-
ciam a moda em todo mundo. Roupas feitas com fibras naturais 
e materiais reciclados estão sendo produzidas em vários países por 
gigantes da moda como Stella MacCartney, que é uma das estilistas 
que mais se destaca na indústria de alto luxo. Vegetariana, ativista 
pelos direitos dos animais e apoiadora do PETA, se recusou a traba-
lhar para Gucci de Tom Ford por se opor ao uso de peles e couros.

A estilista inglesa Vivienne Westwood, considerada uma das 
precursoras do punk e uma das designers mais influentes do século 
XX, fez um apelo para que as pessoas consumam menos e façam 
melhor suas escolhas de compra. Para ela, as pessoas devem sele-
cionar mais e não serem engolidas por tudo o que se propõe. São 
privilegiadas porque podem escolher as roupas, mas devem escolhê
-las melhor. Ela afirmou ainda que gostaria de produzir menos. "Eu 
realmente estou cansada de fazer tanto. Prefiro muito, muito fazer 
menos e fazê-lo muito bem. Só preciso descobrir como”23. 

Fazer uma moda “ética”, mais adequada ao contexto do desen-
volvimento responsável, é o grande desafio para o design do vestu-
ário, influenciado pelas tendências de moda, na era pós-moderna. A 
reutilização de tecidos, roupas vintage (antigas)24 , uso de tecidos re-
ciclados e orgânicos, não uso de peles de animais, a troca de roupas 
e o aluguel, têm sido propostas na busca por uma moda mais ética.

23 Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/mat/ Acesso em: 17/09/2008
24 Para uma peça ser vintage os requisitos são os seguintes: ter pelo menos 20 

anos de antiguidade, ser testemunha de um estilo próprio ou de um estilista, não 
haver sofrido nenhuma transformação, representar um instante de moda e estar 
em perfeito estado, Disponível em: http://oficinadeestilo.com.br/2012/07/02/o-
que-e-vintage-e-o-que-e-so-velho/ Acesso em: 05/07/2012
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Para que ocorra efetivamente uma mudança significativa na 
moda, é fundamental educar o consumidor que está habituado a 
comprar grandes quantidades de roupa barata sem questionar a qua-
lidade e os impactos desse tipo de produto. Segundo Lurie (1997), 
as roupas baratas feitas com tecidos sintéticos, como o orlon, o po-
liéster e o vinil, que substituíram os tecidos naturais, com costuras 
mais frágeis e malfeitas, quando novas, iludem o consumidor por 
algum tempo mas, depois de lavadas e secas, sua natureza descar-
tável é revelada. Alguns consumidores, para quem o preço baixo e 
o “chique” do momento são mais importantes do que qualidade ou 
a durabilidade, ainda preferem comprar essas roupas. 

Para Dorfles (1988, p.10), “o fenômeno do vestuário está 
ligado a dimensões muito profundas do nosso caráter, do nosso 
humor, da nossa maneira de estar no mundo”. O interesse que 
atualmente rodeia a moda, mais do que em qualquer outra épo-
ca, se deve, essencialmente, à convergência de aspectos estéticos 
com econômicos. Para o autor, trata-se de um dado negativo, pois 
coloca em primeiro plano razões utilitárias e não ideais, culturais 
ou morais. 

Além disso, para Baudrillard (in VINCENT-RICARD, 1989, 
p. 157), “a ironia das novas gerações é fruto de um absoluto 
narcisismo, sem qualquer ilusão”. Ou seja, o que importa é a 
satisfação pessoal imediata dos indivíduos, que não consideram 
o impacto social ou ambiental das suas ações para satisfazer os 
desejos hedonistas. 

Contudo, segundo Lipovetsky (2007, p. 24), “depois de ter 
posto a ênfase no bem-estar material, no dinheiro e na segurança 
física, nossa época daria prioridade à qualidade de vida, à expres-
são de si, à espiritualidade, às preocupações relativas ao sentido 
da vida”. O que o autor chama de visão de mundo pós-materia-
lista é o desaparecimento gradativo da sagração das coisas, dos 
objetos, do “ter”, passando para a valorização do “ser”. 
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1.5 Considerações: moda, consumismo
e insustentabilidade

Durante muito tempo a humanidade viveu sem a moda. Como 
disse Kalil (1997, p. 12), “a moda é um sistema relativamente novo 
na história da humanidade, se considerar a preocupação do homem 
com as roupas desde as cavernas. Prova que foi possível viver mui-
to tempo sem ela”. Ou seja, sem a necessidade psicológica de mu-
dar o vestuário com tanta frequência. De lá para cá foram criados 
vários paradigmas, entre eles a necessidade do novo. 

Os paradigmas surgem e se estabelecem, mas os seguidores 
sequer conhecem a razão pela qual os seguem, eles se tornam re-
gras e se “naturalizam” de tal forma que não parece mais possível 
viver de outra forma. E poucas pessoas conseguem questionar tais 
regras. Por que se precisa sempre da novidade?

O novo é que move a engrenagem da sociedade do consumis-
mo. Gerações foram formatadas pela ideologia capitalista a buscar 
(comprar) a felicidade nos objetos, nos bens materiais. Para tanto, 
as pessoas são incentivadas a trabalhar cada vez mais para conse-
guir dinheiro para consumir mais e chegar à felicidade. 

Desde o surgimento da moda no século XV, há mais de meio 
milênio, a velocidade do novo na moda parece ter chegado ao limite 
com a fast fashion. As grandes lojas de departamentos apresentam 
ao consumidor peças novas semanalmente. Será que a moda chegará 
a propor roupa descartável, ou seguirá o caminho da slow fashion? 

A resposta a essa questão só será dada no futuro. O que se sabe 
atualmente é que a humanidade está vivendo um período de transição 
diante da constatação de que, para o futuro próximo, o desenvolvi-
mento humano precisa ter mais responsabilidade socioambiental. 

O contexto atual é de uma crise sem precedentes na economia e 
no meio ambiente: crise global nos mercados financeiros, o aumento 
do desemprego, as alterações climáticas, a insegurança alimentar, 
falta de água e o fim da era do petróleo barato. No entanto, as crises 
são oportunidades para reflexões, questionamentos e mudanças. 

A indústria da moda é baseada num modelo de crescimento 
econômico contínuo alimentado pelo consumo cada vez maior de 
recursos naturais. A insustentabilidade desse modelo é amplamente 
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reconhecida. No entanto, também se reconhece a importância do 
papel desempenhado pelos produtos de moda para o vestuário na 
nossa cultura, mas para criar um futuro com mais responsabilidade 
socioambiental, mais construtivo para o setor de moda, é preciso que 
se aprofunde o debate sobre os valores, regras e objetivos do setor.

A moda tem uma importância cultural e econômica signifi-
cativa para a sociedade, por esta razão deve se questinar e desa-
fiar as suas convenções e os modelos de negócios. Pode ser uma 
oportunidade para melhorar e continuar com mais responsabilidade 
socioambiental, o que contribuirá para a criação de uma indústria 
de transformação para um futuro melhor. 

Isto significa uma reconfiguração da experiência de compra 
para além da aquisição de um objeto efêmero, ou seja, para um 
prazer e apego mantidos através de uma relação contínua entre 
sujeito e objeto.



Sustentabilidade ambiental, 
ética ambiental biocêntrica

e veganismo

Capítulo 2
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Nesse capítulo, apresenta-se o contexto em que surgiram os con-
ceitos e as propostas para a sustentabilidade ambiental. Revi-

sou-se autores que se dedicaram ao estudo do impacto ambiental 
causado pelo desenvolvimento humano, principalmente após a Revo-
lução Industrial e, mais acentuadamente, a partir da Segunda Guerra 
Mundial. As discussões sobre essa questão tornaram-se imperativas 
no século XXI, pois o modelo atual de desenvolvimento passou a 
causar a degradação sistemática do ambiente natural. As propostas 
dos fundamentos da ética ambiental biocêntrica e do veganismo são 
apresentadas para uma interlocução com as propostas para a susten-
tabilidade ambiental, visando contribuir na busca por um desenvolvi-
mento humano com mais responsabilidade socioambiental.

2.1 Sustentabilidade ambiental

Talvez para uma iniciação mais lógica e profunda no tema 
teríamos que envolver desde textos de caráter religioso 
(ex: Siddhartha Gautama), até conceitos filosóficos sobre 
o significado da vida, como o da felicidade (ex: Sartre), da 
tolerância (Voltaire), etc. Fundamentalmente, procuraria 
entender quais são os preceitos fundamentais para se viver 
em harmonia, consigo e com os outros em nosso entor-
no. Note-se que essa orientação parte do pressuposto de 
que já há um significativo corpo de conhecimento muito 
anterior ao debate sobre a sustentabilidade que, uma vez 
efetivamente implementado, poderia levar a humanidade a 
uma situação de maior coesão e equidade socioambiental. 
A sustentabilidade vem demandando desafio maior até do 
que aqueles com que as religiões convencionalmente têm 
nos confrontado. Por exemplo, há mais de dois mil anos 
alguém pregou que devemos amar ao próximo como a nós 
mesmos. A sustentabilidade, como a entendemos nos dias 
de hoje, solicita algo ainda mais desafiador: amar aquele 
que não está próximo, amar aquele que nem conheceremos 
pois está distante, no futuro; amar o bisneto do chinês, do 
norueguês, como a nós mesmos. Se a religião derivada das 
palavras desse sábio Homem não conseguiu seu intento 
em dois mil anos de esforços, o que nos leva a crer que 
poderemos alcançar uma meta ainda maior em apenas 50 
ou 100 anos? Obviamente, precisamos de uma boa dose 
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de Utopia (vide Thomas More) em nossas vidas para não 
embarcarmos em uma visão pessimista da possibilidade de 
mudança da realidade. Dedico parte do meu tempo a pro-
jetos utópicos. Sem eles a vida não teria graça25.

O texto do professor Aguinando Santos parece muito pertinen-
te para iniciar essa parte do estudo, pois dá uma noção da profun-
didade que implica a busca pela sustentabilidade ambiental. Acima 
de tudo, ela tem a ver com uma mudança cultural de valores éticos 
e estéticos. Ou seja, uma nova visão de mundo.

O conceito de sustentabilidade ambiental foi concebido no 
início da década de 70, na Conferência das Nações Unidas so-
bre o Meio Ambiente, para sugerir que era possível conseguir o 
crescimento econômico e a industrialização sem destruir o meio 
ambiente. O modelo proposto para o desenvolvimento sustentável 
foi uma tentativa para harmonizar o desenvolvimento humano com 
os limites da natureza. 

O conceito foi evoluindo nas últimas décadas, principalmente por 
meio de eventos como: Estratégia Mundial para a Conservação (1980); 
Relatório de Brundtland (1987) quando se estabeleceu que é o “desen-
volvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer 
a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias neces-
sidades”; a Conferência do Rio de Janeiro (1992) que teve uma forte 
influência no planejamento dos governos e aumentou o engajamento 
de organizações empresariais e não-governamentais (ONGs) (LEMOS 
E BARROS, 2007) e, em 2012, a Rio+20 - Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O objetivo da Conferên-
cia foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento 
sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na im-
plementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o 
assunto e do tratamento de temas novos e emergentes26.

25 Dr. Aguinaldo Santos, coordenador de Transferência de Tecnologia Agência de 
Inovação da Universidade Federal do Paraná. Texto enviado por email ao grupo 
“Rede Brasil de design sustentável”, em (22/12/2009).nenhuma transformação, 
representar um instante de moda e estar em perfeito estado, Disponível em: 
http://oficinadeestilo.com.br/2012/07/02/o-que-e-vintage-e-o-que-e-so-velho/ 
Acesso em: 05/07/2012

26 Disponível em: http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html Acesso 
em 25/05/2015.
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Os pré-requisitos para um desenvolvimento sustentável, se-
gundo Dansereax, devem acontecer de forma interdisciplinar, ou 
seja, precisa haver a coordenação entre as pesquisas de ponta, que 
necessitam ser constantemente intensificadas, e os processos de in-
formação e educação livres, a interpretação lúcida dos militantes 
e, finalmente, a revelação objetiva da repartição dos recursos à luz 
de uma percepção melhorada das necessidades de todos os grupos 
humanos que habitam o planeta. O autor completa que esta pro-
blemática, inevitavelmente, elevar-se-á ao nível da equidade, da 
responsabilidade e da ética, e compara os paradigmas ecológicos, 
quanto ao seu conteúdo e poder de persuasão, à mudança de rota 
que caracterizou o Renascimento e também à libertação intelectual 
típica da Idade das Luzes (século XVIII).

2.1.1 A relação insustentável do homem
com a natureza

Segundo a visão de mundo defendida por alguns pensado-
res, as atividades humanas dentro de culturas nômades estavam 
centradas no sagrado da vida. Os campos de cultivo e coleta 
não eram divididos. Havia tempo para contemplar o viver e 
para viver o mundo sem urgência. O “ser” era mais importante 
que o “ter”. 

Muitas das qualidades psicológicas, sociais, espirituais e 
ecológicas que os indivíduos buscam na atualidade foram 
vivenciadas, ainda que de forma primitiva, pela espécie 
humana, durante a maior parte de sua existência. Huma-
nos são parte da natureza e estão na Terra e não sobre ela 
(FIALHO et all, 2008, p. 13).

Para uma mudança na atual visão de mundo, na qual hu-
manos consideram a natureza apenas como fonte de recursos, é 
preciso que eles concebam a interdependência fundamental de to-
dos os fenômenos, e é neste sentido que Capra propõe uma visão 
ecológica, e se associa com uma escola filosófica fundada por 
Arne Naess, no início da década de 70, a “ecologia profunda”. 
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A proposta da ecologia profunda é não separar seres humanos, 
ou qualquer outra coisa, do meio ambiente natural. Ela considera o 
mundo como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente 
interconectados e interdependentes, reconhece o valor intrínseco 
de todos os seres vivos e concebe os humanos apenas como um 
fio particular na teia da vida. A ecologia profunda se diferencia da 
chamada “ecologia rasa” que é antropocêntrica, centralizada no ser 
humano que, por sua vez, se situa acima ou fora da natureza, como 
a fonte de todos os valores, e atribuí apenas um valor instrumental 
à ela (CAPRA, 1996). 

Camargo (2002) coloca que “apesar dos laços fundamentais 
que interligam o homem à natureza e do crescente conhecimento 
que os seres humanos vêm adquirindo acerca dessas interações, a 
ideia que ainda predomina e orienta a ação humana é a de que deve-
mos dominar a natureza e exercer sobre ela um poder ilimitado”. A 
autora ainda acrescenta que os seres humanos têm percebido a na-
tureza como se essa possuísse um imenso poder depurador e regu-
lador que lhe possibilitasse digerir as agressões das ações humanas.

Diante de tão diversos discursos não se pode generalizar ou 
tomar um discurso como verdade absoluta. Al Gore, por exem-
plo, afirma (documentário “Uma verdade inconveniente”, 2006): 
“acredito que nossa civilização está, de fato, viciada em consu-
mir a própria Terra”. Durante toda a história da humanidade, se, 
por um lado, a natureza foi “aproveitada”, pelos seus recursos, 
por outro lado sempre houve humanos que a admiraram e procu-
raram preservá-la. 

No final do século XIX, Guifford Pinchot, chefe do Serviço 
de Florestas Americano, foi responsável pela criação dos parques 
de Yellowstone e Yosemite, em 1872 e 1890 respectivamente. Es-
sas foram as primeiras tentativas de preservação da natureza em 
território norte-americano, e esse dado indica que, mesmo havendo 
uma corrida desenfreada no século XIX na direção da noção de 
progresso defendida pela Revolução Industrial, Pinchot “(...) pro-
punha um ambientalismo que contemplasse os interesses e valores 
predominantes da civilização atual, sem por isso cair em um desen-
volvimento a qualquer custo”(LEIS, 1999, p. 66). 

De certa forma, segundo o autor, Pinchot pode ser considerado 
precursor do que hoje se conhece como desenvolvimento sustentá-
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vel. Ele defendeu três princípios para garantir ao mesmo tempo o 
uso e a conservação da natureza: o uso dos recursos naturais pela ge-
ração presente, a prevenção do desperdício e o desenvolvimento dos 
recursos naturais para a maioria e não para a minoria dos cidadãos.

No entanto, mesmo com a criação desses parques nacionais, 
não se reduziram os danos que os governos e as indústrias impuse-
ram à natureza e à sociedade. Por isso, em favor da prudência no 
uso dos recursos naturais, foi necessário promover debates e elabo-
rar leis específicas para este fim. Em 1909 foi realizado em Paris 
o Congresso Internacional para a Proteção da Natureza, resultando 
na criação de um organismo internacional de proteção ambiental. 

Dois grandes fatos históricos influenciaram profundamente a 
humanidade e o consumo de bens: em 1929, decorrente do crack 
da bolsa de valores norte-americana, surge “o marketing e a socie-
dade de consumo (ou o consumo de massa)”; e, em 1945, o lan-
çamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e “o 
genocídio”. Referindo-se a esses acontecimentos Kazazian (2005, 
p.17) comenta que se trata do “(...) homem dominando a natureza 
pela morte absoluta”. 

Após a 2a Guerra Mundial, com a vitória dos Estados Unidos 
e países aliados, emergiu o “American Way of Life”. Um modo de 
vida sedutor e extremamente perigoso para a natureza e para a so-
ciedade planetária, por ser fundado na crença do ideal de felicidade 
humana baseado apenas nas posses materiais (KAZAZIAN, 2005).

Para amenizar os horrores da 2a Guerra Mundial, através do 
ideário dos países vencedores desse imenso conflito, fundou-se a 
Organização das Nações Unidas - ONU e a Organização das Na-
ções Unidas para a Cultura, Educação e Ciência - UNESCO, com 
o objetivo intermediar as questões relacionadas com a paz mundial. 

O primeiro coordenador nomeado para a UNESCO foi Ju-
lian Huxley, um renomado naturalista ocupado com as questões 
relativas à natureza e à sociedade. Foi dele o mérito de incluir na 
súmula da reunião de 1947, realizada no México, os temas relativos 
à proteção ambiental (LEIS, 1999). Essa iniciativa surtiu pouco ou 
nenhum efeito, já que a guerra fria estava instaurada, fazendo pros-
seguir os testes nucleares e instabilizando a sociedade e a natureza. 

Por volta de 1960, com o aparecimento dos supermercados e a 
consolidação do consumo de massa, investidores e industriais, es-
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pecialistas em mercado e designers propuseram e experimentaram 
o conceito da “obsolescência planejada”. Kazazian (2005, p.19) 
explica este fenômeno, declarando que:

O consumidor é levado a esquecer dos sabores do pre-
sente, sendo projetado para um futuro próximo, feito de 
novos desejos de formas deliciosamente irrisórias. Essas 
ínfimas nuances, justificando a próxima compra, tornam-
se a tábua de salvação dos indivíduos que procuram a 
identidade em um consumo de massa, ainda que todas 
as escolhas antecedam a sua decisão e já a tenham cata-
lisado. A sociedade de consumo vive na cadência dessa 
renovação, insaciável e constante.

Em 1968 foi fundado o Clube de Roma por um grupo integra-
do por cientistas, intelectuais, empresários e dirigentes de governos 
para discutir assuntos políticos, econômicos e questões ligadas à 
ecologia. O grupo publicou uma obra intitulada “Limites do Cres-
cimento”, defendendo “(...) vigorosamente a necessidade de se 
conquistar um equilíbrio global baseado em limites ao crescimento 
da população, no desenvolvimento econômico dos países menos 
desenvolvidos e uma atenção redobrada aos problemas ambientais” 
(MARGOLIN, 1997, p. 01).

A ciência, a tecnologia, a indústria e o poder produziram para 
a humanidade grandes conflitos no século XX. Mas também possi-
bilitaram que em 1969 o homem chegasse à lua, e a sociedade do 
consumo e do espetáculo27 assistiu pela televisão o que Kazazian 
(2005, p.21) considerou “(...) uma formidável conquista de nossa 
civilização moderna, o triunfo de seus conhecimentos científicos e 
de suas capacidades tecnológicas”. Nesse mesmo sentido, o autor 
complementa que:

A contemplação da Terra, metamorfoseada em ícone de 
vida, devolve ao homem a imagem de sua origem, de sua 

27 A Sociedade do Espetáculo refere-se à sociedade capitalista, onde as pessoas 
são influenciadas a todo instante pelas imagens veiculadas nas mídias, esti-
mulando certos valores e hábitos de consumo. Segundo Guy Debord, “(...) o 
espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pesso-
as, mediatizada por imagens”. Disponível em: http://www.cisc.org.br/portal/
biblioteca/ Acesso em 10 de abr. de 2010.
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condição, de sua riqueza, de seus limites e de seu dever de 
compartilhamento. A realidade física repentina e inespera-
da de seu habitat, tão finito e fechado, convence-o então 
da necessidade absoluta de mudar a maneira de ver a si 
mesmo (KAZAZIAN, 2005, p.21). 

Na década de 1970, a sociedade planetária viveu uma séria 
crise de petróleo, e começaram a surgir evidências de que o ser 
humano estava consumindo recursos naturais além da capacidade 
de regeneração da Terra. A partir dessa percepção, realizou-se em 
1972 a Conferência de Estocolmo, promovida pela ONU, onde se 
discutiu as graves questões ambientais. No entanto, Leis (1999, 
p.133) acredita que “(...) ainda era muito cedo para falar de de-
senvolvimento sustentável28, mas os acordos de Estocolmo abriram 
as portas para as necessidades dos países pobres e, assim sendo, 
obrigaram a pensar em uma aproximação entre desenvolvimento e 
meio ambiente.”

Na década seguinte, nos anos de 1980, os desastres ambientais 
alcançaram proporções e escala mundiais. A degradação ambien-
tal passou a ser percebida em todos os continentes: a extinção de 
espécies, a poluição das águas das bacias hidrográficas, dos mares 
e oceanos, o excesso de resíduos sólidos e líquidos oriundos das 
produções industriais, o desflorestamento ou desertificação de áreas 
agricultáveis e o aparecimento dos lixões. 

Apesar desse cenário de devastação, surgiram iniciativas que 
se propuseram a conjugar as demandas econômicas com a neces-
sária prudência ambiental. Mas muitas destas iniciativas, infeliz-
mente, eram apenas ações estratégicas para um “marketing verde”, 
deflagradas pelas indústrias e governos, os principais causadores 
dos impactos negativos.

Na década de 1990 continuaram os eventos em favor das 
questões relacionadas aos problemas ambientais do planeta: em 
1992, no Rio de Janeiro, a ONU realiza a ECO-92, onde as na-
ções signatárias da ONU pactuaram objetivos e metodologias de 

28 Segundo o Relatório Brundtland, Desenvolvimento Sustentável é definido 
como um “(...) processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a 
orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras”.
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ação (como a Agenda 21) para tentar reverter a crise mundial em 
torno do meio ambiente e do desenvolvimento. Nessa ocasião se 
reafirmou a proposta do Relatório Brundtland sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, e se constatou que só é possível essa proposta 
se for considerada a erradicação da pobreza das nações que vi-
vem em meio à precariedade. Entretanto, “o jogo de interesses é 
muito maior do que qualquer consciência ecológica verdadeira” 
(ABELLÁ in BONES & HASSE, 2002, p.24). 

No século XXI, os Estados Unidos continua sendo o maior 
consumidor de matérias-primas e de energia do planeta, e mantém 
a sua recusa em assinar e assumir o Protocolo de Kyoto29, e em 
reduzir um percentual da emissão de poluentes das suas indústrias 
na atmosfera. Para Kazazian (2005, p.52): 

(...) a pegada ecológica calculada pelo WWF30 evidenciou 
as consequências da utilização atual dos recursos naturais, 
já que hoje em dia dois planetas e meio seriam necessários 
para satisfazer as necessidades de uma população mundial 
conforme os padrões europeus - e cinco - segundo os pa-
drões americanos.

Ainda se trata o meio ambiente como recipiente de resídu-
os das mais diversas atividades, desde industriais até domésticos, 
como um espaço de acesso livre para despejo, resultando em um 
uso muito além de sua capacidade de absorção e de regeneração, 
transmitindo os efeitos negativos a outras esferas como resultado de 
decréscimo generalizado da qualidade ambiental. 

Muitos países estão enfrentando catástrofes socioambientais 
como o tsunami na Indonésia e no Japão, o ciclone em Mianmar, 
vulcão no Chile, terremotos na China, no Chile e em outros países, 
as enchentes e o ciclone Catarina no sul do Brasil. Alguns pesqui-
sadores alertam que algo preocupante e perigoso está ocorrendo 
no planeta, que essas catástrofes ambientais são consequência da 

29 O Protocolo de Kyoto foi o resultado da 3a Conferência das Partes da Conven-
ção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada no Japão, em 
1997, após as discussões que se estendiam desde 1990. A conferência reuniu 
representantes de 166 países para discutir providências em relação ao aqueci-
mento global. (Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Epoca).

30 Sigla para World Wildlife Foundation.
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degradação causada pelo acúmulo de gases na atmosfera, oriundos 
da queima de combustíveis fósseis pelos automóveis. 

Vezzoli (2005) apresenta propostas para minimizar o impacto 
da mobilidade humana baseado nos avanços tecnológicos. Ele pre-
vê que, em alguns casos, esses avanços permitirão que se extingam 
as exigências de mobilidade de pessoas e de mercadorias, resultan-
do numa diminuição do consumo de energia e de matéria-prima.

Para que isso ocorra, no entanto, o comportamento humano, 
seja na esfera social ou econômica, também demanda uma revisão 
para alcançar níveis considerados razoáveis de sustentabilidade, 
responsabilidade social e qualidade de vida. É urgente que a socie-
dade adote atitudes cotidianas de redução dos impactos negativos 
de suas ações no local onde vivem, como, por exemplo, não jogar 
lixo nas vias públicas, nos rios e nos mares, e reduzir o uso de au-
tomóvel. Esses são exemplos de iniciativas individuais que podem 
contribuir para a coletividade. 

Quanto ao comportamento econômico da sociedade, isso im-
plica numa mudança de atitude em relação ao consumo, ou melhor: 
é preciso informações sobre a procedência dos objetos que utiliza-
mos, a maneira como foram produzidos e quem os fabricou. Muitas 
vezes, por trás de uma roupa ou um objeto de griffe, se esconde 
uma realidade de exploração de mão-de-obra infantil, de poluição 
ambiental criminosa ou desrespeito ao ser humano31. 

O comportamento social é um componente e um reflexo do 
comportamento individual e, ao se adotar uma postura crítica e 
de mudança em relação à sustentabilidade, ela poderá ser assimi-
lada por um número cada vez maior de pessoas e se refletirá nas 
atitudes sociais. Trata-se de possibilitar a emergência de novas 
formas de percepção da realidade que, por sua vez, favoreçam o 
surgimento de atitudes e comportamentos sintonizados com va-
lores universais de respeito à vida e ao patrimônio comum da 
humanidade, equidade, não violência e cooperação. Ou seja, um 
modo de vida mais ético.

31 Um bom exemplo desse assunto pode ser observado no documentário China 
Blue (2005). O filme narra o cotidiano dos trabalhadores na indústria têxtil na 
China, mais precisamente da produção de peças em jeans de marcas famosas, 
que serão vendidas em lojas de todo o mundo. Disponível em: http://www.
bullfrogfilms.com Acesso em 21 de mai. de 2010.
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2.1.2 O design para a sustentabilidade ambiental 

Somando-se às agressões ambientais das últimas décadas, o 
cenário que a humanidade protagoniza na atualidade é de profunda 
preocupação com o futuro das presentes gerações e, ainda mais, 
com as gerações que ainda estão por nascer. Mais do que nunca é 
imperativo que a sociedade se mobilize e faça algo, rápido, pois 
está em curso uma crise civilizatória sem precedentes. 

Entende-se que o designer contemporâneo tem um papel fun-
damental e imprescindível diante desse cenário, contribuindo para 
uma nova compreensão de mundo, de tecnologia, de produção, de 
consumo e de educação. 

Nesse sentido, Chick (1992, p.14) acredita que “o design tem 
o potencial para mudar o mundo. Tudo que for criado por um 
designer deve fazer mais do que simplesmente cumprir a sua fina-
lidade. Importa também melhorar a qualidade de nossas vidas sem 
prejudicar o planeta”32.

Afinal, somente haverá um desenvolvimento humano harmo-
nioso com a natureza quando o design se orientar pela sustentabi-
lidade e, para isso, será indispensável rever as antigas noções de 
ciência, tecnologia, produção industrial, consumo e autonomia das 
comunidades locais. 

Sendo menos otimista que Chick (1992), Bonsiepe (2011, 
p.18), ao afirmar que “o design se afastou cada vez mais da ideia 
de ‘solução inteligente de problemas’ e se aproximou do efême-
ro, da moda, do obsoletismo rápido, do jogo estético-formal, da 
glamorização do mundo dos objetos”, parece não acreditar que o 
design esteja comprometido em contribuir para o desenvolvimento 
da humanidade sustentável. Além disso, Bonsiepe coloca que atu-
almente o design é associado a objetos caros, pouco práticos, diver-
tidos, com formas rebuscadas e com gamas cromáticas chamativas. 

Carlo Vezzoli, pesquisador italiano do Politécnico de Milão, 
por sua vez, vem desenvolvendo propostas para as diversas áreas 
do design a fim de contribuir para criação de projetos mais susten-
táveis ambientalmente. Ele afirma que a sustentabilidade ambiental 

32  (Tradução livre).
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refere-se às condições sistêmicas, segundo as quais, em nível re-
gional e planetário, as atividades humanas não devem interferir nos 
ciclos naturais em que se baseia tudo o que a resiliência do planeta 
permite e, ao mesmo tempo, não devem empobrecer seu capital 
natural. Também afirma que,

(...) podemos considerar sustentáveis somente aqueles 
sistemas produtivos e de consumo cujo emprego de re-
cursos ambientais por unidade de serviço prestado seja, 
pelo menos, 90% inferior ao atualmente aplicado nas so-
ciedades industriais mais avançadas” (MANZINI & VE-
ZZOLI, 2005, p.30).

Na proposta de Vezzoli (2005), as ações humanas para serem 
consideradas sustentáveis, devem atender aos seguintes requisitos: 
a) basear-se fundamentalmente em recursos renováveis e, ao mes-
mo tempo, otimizar o emprego dos recursos não renováveis (com-
preendidos como ar, água e o território); b) não acumular lixo que 
o ecossistema não seja capaz de reutilizar (isto é, fazer retornar as 
substâncias minerais orgânicas, e, não menos importante, as suas 
concentrações originais); c) agir de modo com que cada indivíduo e 
cada comunidade das sociedades “ricas” permaneça nos limites de 
seu espaço ambiental, e que cada indivíduo e cada comunidade das 
sociedades “pobres” possa efetivamente gozar do espaço ambiental 
ao qual potencialmente têm direito.

Para Kazazian (2005, p.8), o conceito de desenvolvimento 
sustentável refere-se ao “desenvolvimento que concilia cresci-
mento econômico, preservação do meio ambiente e melhora das 
condições sociais”. 

Veiga (2006, p. 188) diz que “a noção de desenvolvimento 
sustentável procura vincular estreitamente a temática do crescimen-
to econômico com a do meio ambiente”. Para o autor, para se 
compreender tal vinculação, são necessários alguns fundamentos 
que auxiliem a relacionar pelo menos três dimensões: a) dos com-
portamentos humanos, econômicos e sociais, que são o objeto da 
teoria econômica e das demais ciências sociais; b) o da evolução da 
natureza, que é o objeto das ciências biológicas, físicas e químicas; 
e c) o da configuração social do território, que é objeto da geografia 
humana, das ciências regionais e da organização do espaço.
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Nas últimas décadas, principalmente nos anos de 1970, se dis-
seminou a noção de que o ar, a água e o solo estão sendo danifica-
dos e ameaçados por desastres, como a escassez e a contaminação. 
Porém, ainda hoje, as questões ambientais desempenham um papel 
secundário na implementação de políticas industriais e de comér-
cio. Apesar disso, constata-se uma mudança de postura a partir da 
crescente pressão por parte dos consumidores e de uma legislação 
ambiental mais atuante.

O crescente interesse pela questão ambiental, constatado pela 
quantidade de encontros, trabalhos acadêmicos e reuniões envol-
vendo nações de todo o mundo, demonstra a preocupação com a 
utilização dos recursos da Terra. Contudo, apesar do reconheci-
mento da importância de um desenvolvimento compatível com os 
ciclos naturais, caminha-se para um futuro que desafia qualquer 
noção de desenvolvimento sustentável, e de respeito à natureza.

Assim, as organizações têm um importante desafio na gestão 
ambiental: utilizá-la como ferramenta para sanear os malefícios dos 
processos de produção e de consumo da sociedade, visto que quase 
todos os problemas do meio ambiente se originam nos sistemas de 
produção, conforme Commoner (1990).

Diante do impacto que causa ao planeta, é preciso que haja 
ética no sistema de produção e no consumo, educando consumido-
res para assumirem a responsabilidade individual sobre os aspectos 
ambientais envolvidos em produto adquirido. Esse deve ser o pro-
pósito de todos os indivíduos que, de alguma forma, estão envol-
vidos com uma mudança de cultura, na disseminação de valores 
ambientais mais éticos. 

Existe, portanto, a necessidade de identificação de todos os cus-
tos que envolvem a produção dos produtos e a utilização dos recursos 
disponíveis. Isso é algo bastante complexo e, na maioria das vezes, 
abrange aspectos técnicos e econômicos. Em geral, os aspectos sociais 
e ambientais ficam fora dessa conta, devido às dificuldades em serem 
identificados e quantificados, mas eles traduzem, em longo prazo, 
um grande custo adicional para a sociedade como passivo ambiental.

São necessárias posturas pró-ativas da sociedade na busca 
de uma nova eficiência produtiva e econômica com responsabi-
lidade socioambiental. Esse problema passa inevitavelmente por 
um rigoroso reexame dos conceitos de economia, custos e de-
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senvolvimento sustentável, além de um conhecimento prévio das 
possibilidades e de novos métodos na concepção de produtos com 
menos danos socioambientais. 

A influência de um foco socioambiental e ético no design é 
fundamental para garantir que os produtos projetados sejam, na me-
dida do possível, de baixo impacto para o meio ambiente. Preservar 
o meio ambiente e respeitar o valor da natureza, independente do 
valor utilitário que ela tem para os humanos, é uma questão ética.

2.2 Ética ambiental biocêntrica 

A investigação teórica acerca dos princípios da ética ambiental 
biocêntrica, partiu do estudo da proposta de Paul Taylor no livro 
Respect for Nature (1987). Taylor é considerado um filósofo indivi-
dualista da Ética Ambiental Biocêntrica e, no livro citado, apresen-
ta sua teoria para a ética ambiental. Segundo Mendonça (2008), o 
livro marcou definitivamente o futuro da ética ambiental, com a sua 
proposta para uma ética biocêntrica, na qual o autor desenvolve um 
sistema de crenças visando o respeito do “bem próprio” das coisas 
vivas em sua singularidade.

A teoria de Taylor foi denominada, por outros eticistas, como 
“individualismo biocêntrico”, pois o autor se afasta de concepções 
holistas que consideram moralmente respeitáveis as espécies, em 
detrimento dos indivíduos que a compõem. 

A proposta de Taylor é uma tentativa de estabelecer as bases 
racionais de um sistema de princípios morais, através do qual o tra-
tamento humano para com o ecossistema natural e as comunidades 
selvagens, deva ser guiado. Taylor argumenta que, independente 
dos deveres que os humanos possuem para com os outros seres hu-
manos, eles são moralmente requeridos a se preocupar com certas 
ações que possam beneficiar ou prejudicar os seres selvagens no 
mundo natural. Assim, considera que o mundo natural não é um 
simples objeto para ser explorado pelos humanos, nem as criaturas 
utilizáveis como recursos de nosso uso e consumo. Ao contrário, 
as comunidades de vida selvagem são merecedoras de preocupação 
moral e consideração pelos humanos, pois possuem um tipo de 
valor que pertence a elas inerentemente.



72

A formulação de uma ética ambiental, segundo Taylor, é 
necessária porque as plantas e os animais não são reconhecidos 
como tendo interesses ou valores que devam ser levados em conta 
por si mesmos. Portanto, para que ocorra a preservação do mundo 
natural, é preciso que seja respeitado o valor inerente das coisas 
vivas, independente de qualquer valor instrumental que possam 
ter para os humanos. 

Para definir o valor das entidades na natureza, Taylor (1987, 
p. 69) apresenta o conceito de bem próprio: “o tipo de entidade 
possuidora de bem próprio é sempre entendida como um organis-
mo individual”. Uma forma de saber se algo pertence à classe de 
entidades que possuem “bem próprio” é verificar se faz sentido 
falar sobre o “bem ou mal” da coisa em questão. “Se for possível 
dizer que algo é bom ou ruim para uma entidade, sem referência 
a qualquer outra entidade (ser humano ou não), então a entidade 
possui bem próprio” (TAYLOR, 1987, p. 61). Contudo, o pro-
blema é que o “bem e o mal” são valores subjetivos, ou seja, 
dependem do sistema de valores a partir do qual são enunciados.

A ideia de “bem ou mal”, segundo Taylor, pode igualmente 
ser expressa em termos de benefícios ou malefícios. Beneficiar 
uma entidade é preservar a condição que é favorável para a mes-
ma, ou evitar, ou prevenir o acontecimento de uma condição que 
seja desfavorável para ela. Prejudicar é acarretar uma condição 
desfavorável ou destruir ou tirar uma condição favorável. Os ter-
mos “favorável” e “desfavorável” se aplicam a uma entidade da 
qual seu bem próprio pode ser buscado ou danificado, e isto pode 
verdadeiramente ser dito apenas para uma entidade que possui 
bem próprio, segundo o autor.

Taylor usa o termo “bem inerente” (inherent worth) que deve 
ser atribuído apenas a entidades possuidoras de “bem próprio”. O 
reconhecimento do bem inerente de uma entidade é declarado de 
dois modos: (a) independentemente de uma entidade ser valorizada 
de forma intrínseca ou instrumental, por algum avaliador humano; 
(b) independentemente de uma entidade ser de fato útil para a busca 
da realização do bem de algum outro ser, humano ou não humano, 
consciente ou não consciente (TAYLOR, 1987, p. 75). 

Portanto, na teoria de Taylor, se um ser vivo possui bem ine-
rente, esse possui tal bem independentemente de qualquer valor 
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instrumental ou inerente, e sem referência ao bem de qualquer ou-
tro ser. Portanto, se as pessoas forem consideradas como possuido-
ras de bem inerente, então todas elas possuem o mesmo valor. Para 
o autor, o mesmo tipo de argumento também sustenta a afirmação 
de que todos os animais e plantas, no mundo natural, possuem bem 
inerente. Assim, essa forma de considerá-los é coerente com o sis-
tema de crenças, do ponto de vista biocêntrico da natureza. 

Na teoria da ética ambiental biocêntrica elaborada por Taylor, 
os humanos devem identificar a sua existência, as suas relações 
com os outros seres vivos e o conjunto de ecossistemas naturais 
em seu planeta, como membros da “comunidade de vida da Ter-
ra”. Ou seja, os humanos devem se considerar parte integrante da 
natureza, e como tal, procurar valorizar todas as formas de vida, 
permitindo as suas existências, independente de qualquer valor 
instrumental para eles.

Da proposta de Taylor resultou uma questão central: “antro-
pocentrismo versus biocentrismo”. O ponto de vista biocêntrico 
desemboca em uma visão não hierárquica da natureza. Aceitar tal 
ponto de vista é comprometer-se com o princípio da imparciali-
dade entre as espécies. Nenhuma preferência a favor de algumas 
sobre outras é aceitável. Essa imparcialidade se aplica à espécie 
humana, assim como se aplica às espécies não humanas. 

No Brasil, embora não se encontrem textos de teóricos am-
bientalistas biocêntricos, pode-se observar que o ambientalista 
José Lutzenberger, através das suas argumentações, se aproxima 
de uma visão ambientalista biocêntrica:

Se quisermos sair da atual crise ecológica que a humanida-
de trouxe sobre si mesma, e se não sairmos, não teremos 
futuro, vamos precisar de uma moral mais ampla, mais 
completa, de uma ética ecológica. Temos que aprender a 
ver o todo. Temos que nos livrar deste velho preconceito 
ocidental, de que o homem é o centro do universo, de que 
toda criação está aqui para nos servir, de que temos direito 
de usá-la e abusá-la sem sentido algum de responsabilida-
de. Temos que nos libertar da idéia de que outros seres só 
têm sentido em função da sua utilidade imediata para o 
homem. Nossa ética terá que incluir toda criação33.

33 LUTZENBERGER, José. Por uma Ética Ecológica in BONES, Elmar; HAS-
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José Lutzenberger foi um dos ambientalistas brasileiros mais 
ativos nas décadas de 70 e 80. Sua formação acadêmica é a de 
engenheiro agrônomo, foi vendedor de produtos químicos, e tor-
nou-se um conferencista sobre questões ligadas à preservação am-
biental. Em 1971 proferiu a conferência “Por uma ética ambiental 
ecológica”, considerada um marco no movimento ambiental brasi-
leiro (BONES; HASSE, 2002). 

Entre os causadores dos problemas ambientais apresentados 
por Lutzenberger está “a ética ocidental, a que hoje domina o 
mundo, independente de ideologias políticas e religiosas, é ex-
clusivamente antropocêntrica, não reserva nenhum lugar para as 
demais criaturas” (BONES; HASSE, 2002, p. 188).

O ponto de vista ético da sociedade humana atual é predo-
minantemente humano-centrado (antropocêntrico). Dessa forma, 
os princípios básicos de uma teoria de ética ambiental biocêntri-
ca serão, a princípio, dificilmente compreendidos por muitos. A 
condição moral da ética humana é o "respeito pelas pessoas". Em 
adição às obrigações morais que humanos têm pelos seus pares 
humanos, também possuem deveres para com os demais seres da 
comunidade viva da Terra (TAYLOR, 1987).

Sob o ponto de vista da ética biocêntrica, proposta por 
Taylor e outros teóricos, as obrigações dos humanos para com 
as formas de vida não humanas estão baseadas no seu status de 
entidades possuidoras de “bem inerente”. Essas entidades pos-
suem um tipo de valor que pertence a elas por meio de sua pró-
pria natureza, e é o valor que torna equivocado tratá-las como 
se existissem apenas como meros meios para possibilitar ações 
humanas. É pelo bem dessas entidades que seu bem deve ser 
promovido ou protegido. Assim como os humanos devem ser 
tratados com respeito, assim as formas de vida não humanas 
também devem ser tratadas. 

A complexidade em estabelecer regras de conduta para as ati-
vidades dos humanos, diante da visão da ética ambiental biocên-
trica, tem desfiado os teóricos. Esses buscam formular teorias que 
apresentem valores e regras coerentes para guiarem as ações huma-

SE, Geraldo. Pioneiros da Ecologia – Breve História do Movimento Ambien-
talista no Rio Grande do Sul – Porto Alegre: Editora Já, 2002, p.190. Artigo 
publicado no jornal Correio do Povo em 29/08/1971.
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nas, permitindo um desenvolvimento ambientalmente sustentável, 
com o menor impacto possível para a natureza não humana.

Para a sobrevivência dos humanos na Terra é necessário, de 
alguma forma, destruir ou danificar o ambiente natural. Para resolver 
os dilemas morais surgidos quando valores e direitos humanos con-
flitam com o bem próprio de não humanos, Taylor apresenta cinco 
princípios de prioridade: princípio da auto-defesa, princípio da pro-
porcionalidade, princípio do mal menor, princípio da justiça distri-
butiva, princípio da justiça restitutiva. Esses princípios servem como 
base para a reflexão a respeito de um sistema de moda mais ético. 

Conforme Mendonça (2008, p. 65), “conflitos de interesses en-
tre humanos e não humanos não podem ser evitados. Os humanos 
competem com animais e plantas quando usam o ambiente natural 
e também no momento de consumir um ente vivo para sobreviver”. 
Assim se estabelece um dilema ao se adotar a atitude de respeito pela 
natureza, pois concorrem dois interesses básicos de entidades vivas, 
entre humanos e não humanos, e ambos possuem “bem inerente”.

Na tentativa de mediar tal conflito, Taylor (1987, p. 264-304) 
apresenta os seus cinco princípios de prioridade. O primeiro prin-
cípio, da auto-defesa, permite aos agentes morais se protegerem 
contra organismos danosos ou perigosos, destruindo-os, caso ne-
cessário. Ou seja, esse princípio estabelece que humanos (agen-
tes morais) podem defender-se de organismos perigosos quando os 
mesmos signifiquem severos danos à sua existência. No entanto, 
deve-se realizar o “mal menor” (apresentado a seguir) e em ne-
nhuma instância a destruição desse organismo deve ser realizada 
meramente para buscar nossos próprios fins ou valores. Deve haver 
a certeza de que não há nenhuma outra forma possível de evitar o 
dano causado ao ser humano pelo organismo em questão. 

O segundo princípio, o da proporcionalidade, diz que, em 
um conflito entre valores humanos e o bem de animais e plantas 
silvestres, o maior peso deve ser dado aos interesses básicos (por 
exemplo, a sobrevivência) do que aos não-básicos (por exemplo, a 
diversão), não importando as espécies em competição. Esse prin-
cípio proíbe a sobreposição de interesses básicos, por interesses 
não-básicos, mesmo quando os interesses não-básicos forem de hu-
manos e os básicos de animais ou plantas. O princípio da propor-
cionalidade é uma forma de equilibrar os interesses humanos com 
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os interesses dos outros seres, de forma que se tente satisfazer os 
dois ao máximo possível. 

O terceiro princípio, do mal menor, aplica-se nas situações em 
que (a) os interesses básicos de animais e plantas estão inevitavel-
mente em competição com os interesses não-básicos humanos; (b) 
interesses humanos em questão não são intrinsecamente incompa-
tíveis com o respeito pela natureza; (c) ações necessárias para sa-
tisfazer aqueles interesses, contudo, são prejudiciais aos interesses 
básicos de animais e plantas; (d) interesses humanos envolvidos 
são tão importantes que pessoas racionais e bem informadas, com 
genuíno respeito pela natureza, são forçadas a aceitar a busca da-
queles interesses, mesmo quando eles implicam em consequências 
indesejáveis à vida silvestre. Em suma, o princípio do mal menor 
se aplica em situações em que os interesses básicos de animais e 
plantas estejam inevitavelmente em competição os interesses não 
básicos de humanos e que a satisfação desses interesses humanos 
seja prejudicial para os outros seres. 

Como exemplo, pode-se citar: construção de um museu de 
arte, biblioteca, aeroporto, ferrovia, hangar, ou rodovia em local 
onde tenha que ser destruído habitat natural, envolvendo sério dis-
túrbio do ecossistema natural, ou ainda substituir uma floresta na-
tiva por plantação para extração de madeira, mudar o curso de um 
rio para gerar uma inundação visando a construção de uma usina 
hidrelétrica, tornar uma floresta um parque público. Para poder 
discernir sobre a importância do interesse de cada uma das partes, 
aplica-se o princípio da proporcionalidade (citado anteriormente) 
para dessa forma realizar o menor dano possível a ambos. 

O quarto princípio é o da justiça distributiva. Esse princípio é 
utilizado nos casos em que não é possível aplicar os três princípios 
anteriores, já que nesses casos os organismos não significam uma 
ameaça para humanos e, ao mesmo tempo, seus interesses são de 
igual importância. Aqui os recursos benéficos da Terra podem ser 
divididos de forma igualitária com outros membros do planeta – a 
meta é tornar possível que esses continuem sua existência lado a lado 
com as culturas humanas – no entanto, algum dano inevitavelmente 
acaba sendo feito. Assim, o critério desse princípio é a justa distri-
buição dos bens garantidores de satisfação dos interesses das partes 
em conflito, quando todos os interesses são básicos, portanto de igual 
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importância para os envolvidos. Por serem de igual importância, eles 
têm o mesmo peso moral. A equanimidade no peso, preservado na 
decisão que soluciona o conflito é o que garante a justiça para todos. 

O quinto princípio é o da justiça restitutiva: aplicável sempre 
após o princípio do mal-menor e o da justiça distributiva. Se forem 
causados danos a não humanos por agentes morais, alguma forma 
de reparação ou compensação deve ser feita, para que as ações dos 
agentes morais sejam completamente consistentes com a atitude de 
respeito pela natureza. Assim, o princípio da justiça restitutiva se 
aplica para repor aquilo que foi prejudicado aplicando-se os prin-
cípios anteriores, buscando o bem de todo um ecossistema, para 
poder atingir o maior número possível de seres.

É importante ressaltar que a proposta de Taylor foi desen-
volvida para aplicabilidade restrita a ecossistemas naturais e suas 
comunidades de vida silvestres. Ou seja, somente para coisas vivas 
em estado de não manejo humano. Essa delimitação é alvo de críti-
cas formuladas por outros teóricos. Além disso, existem pesquisas 
científicas que apontam que o ser humano já interferiu, direta ou 
indiretamente, mesmo quando não manejado, em todo ambiente 
natural do planeta. 

Essas pesquisas levantaram, por exemplo, que a ameaça de 
extinção das águias americanas nos anos 1930/1950, a redução ex-
pressiva da população de lontras na Inglaterra ao final dos anos 50, 
os problemas reprodutivos em população de visom dos Grandes 
Lagos no início da década de 60, a grande mortandade de filhotes 
e deformações em gaivotas em Near Island (Lago Ontário) nos 
anos 1970, a diminuição do pênis da população de jacarés do Lago 
Apokpa na Flórida na década de 1980, a mortandade em massa de 
focas na Ilha de Anholt, no norte da Europa, em 1992, a mortan-
dade de golfinhos no mediterrâneo, são alguns dos problemas am-
bientais geralmente provocados por agentes químicos (COLBORN, 
DUMASOSKI e MYERS, 2002). Na esfera humana, tais produtos 
são suspeitos de provocar problemas reprodutivos, neurológicos, 
degenerativos, câncer, alergias, intoxicações, entre outros.

Colborn (2002) e outros biólogos colaboradores apresentaram 
um levantamento detalhado e criterioso sobre os problemas am-
bientais e humanos sob suspeita, ou comprovadamente causados 
por agentes químicos, com base em levantamento bibliográfico, em 
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dados e informações da mídia, em entrevistas com cientistas, pes-
quisadores e estudiosos do assunto, em participação em eventos de 
lideranças científicas para discussão aprofundada da temática. 

Cada caso foi discutido de forma detalhada, resgatando-se o 
fato que lhe deu origem, os aspectos históricos, os estudos científi-
cos realizados, ou em andamento, sobre os agentes químicos e suas 
conclusões. O livro de Colborn é considerado como um dos mais 
importantes sobre os efeitos de diversos produtos que estão sendo 
condenados pelos ecologistas há mais de trinta anos. 

O primeiro livro que demonstrou os efeitos dos organoclora-
dos e outros produtos químicos sobre a vida selvagem foi o de Ra-
chel Carson, em 1962 intitulado “Primavera Silenciosa”. O clamor 
que se seguiu à sua publicação forçou a proibição do DDT e insti-
gou mudanças revolucionárias nas leis que dizem respeito ao ar, à 
terra e à água. A preocupação apaixonada de Carson com o futuro 
do planeta reverberou poderosamente por todo o mundo, e seu livro 
foi determinante para o lançamento do movimento ambientalista. 
Esse notável trabalho de Carson foi considerado, em 2000, pela 
Escola de Jornalismo de Nova York, uma das maiores reportagens 
investigativas do século XX.

Os efeitos dos produtos químicos, para desespero da atual ci-
vilização antropocêntrica, também estão evidentes no animal hu-
mano. Segundo pesquisas publicadas, muitos produtos consumidos 
principalmente alimentos e roupas (que estão diretamente em conta-
to com o corpo humano), contém produtos químicos que podem ser 
nocivos à saúde humana, com potencial para matar gradativamente, 
desencadeando câncer e outras doenças graves. 

O estudo realizado sobre a proposta da ética ambiental biocên-
trica pode trazer contribuições para a resolução de conflitos entre 
os humanos e a natureza, partindo da proposta biocêntrica, os hu-
manos, ao gerenciarem suas ações de forma a permitir que outros 
seres não humanos, rios, florestas, possam ter uma existência sem 
uma interferência desmedida, sem destruição e extinção.

As sociedades humanas desenvolveram a capacidade de in-
tervir no ambiente e nos processos naturais segundo objeti-
vos e modelos próprios. Por isso elas têm a responsabilidade 
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de não destruir a qualidade do ambiente em que vivem, no 
uso dessa capacidade. Essa é a base da ética ambiental34.

Esse é o grande desafio da humanidade no século XXI, rever 
o desenvolvimento humano de modo que sejam mantidas áreas na-
turais sem destruição.

2.3 Veganismo

Veganismo é o mesmo que vegetarianismo estrito, ou ain-
da, vegetarianismo profundo. Veganos não consomem produtos de 
origem animal, nem fazem uso de animais para trabalho, experi-
mentação, entretenimento, entre outros. O termo veganismo surgiu 
no século XX, mas o vegetarianismo não é uma “nova moda”, na 
realidade, ele tem uma longa história. Brahminismo, budismo, jai-
nismo e zoroastrismo, todas estas religiões há muito estabelecidas, 
defenderam a abstenção da carne como alimento, como fizeram 
também alguns dos primeiros filósofos e pensadores como: Pitágo-
ras, Sêneca, Ovídio, Diógenes, Platão, Plotino e Sócrates (embora, 
na verdade, não se saiba se eles todos praticavam o que pregavam). 

Singer35 afirma que o preceito de que devemos evitar comer 
carne ou peixe tem raízes filosóficas remotas. Nos Upanishades (c. 
1000 a.C) a doutrina da reencarnação levava à abstenção de car-
ne; Buda ensinava a compaixão por todas as criaturas capazes de 
ter sensações; os monges budistas não podiam matar animais nem 
comer carne, a menos que soubessem que o animal não havia sido 
morto por sua causa; o jainismo pregava a ahimsa, ou a não-violên-
cia em relação a qualquer criatura viva e, portanto, a não ingestão 
de carne. Segundo Singer, na tradição ocidental, o livro do Gênesis 
(da Bíblia cristã) sugere que os primeiros seres humanos eram ve-
getarianos e que a permissão para comer carne só teria sido dada 
após o dilúvio. A partir daí, o vegetarianismo encontra pouco apoio 

34 Ética ecológica: antropocentrismo ou biocentrismo? José Roque Junges. Dis-
ponível em <http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/article/
view/801/1232>. Acesso em 15/07/2011.

35 Peter Singer. Disponível em: http://www.criticanarede.com/fil_vegetarianis-
mo.html. Acesso em: 04/06/2010.
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nas escrituras judias, cristãs, ou islâmicas. O vegetarianismo filo-
sófico, por sua vez, foi mais forte na Grécia e na Roma antigas, foi 
defendido por Pitágoras, Empédocles, Plutarco, Plotino, Porfírio e, 
em algumas passagens, por Platão. Os pitagóricos abstinham-se de 
todo alimento de origem animal. Isso de deve, em parte, à crença 
de que homens e animais partilham a mesma alma e, ao que parece, 
por considerarem também essa dieta mais saudável. Platão parti-
lhava parcialmente dessas duas ideias. O ensaio de Plutarco, Sobre 
Comer Carne, escrito em fins do século I ou início do século II de 
nossa era, é um argumento detalhado em defesa do vegetarianismo, 
apoiando-se nas ideias de justiça e tratamento humano dos animais.

Como se vê, a discussão sobre o vegetarianismo e os direitos 
dos animais é antiga e está presente nas tradições filosóficas do 
ocidente e oriente36. No oriente, tem como base as religiões funda-
mentadas sobre a não violência (budismo, jainismo e hinduísmo). 
No ocidente, tem fundamento na filosofia grega clássica, que com-
binava argumentos éticos e espirituais, e pode ter sido influenciada 
pelas religiões orientais. 

O advento do cristianismo retirou força do debate sobre o 
vegetarianismo e os direitos dos animais, que só ressurgiu após o 
Renascimento e, principalmente, após o Iluminismo. As preocu-
pações éticas e políticas do Iluminismo estenderam-se à questão 
animal. No século XIX, a filosofia moral utilitarista também des-
tacou o dever de minimizar o sofrimento dos animais. Nessa épo-
ca surgiu o bem-estarismo37 e as primeiras sociedades protetoras 
de animais e vegetarianas. 

No século XX, a expansão do uso de animais por seres hu-
manos, em função do crescimento e industrialização da pecuária 
e da ampliação da experimentação científica pelo modelo animal, 
em conjunto com a ampliação do conhecimento humano acerca das 
espécies animais, sob a influência de Charles Darwin, houve uma 
guinada no debate sobre a questão animal. Surgiram as críticas ao 

36 A história sobre o veganismo, aqui exposta, é baseada nas informações apre-
sentadas em vários sites especializados citados na bibliografia.

37 Filosofia que defende o uso de leis que regulamentem o uso de animais não hu-
manos por seres humanos, como forma de minimizar seu sofrimento sem abolir 
sua condição de propriedade. Glossário. Disponível em: http://www.anda.jor.
br/?p=4067 Acesso em: 03/06/2010.
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paradigma bem-estarista, houve a difusão do conceito de direitos 
animais e o surgimento de um movimento abolicionista, em favor 
do fim do uso de animais pelos seres humanos.

Mas a incorporação dos animais às considerações morais e 
o respeito à não-violência já existia há muito tempo. No subcon-
tinente indiano, o princípio da não-violência é conhecido desde, 
aproximadamente, os séculos VIII a VII a. C. Ele serviu de matriz 
para três vertentes religiosas, o jainismo, o budismo e o hinduísmo 
e todas elas incorporam os animais às suas considerações morais a 
respeito da não-violência. De modo geral, eles condenam a violên-
cia contra animais com base na premissa religiosa da transmigração 
das almas, pela qual um ser humano pode reencarnar como outro 
animal, e na idéia de que há uma integração cósmica entre todas as 
formas de vida. Não se deve daí concluir, porém, que essa cosmo-
gonia possui uma visão de igualdade entre as diferentes formas de 
vida, uma vez que, em geral, afirma-se que a reencarnação como 
animal é uma punição para seres humanos, nem que determina 
deveres diretos de humanos perante não humanos, uma vez que 
os animais não humanos só devem ser respeitados por carregarem 
a alma de um ser humano, ou porque o dano causado contra eles 
poderá acarretar um carma negativo para o agente da ação danosa. 

O fato é que jainismo, budismo e hinduísmo preconizaram 
certas interdições na relação entre humanos e não humanos. O bu-
dismo não advoga o vegetarianismo por valorizar a mendicância 
como sinal de humildade e, como tal, comandar que os monges 
aceitem qualquer tipo de comida que lhes seja oferecido. Não obs-
tante, o budismo comanda que os monges não pratiquem nenhum 
ato violento contra animais e lhes proíbe o consumo da carne de 
animais abatidos especialmente para eles. Por influência do budis-
mo foi na Índia que foram adotadas as primeiras leis de proteção 
animal, no século II a. C.

O hinduísmo, em geral, comanda uma dieta vegetariana. Bovi-
nos, em especial, são animais protegidos. O consumo de leite, porém, 
é defendido como uma forma de comunhão com a vaca, que é con-
siderada uma divindade de características maternais. Por conta disso, 
a maioria dos hindus segue uma dieta lacto-vegetariana. É importante 
ressaltar, porém, que não é claro que as religiões hindus tenham sem-
pre professado essa divindade da vaca, e que a mesma pode ter surgido 
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por razões históricas, devido à tradição pastoril e à dependência dos 
indianos antigos de uma dieta rica em laticínios. O jainismo, por sua 
vez, comanda o respeito a toda forma de vida e, por conta disso, mui-
tos de seus adeptos adotam uma dieta vegetariana estrita, rejeitando 
até o consumo de raízes (para não ameaçar os animais que vivem sob 
a terra), ou adotam o frugivorismo (dieta baseada apenas em frutos), 
como forma de poupar também as formas de vida vegetal. 

No ocidente, a discussão sobre o vegetarianismo data do perío-
do da Grécia e Roma Clássicas (a partir do século VI a. C.). Segundo 
o historiador Rynn Berry, essa filosofia pode ter sido influenciada 
pelo contato com as filosofias orientais da não-violência. A dieta 
lacto-vegetariana é atribuída a Pitágoras, seus seguidores e algumas 
correntes de neo-platonistas, dentre os quais o filósofo romano Por-
fírio, a quem é atribuído um dos mais antigos tratados em defesa do 
vegetarianismo, “Da Abstinência do Alimento Animal”. Também 
são descritos como vegetarianos o filósofo grego Sêneca e o poeta ro-
mano Ovídio. As razões para tal seriam a busca de pureza, uma vez 
que a alimentação que incluísse o sofrimento e o sangue de animais 
embrutecia o espírito e atrasava a sua evolução, e também a busca 
de um modo de vida ascético. Havia também debates éticos sobre a 
existência de deveres dos seres humanos em relação aos demais ani-
mais, ideia que era defendida por esta corrente filosófica, em função 
das semelhanças existentes entre humanos e não humanos. O sacri-
fício religioso de animais, comum na cultura greco-romana, também 
era objeto de reprovação por parte dessas correntes filosóficas. 

Com o advento do Cristianismo, o vegetarianismo foi pra-
ticamente abolido do ocidente. Filósofos da escolástica medieval 
como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho rejeitavam a ideia 
de que os seres humanos tivessem deveres perante os animais não 
humanos. As restrições alimentares observadas pelos cristãos ja-
mais tinham caráter terminativo, e de modo algum se referiam a 
objeções morais, mas tão somente à importância do jejum como ato 
de humildade e penitência. A crueldade contra animais deveria ser 
condenada apenas na medida em que manifestasse uma má-inclina-
ção do espírito e tendência à crueldade também contra outros seres 
humanos. Tais posições persistiram nas épocas posteriores à Idade 
Média, sendo ainda predominantes e influentes na cultura ociden-
tal, inclusive nas perspectivas seculares e científicas. Foi assim que 
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René Descartes, em suas Meditações, no século XVII, defendeu a 
ideia de que animais não humanos não possuem alma nem razão, e 
apenas respondem a estímulos como autômatos. Há séculos, embo-
ra tenha sido rejeitada e desacreditada pelas evidências científicas, 
a concepção mecanicista de Descartes sobre os animais permanece 
forte no senso comum ocidental até os dias de hoje.

O debate sobre o vegetarianismo reemergiu com o Renasci-
mento. Alega-se que Leonardo da Vinci era vegetariano, mas não 
há dados confiáveis sobre essa informação como, de modo geral, 
sobre a maioria das personalidades da Idade Moderna a quem se 
atribui uma dieta vegetariana. O advento do Iluminismo, no século 
XVIII, trouxe de volta o interesse sobre a questão dos direitos dos 
animais e do vegetarianismo. As preocupações políticas e éticas 
do Iluminismo com a liberdade e a igualdade influenciaram a re-
flexão sobre as relações entre os animais humanos e não humanos. 
Diversos filósofos iluministas, como François-Marie Voltaire, Je-
an-Jacques Rousseau e Thomas Paine dissertaram sobre o dever da 
compaixão para com animais. Immanuel Kant, porém, filósofo da 
última fase do Iluminismo, a despeito de uma filosofia moral que 
inspirou o movimento posterior pelos direitos animais, rejeitava a 
ideia de que o ser humano tivesse deveres perante animais não hu-
manos, retomando a tese escolástica de que  o ser humano deve ser 
compassivo com os animais apenas na medida em que isto indica a 
nobreza de caráter e sentimentos.

No fim do século XVIII, o pastor protestante Humphrey Pri-
matt inaugura uma longa tradição britânica no debate sobre a questão 
animal com seu texto The Duty of Mercy (O Dever da Compaixão), 
em que afirma o dever dos seres humanos de ter compaixão pelos 
animais, por esses serem capazes de sentir dor, e critica a não-obser-
vância desse princípio como mero preconceito em favor da própria 
espécie (sugerindo dois conceitos chave para o movimento pelos di-
reitos animais a partir do século XX: a senciência38 e o especismo).

No século XIX, o utilitarismo, baseado nas considerações so-
bre a dor e o sofrimento dos animais não humanos, reivindicava 
que os mesmos fossem incorporados à comunidade moral e tives-

38 Senciência é a capacidade de sentir, que engloba pelo menos todos os animais 
vertebrados. LUNA, Stelio P. L. Disponível em: http://www.veterinaria-nos-
tropicos.org.br/suplemento11/17-21.pdf Acesso em: 03/06/2010.
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sem seus interesses e seu sofrimento levados em consideração pelo 
ser humano. Data desse mesmo período a criação e expansão das 
leis de bem-estar na Inglaterra. Em 1822, foi aprovada a Lei do 
Tratamento Cruel de Gado, punindo abusos e maus-tratos contra 
equinos e gado. A lei teve similares em outras partes do mundo e 
foi expandida para a Lei de Crueldade Animal em 1835, proibindo, 
por exemplo, as rinhas de cães e de galos, e recebeu emendas em 
1849 e em 1876. Desse mesmo período datam a criação, em 1824 
na Inglaterra, da Sociedade Real de Prevenção à Crueldade Contra 
Animais (RSPCA) e, em 1866, nos Estados Unidos, a Sociedade 
Americana de Prevenção à Crueldade Contra Animais (ASPCA). 
A Vegetarian Society foi fundada na Inglaterra, em 1847, sendo 
fundamental na difusão do vegetarianismo. O pioneirismo britânico 
no debate da questão animal talvez se deva ao contato desse povo 
com o princípio da não-violência, por meio da conquista colonial 
britânica sobre a Índia, onde predomina a religião hindu.

Na Europa continental, o filósofo austríaco Arthur Schope-
nhauer tornou-se um defensor da ideia de que animais não humanos 
eram portadores de direitos. Ele atribuía a desconsideração moral 
dos animais na Europa à tradição judaico-cristã e seu antropocen-
trismo. É importante destacar, entretanto, que nenhum desses fi-
lósofos europeus que pensavam a questão animal, desde o Ilumi-
nismo, dava especial importância à questão do vegetarianismo, o 
que se deve atribuir, também, às limitações de conhecimento sobre 
nutrição e de acesso a uma dieta vegetariana, na Europa dos séculos 
XVIII-XIX. Rousseau tinha uma visão favorável do vegetarianis-
mo, mas ele mesmo não era vegetariano.

Também no século XIX é importante ressaltar o impacto da 
obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies (1859), e da sua 
teoria da evolução. Darwin reafirmou o fato de que o ser humano 
também era uma espécie de animal, destacou seu parentesco com 
outras espécies de primatas, e ressaltou que as diferenças entre seres 
humanos e outros animais não eram de tipo, mas de grau: ou seja, 
não haveria uma característica distintamente humana, impossível 
de ser percebida em outros animais; o que distinguiria o ser huma-
no de outras espécies de animal seria o grau de desenvolvimento de 
tais características também presentes nas demais espécies. A obra 
e o pensamento de Darwin serviriam de fundamento científico para 
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as teses dos defensores dos direitos dos animais e inspiração para 
a crítica do antropocentrismo e do especismo que inviabilizam o 
respeito aos direitos morais dos animais não humanos.

O termo “direitos animais” foi aplicado pela primeira vez em 
1892, pelo teólogo britânico Henry Salt, estabelecendo os pilares 
para o debate ético contemporâneo da questão animal, que teria seu 
epicentro na Universidade de Oxford, de onde saíram o psicólogo 
Richard D. Ryder e o filósofo Peter Singer.

No século XX, as leis de bem-estar animal se expandiram, 
junto com a crescente produção industrial de animais para o con-
sumo humano. Na Alemanha e na Grã-Bretanha, foram aprovadas 
restrições à experimentação animal. A pecuária intensiva e a am-
pliação do uso de animais em experimentos reabriram o debate 
sobre os abusos e crueldade contra animais, bem como sobre os 
limites do paradigma bem-estarista para tentar contê-los.

O conceito de Veganismo surge em 1944, criado por Donald 
Watson e Elsie Shrigley, fundadores da Vegan Society britânica, 
em função da percepção da inadequação do conceito de vegetaria-
nismo no que concerne a uma atitude ética coerente em relação 
aos animais não humanos. O conceito amplamente aceito naquela 
época restringia-se à esfera alimentar e baseava-se na abstenção do 
uso de alimentos advindos diretamente da morte de um animal. Ad-
mitia-se como integrante do vegetarianismo uma dieta que incluísse 
produtos de origem animal não resultante da morte de um animal 
(tais como leite, ovos e mel), ainda que os mesmos também acarre-
tassem danos aos animais não humanos de quem fossem extraídos 
tais produtos, podendo resultar, em última instância, na sua morte. 

Em 1959, na Grã-Bretanha, foi apresentado um protocolo vi-
sando mudanças no uso de cobaias em laboratório, conhecido como 
3R, na sigla em inglês (Redução, Refinamento e Substituição), vi-
sando o uso de menos cobaias e sua substituição por outros méto-
dos. A medida não obteve resultados práticos já que, desde então, 
o número de cobaias usadas em pesquisas científicas apenas tem 
crescido, naquele país e em todo o mundo.

Na década de 1970, o trabalho de dois intelectuais ajudou a mu-
dar o panorama da discussão sobre os direitos animais. O psicólogo 
britânico Richard D. Ryder, depois de ter participado em experiên-
cias com animais não humanos, passou a advogar contra a prática e, 
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em 1973, criou o conceito de especismo. Ryder defendia a atribuição 
de direitos aos não humanos com base no conceito de senciência.

Em 1975, inspirado por Ryder, o filósofo utilitarista australia-
no Peter Singer publicou seu livro mais famoso sobre o tema, Li-
bertação Animal, citado como de grande influência por muitos dos 
ativistas contemporâneos. Singer, porém, não adota uma concep-
ção de direitos animais, mas sim o princípio da igualdade de consi-
deração de interesses. Além disso, ele adota como conceito central 
a autoconsciência, à qual atribui diferentes graus, e afirma que a 
morte é um dano maior para seres humanos e grandes primatas que 
para outros animais não-humanos, postulando, em conseqüência, 
que a morte não é um dano em si e que, por esta razão, e também 
por razões estratégicas, os defensores dos animais devem concen-
trar-se em melhorar as condições de vida dos animais criados por 
seres humanos, razão pela qual Singer é situado no campo do bem
-estarismo, por aceitar a criação artificial e o manejo de animais.

Também nos anos 1970 houve as primeiras ações diretas de 
libertação de animais de fazendas de criação e laboratórios e acões 
de sabotagem dos mesmos, assinados pela ALF (Frente de Liber-
tação Animal). Tais ações despertaram grande controvérsia no mo-
vimento pelos direitos animais, sendo rechaçadas como bem-esta-
ristas ou como estrategicamente inadequadas por alguns ativistas. 
É importante destacar que a ALF não se constitui numa organiza-
ção em estrito senso, mas numa rede de grupos dispostos a levar 
adiante ações de libertação e sabotagem. Para participar, é preciso 
que sejam cumpridas as normas gerais básicas do grupo, dentre as 
quais, ser vegetariano e que nenhum animal – humano ou não hu-
mano – seja ferido nas ações perpetradas em seu nome. 

Em 1980 foi fundada, nos Estados Unidos, a PETA (Pessoas 
pelo Tratamento Ético de Animais), entidade que se notabilizou pe-
las ruidosas campanhas para promover o vegetarianismo, as quais 
costumam receber críticas pela agressividade (como as campanhas 
que comparam a criação industrial de animais ao holocausto nazis-
ta, e outra que afirma que alimentar crianças com carne é uma for-
ma de abuso), pelo sexismo na exploração de imagens de mulheres 
nuas e pela defesa de reformas bem-estaristas.

Também nos anos 1980 cresceu a vertente abolicionista do 
movimento em defesa dos animais, despertada pela expansão sem 
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precedentes da exploração animal, com a consequente escalada de 
abusos, levando a uma percepção mais crítica e radical do paradigma 
bem-estarista e o foco na centralidade do problema da redução dos 
animais não humanos à condição de objetos e propriedade dos seres 
humanos. O abolicionismo beneficiou-se da expansão do pensamen-
to intelectual sobre os direitos animais e tem se dedicado, igualmen-
te, à denúncia da incapacidade das reformas bem-estaristas em trazer 
melhorias relevantes nas condições de vida dos animais criados por 
seres humanos e em questionar os fundamentos da exploração ani-
mal. Seus principais teóricos são Tom Regan e Gary L. Francione.

Fox conseguiu levar o ensamento sobre o vegetarianismo 
para um nível diferente. Ele está correto ao dizer que o ve-
getarianismo é mais do que uma dieta, que representa uma 
consciência particular sobre as questões fundamentais que 
envolvem a violência, as nossas obrigações diferentespara 
com os outros (humanos e não humanos) e para com o pla-
neta em que vivemos. A teoria de Fox do "vegetarianismo 
profundo" é realmente uma abordagem à "estrutura pro-
funda" das muitas vertentes de pensamento diferentes que 
convergem e se expressam na nossa escolha para rejeitar 
a violência e para abraçar o parentesco com todos os seres 
sencientes como parte de nossas vidas diárias39.

O “vegetarianismo profundo” proposto por Fox traz o mes-
mo discurso que o veganismo, ou seja, é uma filosofia de respeito 
à vida não humana, que reconhece o direito a uma vida digna a 
seres sencientes.

O veganismo ressalta a necessidade de uma alimentação sau-
dável que respeite os animais. Enfatiza a importância de preservar 
o solo e o uso correto da terra, para que futuras gerações não a en-
contrem com erosão, queimada, sem os minerais necessários para 
uma vida saudável. Os veganos confiam em métodos naturais (ali-
mentação pura, ar fresco, sol, exercício etc.) ao invés de vacinas e 
medicamentos para manter corpo e mente saudáveis. 

O uso de agrotóxicos e adubos químicos vai contra o princípio 
do veganismo e a agricultura vegana provou que eles são desneces-

39 Tradução livre. Gary L. Francione. Prefácio do livro Deep vegetarianism. Fox, 
1993.
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sários quando o equilíbrio correto do solo for estabelecido. Frutas 
e verduras cultivadas com métodos veganos podem ser tão gran-
des e bonitas quanto aquelas cultivadas sob qualquer outro método 
(“vegano” não é o mesmo que “orgânico”, que utiliza sangue, 
osso, casco moído, chifre moído e outros subprodutos animais). A 
contaminação da água com esgoto, resíduos industriais ou adição 
de flúor também contraria os princípios veganos. 

Devido à fé em Ahimsa (que em sânscrito significa: não matar, 
não machucar, energia inofensiva), os veganos tendem ao pacifis-
mo e opõem-se a todos os tipos de atividade agressiva. O veganis-
mo não tem ligação com nenhum partido nacional ou internacional, 
nem com nenhuma religião. Os veganos podem ser profundamente 
religiosos, talvez cristãos devotos ou discípulos de uma das várias 
outras religiões. Porém, isso não é requisito do veganismo, que 
é um estilo de vida preocupado em viver sem machucar o outro, 
humano ou não humano. 

Há vários caminhos para o veganismo e muitas teorias a seu 
respeito, mas, em síntese, ele é um modo de viver que evita a ex-
ploração, seja ela: humana, animal ou do solo do qual dependemos 
para nossa existência. Algumas pessoas são inicialmente atraídas ao 
veganismo porque desejam melhorar ou recuperar sua saúde; outras 
estão mais interessadas no aspecto econômico, que é de grande 
importância para todos. Veganos avaliam o fato de que muito mais 
alimentos vegetais do que os alimentos animais podem ser produzi-
dos em uma área igual e no mesmo espaço de tempo. Segundo essa 
avaliação, o veganismo poderia acabar com a criação animal com 
toda a sua crueldade e muitas terras férteis seriam liberadas para 
ampla produção de alimentos destinados diretamente ao consumo 
humano. Essa questão é amplamente discutida no documentário 
holandês “Meat the truth”40 que aborda a questão do impacto am-
biental da criação de animais para alimento. 

Segundo análise de informações em sites especializados41, o 
maior número de pessoas que aderiram ao universo vegano foi por 

40 Disponível em: http://vista-se.com.br/redesocial/meet-the-truth-uma-verdade
-mais-que-inconveniente/ Acesso em: 20/06/2010.

41 Disponível em: http://www.vegetarianismo.com.br, http://www.vegsoc.org, 
http://www.ivu.org, http://www.anda.jor.br, http://vista-se.com.br Acesso 
em: 20/06/2010.
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compaixão, ou seja, por um modo de viver sem destruir outros seres 
vivos. A maioria dessas pessoas foi criada comendo carne, ovos, leite 
e peixe, porém perceberam que talvez essa não fosse a melhor manei-
ra de viver. Mais tarde, algum fato desencadeou a decisão de mudar. 
O maior número de pessoas que aderem ao veganismo é composto por 
aquelas que se sensibilizam ao saberem que sua alimentação até então 
era dependente do sofrimento de animais que são criados e mortos 
para satisfazer uma necessidade que agora sabem não ser essencial.

O despertar pode vir no contato com o bezerro no sítio do ami-
go, ou ao saber que em muitos países asiáticos os cachorros são consi-
derados uma iguaria e percebem que seu animal de estimação poderia 
ser o jantar de alguém, ou na descoberta tardia de que seu pintinho 
de estimação na infância, aquele que crescera demais para continuar 
morando em casa e que sua mãe disse ter mandado para a chácara do 
tio, houvera, em realidade, tido seu fim naquele almoço de domingo 
(do qual você também participou). Uma visita ao matadouro também 
costuma ser uma experiência que desperta para o veganismo.

A questão é que para cada pessoa que se torna vegana existe 
um fato desencadeador. Atualmente existem documentários, sites, 
eventos, campanhas através de diversas mídias que procuram infor-
mar as pessoas sobre os benefícios do veganismo para os humanos 
e para o meio ambiente.

Os veganos costumam ser questionados quanto a serem radi-
cais e porque o lacto-vegetarianismo, por enquanto, não é suficiente. 
Quanto a essa questão, os veganos argumentam que infelizmente pou-
cos vegetarianos realmente se dão conta do nível atual de crueldade, 
não por falta de informação, mas por falta de interesse e compreen-
são. Diferente dos veganos, muitos vegetarianos estão principalmente 
preocupados com a saúde e aceitam o abate de animais na produção 
de carne, couro, queijo, etc. Na opinião dos veganos, não importa 
para o animal se será abatido para fornecer comida, medicamentos, 
roupa, esporte, objetos de luxo como ornamentos de marfim, bolsas 
de pele de jacaré ou um perfume exótico.

Entre as críticas dos veganos em relação aos vegetarianos está o 
fato de que ao iniciar uma alimentação lacto-vegetariana, as pessoas 
costumam aumentar seu consumo de laticínios e ovos; isso significa 
que qualquer alívio do sofrimento para os animais existe mais na es-
perança do que no fato. Vegetarianos também podem não se dar conta 
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de que o coalho utilizado para fermentar o queijo é obtido do estô-
mago de um bezerro recém-abatido. Esses queijos, obviamente, não 
são lacto-vegetarianos e os veganos acreditam que essas contradições 
deveriam ser bem mais divulgadas. 

Os produtos como biscoitos, bolos, massas prontas, pastéis, pu-
dins, sopas, enlatados, etc., geralmente contêm: manteiga, leite, mel, 
queijo, gorduras animais ou ovos. Além disso, do ponto de vista 
nutricional, são inferiores aos alimentos frescos, porque foram super-
cozidos, ou processados de alguma forma, ou porque provavelmente 
contêm alguns dos 800 aditivos usados na alimentação, como coran-
tes, adoçantes, estabilizantes, conservantes, aromatizantes, etc42.

Mas o veganismo, como foi visto, não está somente preo-
cupado com a alimentação. Os veganos deploram o abatimento 
ou a exploração de qualquer animal, qualquer que seja o motivo: 
alimentos, roupas, ornamentos, cosméticos, produtos domésticos, 
esporte, entretenimentos, medicamentos. Eles apresentam uma 
lista com muitos itens que demonstra o quanto os humanos estão 
acostumados a usar substâncias animais e a explorar todos os ani-
mais dos quais o homem pode extrair produtos para gerar lucro, 
sem considerar que são seres vivos sencientes e que, sob a visão 
dos veganos e também de outras propostas, como da ética ambien-
tal biocêntrica, são seres com direito de viverem suas vidas sem 
estarem sob o domínio dos seres humanos. 

Além dos efeitos positivos imediatos para as pessoas, os ve-
ganos consideram esse estilo de vida um dever para com as futuras 
gerações. Contudo, vai levar muito tempo, no atual ritmo de pro-
gresso, para desfazer o resultado de erros passados, se é que isso é 
possível. Entretanto, diz Batt:

Quaisquer que sejam nossas ações, serão nossos herdeiros, 
mais do que nós, que colherão os resultados, bons ou ruins, 
daquilo que fazemos hoje, amanhã e depois, até deixar para 
eles o quê? Um deserto, a destruição ou um jardim abundan-
te? A decisão é sua e é minha”43.

42 Revista Vegetarianos n° 10.
43 Disponível em: http://www.taps.org.br/Paginas/vegetartigo07.html. Eva Batt. 

Acesso em:13/05/2010.
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Segundo Guimarães44, há muitos motivos para se adotar um 
estilo de vida vegano e também são muitas as formas pelas quais o 
veganismo é expresso, mas ele pode ser definido da seguinte ma-
neira: um estilo de vida que evita toda forma de exploração e vio-
lência, sejam essas contra animais, humanos ou o planeta. Assim, 
poucas pessoas iniciam no veganismo por uma questão meramente 
de saúde, apesar de ser um aspecto importante desse estilo de vida 
e um dos melhores argumentos em seu favor.

O aspecto ambiental atrai a atenção de muitas pessoas que en-
tram em contato com o veganismo pela primeira vez. Esse aspecto 
costuma receber a aprovação mesmo daqueles que se recusam a ado-
tá-lo. O fato de mais alimentos vegetais poderem ser produzidos no 
mesmo espaço e com a utilização de menos recursos quando compa-
rados com a produção de alimentos de origem animal é, dos argumen-
tos em favor do veganismo, certamente o mais lógico e irrefutável45.

Guimarães46 defende que a descoberta da realidade sempre 
traz consciência e a consciência traz moralidade. Cita, como exem-
plo, a confusão de valores pela qual passa uma criança que tem que 
aprender que o boi, o porco, a galinha, tão dóceis e amáveis, são 
os heróis de seus filmes favoritos e, ao mesmo tempo, são também 
o seu jantar. "Como assim? Amigo e jantar ao mesmo tempo?" 
A criança pode não buscar descobrir, em um primeiro momento, 
como o seu herói ou amigo foi parar no prato de jantar. Talvez ela 
busque em sua fantasia uma forma "amigável" de se tornar jantar. 
Talvez eles sejam tão amigos e amáveis que eles voluntariamente 
sacrificam-se para alimentar seu amigo humano, um verdadeiro ato 
de heroísmo. Mas eles logo buscam a verdade, quanto mais perto 
da realidade, mais perto da consciência.

A criança pode lidar com uma explicação fantasiosa de como 
uma parte de um boi foi parar em seu prato, mas a realidade nua e 
crua de um matadouro não deixa espaço para fantasias. É consci-
ência instantânea: comer um animal após ter visto um matadouro 

44 Disponível em: http://www.guiavegano.com/nutricao/george/george.html Ge-
orge Guimarães é médico nutricionista. Acesso em:13/05/2010.

45 Disponível em: http://www.svb.org.br/vegetarianismo/ Acesso em: 
20/05/2010.

46 Disponível em: http://www.guiavegano.com/nutricao/george/george.html Ge-
orge Guimarães é médico nutricionista. Acesso em:13/05/2010.
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está imediatamente fora de questão. É natural perceber que algo 
está errado. Guimarães sugere que se faça um experimento simples: 
coloque uma maçã e um coelho no quarto da criança e deixe-a a 
sós com eles. Entre após alguns minutos e veja quem vai ser co-
mido e quem vai ganhar um nome e um penteado novo. Situações 
como estas que confundem um personagem de história infantil com 
um alimento congelado, heroísmo com sofrimento, docilidade com 
violência, acabam por distorcer valores em formação pela criança.

Além disso, Guimarães afirma que diversos estudos já demons-
traram a relação entre violência animal e violência humana. Como 
exemplo, pode-se citar os serial killers que têm, em 90% dos casos, 
história de maus tratos de animais na infância. O desprezo pela vida 
de um animal acarreta a perda pelo sagrado da vida humana. Crian-
ças aprendem valores de compaixão e respeito através da relação 
que elas têm com os animais. Compaixão pelos animais, compaixão 
pela humanidade. Se animais podem ser mortos para satisfazer uma 
necessidade, então qualquer forma de vida pode também.

É claro que isto não se manifesta largamente na sociedade, 
pois existem regras sociais e de comportamento às quais se aprende 
a obedecer. Obviamente, não são todos os que cresceram comendo 
carne que se sentem à vontade para matar pessoas ou que se envol-
vem em atos de violência, em grupos sectários, em atividades que 
exploram trabalho escravo ou infantil e em tantas outras formas de 
violência presentes ao nosso redor. No entanto, a mensagem para 
a criança que está formando essas regras sociais pelo contato com 
o ambiente é uma mensagem que pode ser interpretada como um 
menosprezo e preconceito para com as demais formas de vida. 

Além dos argumentos apresentados pelos veganos a favor de 
seu modo de vida, primando por uma postura ética em suas ações, 
segundo o relatório do programa ambiental da ONU (UNEP)47, uma 
mudança global para uma dieta sem produtos de origem animal é vital 
para salvar o mundo da fome e dos piores impactos da mudança climá-
tica. A previsão é de que a população mundial chegue a 9.1 bilhões de 
pessoas em 2050 e o apetite por carne e laticínios será insustentável. 

A agricultura, particularmente para alimentar os animais usa-

47 Relatório da ONU 2010. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/envi-
ronment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet> Acesso 12/06/2010.
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dos para produção de carne e laticínios,é apontada no relatório da 
ONU como responsável pelo consumo de cerca de 70% da água 
doce do mundo, 38% do uso de terra e 19% das emissões de gases 
estufa. Diz o relatório da ONU (p.82):

Espera-se que os impactos da agricultura cresçam substan-
cialmente devido ao crescimento da população e o cresci-
mento do consumo de produtos animais. Ao contrário dos 
combustíveis fósseis, é difícil olhar para alternativas: as 
pessoas têm que comer. Uma redução substancial de im-
pactos somente seria possível com uma mudança de dieta, 
eliminando produtos animais.

A agricultura, particularmente produtos de carne e laticínios, 
é apontada O painel de especialistas categorizou produtos, recursos 
e atividades econômicas e de transporte de acordo com seus im-
pactos ambientais. A agricultura se equiparou com o consumo de 
combustível fóssil porque ambos crescem rapidamente com mais 
crescimento econômico. Segundo o professor Edgar Hertwich, o 
principal autor do relatório, os produtos animais causam mais dano 
que produzir minerais de construção como areia e cimento, plás-
ticos e metais. Biomassa e plantações para animais causam tanto 
dano quanto queimar combustível fóssil.

2.4 Considerações sobre sustentabilidade ambien-
tal, ética ambiental biocêntrica e veganismo

O conceito de sustentabilidade ambiental foi criado na déca-
da de 1970 para sugerir que era possível e necessário conseguir o 
crescimento econômico e a industrialização sem destruir o meio 
ambiente natural. O modelo proposto para o desenvolvimento sus-
tentável foi uma tentativa de harmonizar o desenvolvimento huma-
no com os limites da natureza. O conceito que define a sustenta-
bilidade como o “desenvolvimento que atende às necessidades do 
presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades” tem uma visão antropo-
cêntrica, pois visa apenas atender as necessidades humanas. 

De acordo com esse conceito, se algo é preservado na nature-
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za é para benefício de humanos e não como algo que tenha um bem 
próprio, independente de um valor instrumental. E a proposta para 
um desenvolvimento sem destruir o meio ambiente, ainda é uma 
utopia. Desde que foi apresentada, há mais de 40 anos, o que se 
observou foi um desenvolvimento que pouco se preocupou em não 
destruir o meio ambiente natural. 

As indústrias apenas se adequaram a algumas exigências de 
normas ambientais estabelecidas ou incorporaram o discurso da 
sustentabilidade ambiental como estratégia de marketing “verde”. 
As discussões sobre essa questão são imperativas no século XXI, 
pois o modelo atual de desenvolvimento contribui cada vez mais 
para a degradação sistemática do ambiente natural e por consequ-
ência afetará a sobrevivência humana. 

No campo do design, Bonsiepe (2011) afirma que a distância 
entre o que é socialmente desejável, tecnicamente factível, ambiental-
mente recomendável, economicamente viável e culturalmente defensí-
vel é a contradição mais forte à qual a atividade projetual está exposta.

Os fundamentos da ética ambiental biocêntrica propõem um 
sistema de crenças para que humanos respeitem o “bem próprio” 
das coisas vivas em sua singularidade. É uma tentativa de estabele-
cer as bases racionais de um sistema de princípios morais, que guie 
o tratamento humano para com o ecossistema natural e para com as 
comunidades selvagens. 

O argumento central da ética ambiental biocêntrica defende 
que independentemente dos deveres que os humanos possuem para 
com os outros seres humanos, eles são moralmente requeridos a se 
preocupar com certas ações que possam beneficiar ou prejudicar os 
seres selvagens no mundo natural. 

O mundo natural não deve ser considerado como um simples 
objeto para ser explorado pelos humanos, nem as criaturas devem 
utilizadas como recursos de nosso uso e consumo. As comunidades 
as comunidades de vida selvagem são merecedoras de preocupação 
moral e consideração, pois possuem um tipo de valor que pertence 
a elas inerentemente. Para tanto, a formulação de uma ética am-
biental biocêntrica foi considerada necessária porque as plantas e 
os animais não são reconhecidos como tendo interesses ou valores 
que devam ser levados em conta por si mesmos. Portanto, para que 
ocorra a preservação do mundo natural é preciso que seja respeita-
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do o bem inerente das coisas vivas, independentemente de qualquer 
valor instrumental que possam ter para os humanos. 

A ética ambiental biocêntrica foi identificada como sendo uma 
proposta teórica que poderá contribuir na interlocução e reflexão so-
bre um desenvolvimento humano mais ético. Além da proposta te-
órica da ética ambiental biocêntrica, procurou-se uma contribuição 
a partir da visão de mundo proposta pelo veganismo, que na prática 
diária dos seus adeptos apresenta um modo de vida que prima pela 
ética biocêntrica, ou seja, por um modo de vida respeitando a vida 
dos seres humanos, dos não humanos e o ambiente natural.

Observa-se uma estreita proximidade entre a proposta da ética 
ambiental biocêntrica e o modo de vida dos veganos. Ambos pro-
põem uma visão de mundo baseada em princípios que estendem os 
valores éticos aos animais não humanos e ao ambiente natural. Ou 
seja, reconhecem a equidade entre os interesses dos seres humanos 
e não humanos em se manterem vivos. Não consideram os interes-
ses dos seres humanos superiores aos interesses de seres não huma-
nos. Nas propostas para a sustentabilidade ambiental, essa equidade 
de interesses entre seres humanos e não humanos não é abordada. 

Nos textos estudados sobre ética ambiental biocêntrica não há 
referência direta aos veganos, assim como não se encontrou, nos 
estudos sobre o veganismo, menção à ética ambiental biocêntrica. 
Ambos propõem uma visão de mundo que converge, embora ainda 
não tenha se observado um diálogo entre eles. Assim como não se 
encontrou uma interlocução de ambos com a questão da sustentabi-
lidade ambiental. Contudo, as propostas da ética ambiental biocên-
trica e do veganismo trazem abordagens importantes para a preser-
vação ambiental, de certo modo mais profundas do que o discurso 
para sustentabilidade ambiental, mas uma aplicação prática dessas 
propostas implica em mudanças culturais igualmente profundas.
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Pesquisa de campo 
com veganos

Capítulo 3
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3.1 Metodologia da Pesquisa

A pesquisa de campo realizada caracteriza-se, pela sua meto-
dologia, como qualitativa, exploratória e descritiva. A pesquisa 

qualitativa pode cobrir uma ampla gama de assuntos e pode estudar 
mais a fundo as percepções dos entrevistados sobre o tema pesqui-
sado, ou os produtos existentes no mercado, segundo Baxter (1989).

Para a pesquisa entrevistou-se consumidores veganos sobre o 
seu modo de consumo, veganos que, pelo seu discurso, já praticam 
um consumo ético e sustentável. Assim, analisou-se, a partir de 
suas respostas, seu modo de consumo de vestuário. 

As entrevistas foram realizadas com (10) consumidores vega-
nos, de ambos os sexos, formadores de opinião, palestrantes no 12° 
Festival Vegano Internacional que se realizou no período de 22 a 
25 de julho de 2009, na cidade do Rio de Janeiro. Os entrevistados 
foram convidados para apresentar suas propostas, críticas e estudos 
sobre a filosofia de vida do veganismo nesse Festival Internacional 
porque eles são referência nacional sobre o assunto. Os entrevis-
tados são palestrantes em diversos eventos que tratam de questões 
sobre direitos dos animais, ética ambiental, abolicionismo, vega-
nismo e outros temas que envolvem especismo, ecofeminismo e 
direito ambiental. 

A amostra é um exemplo de uma categoria de consumidores 
que têm um discurso que costuma apresentar contornos nítidos, 
com ênfase na dimensão ética. Teve-se como pressuposto que, nes-
sa amostra, estaria presente o consumo ético e sustentável que se 
aproxima da proposta da ética ambiental biocêntrica e dos princí-
pios de sustentabilidade sócio-ambiental. 

A pesquisa foi orientada por um questionário que deu su-
porte às entrevistas semi-estruturadas, de acordo com os objeti-
vos do projeto. Com os dados coletados foi desenvolvidada uma 
análise de conteúdo. 

Análise de conteúdo é “uma técnica de pesquisa para a des-
crição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo evidente da 
comunicação” (BERELSON in SELLTIZ et alii, 1965, p. 391), e 
é “a técnica mais difundida para investigar o conteúdo das comuni-
cações de massa, mediante a classificação, em categorias, dos ele-
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mentos da comunicação” (ANDER-EGG in MARCONI E LAKA-
TOS,  1996, p.118).

Sintetizando o procedimento: o conteúdo da comunicação é 
analisado por meio de categorias sistemáticas, previamente deter-
minadas, que levam a resultados quantitativos. Pode-se analisar 
dessa forma o conteúdo de publicações, sobre o tratamento de 
grupos minoritários, sobre técnicas de propaganda, mudanças de 
atitudes, alterações culturais, apelos de líderes políticos aos seus 
simpatizantes, etc. Da mesma forma, pode-se analisar documentos, 
entrevistas, diários, textos, entre outros.

Nesse trabalho, aplicou-se a técnica da análise de conteúdo 
na apreciação das respostas subjetivas dos entrevistados, estabele-
cendo-se as categorias de classificação do conteúdo das respostas 
e as quantificando, o que permitiu, ao final, também esse tipo de 
análise quantitativa. 

Para Marconi e Lakatos (1996), trata-se de uma técnica que 
vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos, pela sua utilidade 
e amplitude de aplicação. 

As limitações da pesquisa se encontram no baixo grau de gene-
ralização das conclusões devido, principalmente, ao número pequeno 
de entrevistados, como costumam ter as pesquisas qualitativas.

A pesquisa de campo teve as seguintes etapas:

1. Elaboração, a partir dos objetivos da pesquisa, do questio-
nário que orientou as entrevistas. 

2. Testagem prévia do questionário elaborado, aplicando-o a 
cinco pessoas que compõem o universo vegano. Esse procedimento 
permitiu identificar e reelaborar questões dúbias ou mal formuladas.

3. Realização das entrevistas durante o 12° Festival Vegano 
Internacional realizado no período de 22 a 25 de julho de 2009, na 
cidade do Rio de Janeiro.

4. Análise de conteúdo, incluindo tabulação dos dados, forma-
tação dos resultados e apreciação do conteúdo das comunicações.

5. Redação das conclusões.
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3.2 Resultados e discussão dos resultados

Os entrevistados veganos que participaram da pesquisa têm 
idade entre 30 e 70 anos, sendo que nove (09) deles com formação 
de nível superior e metade dos dez (10) são doutores. Apenas três 
(03) deles têm filhos e um (01) pretende ter. Os demais, seis (06) 
entrevistados, não têm filhos e nem pretendem ter.

Buscando a compreensão dos resultados e sua discussão, apre-
sentar-se-á, para cada item do roteiro de entrevista, a discussão 
desses dados. Uma discussão mais ampla e abrangente será feita 
nas considerações finais. O roteiro completo da entrevista, bem 
como as ideias centrais das respostas dadas pelos entrevistados ve-
ganos estão disponíveis no documento completo da tese48.

1a QUESTÃO - Você considera importante, se preocupa com 
a roupa que compra e veste? Por quê?

Apenas um entrevistado disse que não dá importância para 
o que veste, mas analisando a resposta, ela equivale a um “sim”, 
na medida em que ele fala da importância que dá ao conforto no 
vestir. Os demais disseram que a roupas têm importância sim, prin-
cipalmente porque é com a roupa que a pessoa se apresenta para 
as outras, ela traz várias informações sobre a pessoa que a veste. 

Dos entrevistados, (03) disseram que se vestir bem é impor-
tante para que se tenha credibilidade quando está se apresentando 
para o público, palestras, aulas, entrevistas, entre outros.  

Razões estéticas e éticas também são citadas como importantes 
na escolha das roupas ao se vestir, bem como o bem estar, que para 
os veganos, segundo foi observado durante as entrevistas, é decor-
rente da harmonia entre as escolhas estéticas aliadas com a ética. 

A questão da aceitação ou rejeição social é levantada pelo 
entrevistado (E6), “somos julgados pela nossa aparência, portanto 
o nosso modo de vestir pode fazer com que sejamos aceitos ou 
rejeitados socialmente”. 

O ato do vestir é considerado especial para o entrevistado 
(E10), que se veste de acordo com o seu humor, tem relação com 

48 Schulte, Neide Köhler. http://www.pergamum.udesc.br/dados
-bu/000000/000000000016/00001667.pdf
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o estado de espírito. “É o momento de pensar em mim, como 
me sinto para então escolher o que vou vestir e como eu vou me 
apresentar”. Ou seja, segundo o entrevistado, a importância do 
vestir se dá por ser o vestir uma forma de apresentar o seu estado 
de espírito para as pessoas.   

2a QUESTÃO - Dentre os seguintes tipos de roupa, qual você 
mais veste? 

Todos disseram que usam peças básicas e (03) entrevistados, 
além das peças básicas, procuram se vestir com um estilo próprio, 
com alguns detalhes que personalizam as roupas, ou seja, para que 
a roupa tenha a “cara de quem a veste”.

Embora os entrevistados optem por roupas básicas, a questão 
estética aparece como sendo um quesito importante na escolha de 
suas roupas. Ou seja, os veganos, assim como outros consumidores 
escolhem as roupas considerando a agradabilidade das mesmas. 

Além disso, (3) dos entrevistados dizem que não gostam do 
que está na moda e não dão importância para roupas de marcas fa-
mosas. Preferem se vestir de forma pessoal, e muitas vezes gostam 
do que está “fora de moda”. Evitar consumir uma estética efêmera 
e comprar de acordo com o gosto pessoal contribui para que as 
roupas sejam usadas por mais tempo. 

3a QUESTÃO - Qual a principal razão pela qual você deixa de 
usar uma roupa e compra outra?

O desgaste físico (puída, desbotada) da peça é a principal ra-
zão da troca, depois vem o desgaste estético, não gostam mais de 
determinada cor ou modelo da peça. Peças com couro ou outros 
materiais de origem animal também são doadas. 

Ao usarem suas roupas até o desgaste, pode-se afirmar que os 
consumidores veganos (pelo menos os da amostra dessa pesquisa) 
estão de acordo com os princípios da sustentabilidade ao utilizarem 
os produtos pelo máximo de tempo possível. 

As razões estéticas para o descarte, resposta em segundo lugar 
de frequência, parecem coerentes com as respostas dadas na ques-
tão anterior, quando 40% dos entrevistados comentaram sobre as 
razões estéticas para escolher uma roupa. 

Outra razão de descarte é quando as roupas não servem mais, 
porque engordam ou emagrecem. Ou ainda, conforme um entre-
vistado (E7), a troca também pode acontecer para uma mudança 
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de estado de espírito. Pois para ele, “as roupas podem representar 
como nos sentimos”. 

4a QUESTÃO - Por quanto tempo, em média, você usa 
uma roupa?

O tempo de uso das roupas é longo, segundo os entrevistados. 
Camisetas e peças íntimas costumam durar menos, mas jaquetas e 
casacos e algumas calças são usados durante muito tempo, pois a 
durabilidade é muito maior. 

Durante a entrevista, alguns entrevistados comentaram que 
evitam comprar algumas roupas de tecidos sintéticos que, após al-
gumas lavagens, parecem deformadas e desgastadas, pois apresen-
tam “aquelas bolinhas”. 

Esse modo de consumo, procurando manter suas roupas pelo 
máximo de tempo possível, durante anos, até o desgaste, reforça 
a coerência do discurso vegano, entre os entrevistados, em evitar 
causar mal à natureza, aos animais e, por consequência, aos huma-
nos. Conforme Capra (1996), tudo está interligado, é a teia da vida. 
A prática de cada um tem consequências para os demais.

5a QUESTÃO - O que você faz com as roupas que não usa mais?
A doação para instituições beneficentes e/ou pessoas neces-

sitadas é o principal destino das roupas quando ainda podem ser 
usadas. Também fazem doações para entidades de proteção animal, 
que fazem brechós para arrecadação de recursos financeiros para 
cuidar de animais abandonados, doentes ou maltratados. 

Dois dos entrevistados dizem doar as roupas para pessoas 
da família. Um deles confessa que tem resistência em doar as 
roupas para pessoas estranhas, ele prefere dar para alguém da 
família, pois tem afeto por elas. “Cada roupa me lembra algum 
momento da minha vida, elas carregam memória de parte da 
minha vida” (E3).

As roupas que não estão em bom estado são reutilizadas como 
panos de limpeza, principalmente as peças de algodão.

6a QUESTÃO - O que você considera ao comprar uma roupa?
Aqui também se verifica a coerência das respostas dos en-

trevistados, sendo a estética a principal questão levada em consi-
deração ao comprar uma roupa. O segundo critério mais citado, 
metade dos entrevistados, é referente ao material que não deve ser 
de origem animal. 
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O critério “conforto” aparece em terceiro lugar para definir a 
compra, ou seja, 40% dos entrevistados dizem ser fundamental que 
as roupas sejam confortáveis no vestir.

Além dos critérios estético, material e conforto, para 20% dos 
entrevistados é preciso ainda que a roupa não seja de moda, que 
seja atemporal (simples, básica), e consideram o preço. 

7a QUESTÃO - Você considera, ao comprar, a origem da 
roupa (onde é fabricada) e o material de que é feita?

Ao comprar uma roupa, mais da metade dos entrevistados 
(60%) considera a origem do produto, onde foi fabricada. A princi-
pal razão é para evitar a compra de produtos feitos com utilização 
de mão de obra escrava, semi-escrava ou com pagamento injusto. 
O fairtrade (comércio justo) é um dos quesitos (o social) para que 
um produto tenha o selo de produto sustentável.

A falta de informação quanto à origem é a principal justifi-
cativa dos entrevistados que não consideram a origem. Contudo, 
mesmo os entrevistados que consideram a origem dos produtos, 
reclamam da falta de informação.

O material com o qual é feito o produto é considerado por 
todos os entrevistados ao comprar uma roupa. A principal razão é 
para evitar a compra de produtos feitos com utilização de materiais 
de origem animal. Ou seja, este quesito é determinante no momen-
to da compra. Outros dois quesitos são citados quanto ao material: 
a durabilidade e que os tecidos não amassem. 

Todos esses quesitos são muito importantes para a questão da 
sustentabilidade, pois os materiais de origem animal têm origem na 
criação artificial de animais, além da crueldade que normalmente 
lhes é infligida durante suas (curtas) vidas, ainda devastam grandes 
áreas florestais, geram poluição da água, ar e terra. 

A durabilidade dos materiais pode evitar o descarte das roupas 
em curto prazo, o que poderá contribuir para redução do consumo 
de produtos novos e para gerar o consumo de serviços, como de 
manutenção ou customização das roupas, caso haja desgaste estético.

8a questão - Quanto você gasta na compra de roupas, em 
média, por mês? 

Na compra de roupas, metade dos entrevistados declara ter gas-
tos até R$ 100,00 por mês. Em segundo lugar estão gastos até R$ 
50,00, e apenas dois entrevistados dizem ter gastos até R$ 200,00. 
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9a QUESTÃO - Você compra roupas em brechó (de segunda 
mão), troca roupas ou aluga? 

Quanto à compra de roupas de segunda mão, mais da metade 
dos entrevistados (60%) diz que não compra em brechós, metade 
deles (3) por falta de hábito e outra metade (3) porque acreditam 
que a roupa traz a energia das pessoas que as vestiam. 

Cada um dos demais entrevistados que compra em brechós 
tem uma razão específica: - normalmente compra no exterior onde 
as peças são mais bem cuidadas e às vezes até sem uso; - porque 
tem muita coisa boa em brechós; - para ajudar ONGs que arreca-
dam recursos para ajudar os animais; e, a roupa traz a energia das 
pessoas que as vestiam. Ou seja, esta mesma razão, citada como 
motivo para comprar, é considerada, por três dos entrevistados, 
como razão para não comprar em brechó.

Quanto à troca de roupas entre amigos e/ou família, mais da 
metade dos entrevistados (70%) disse que costumam trocar com 
amigos e/ou familiares e acham que é bom poder fazer trocas, seja 
entre familiares ou com amigos. 

Dois dos entrevistados que não trocam roupas, dizem que ape-
nas doam, mas não usam roupas de outras pessoas. Verificando na 
questão anterior, esses mesmos entrevistados também não com-
pram em brechós. Pode-se observar que existe uma coerência entre 
as respostas desses entrevistados. Ou seja, isso parece mostrar que 
para alguns entrevistados a roupa traz energia das pessoas que as 
vestiam e por isso têm preconceito com roupas usadas, evitam tanto 
comprar de brechós, quanto trocar roupas. Ou ainda poderia ser 
devido à falta de hábito.

O aluguel de roupas parece ser uma prática pouco comum en-
tre os veganos entrevistados, pois apenas um entrevistado disse que 
aluga roupas. A maioria dos entrevistados (80%) disse que a razão 
de não alugar é por falta de hábito, sendo que 60% disseram que se 
precisassem alugariam roupas. 

Poderia se levantar aqui a questão da importância dos hábitos. 
Se desde a infância fosse comum para as pessoas o uso de roupas de 
segunda mão, compartilhar e alugar roupas, é provável que essas 
práticas, na idade adulta, fossem tão comuns quanto é comprar uma 
roupa nova. A força dos hábitos é determinante na conduta huma-
na, portanto é importante que esses hábitos sejam desenvolvidos o 
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mais precocemente possível na vida das pessoas, o que, provavel-
mente, não aconteceu com esses veganos na sua infância. 

10a QUESTÃO - Você acha que poderia comprar menos 
roupas do que compra?

Apenas (3) entrevistados disseram que não poderiam comprar 
menos roupas do que compram, pois já procuram comprar pouco. 
Os demais entrevistados (7) disseram que poderiam comprar me-
nos, sendo que (2) deles disseram que se precisa pouco para viver. 
Pelas respostas dadas a esta questão, parece que a maioria dos 
entrevistados não associa a compra de roupas como uma forma de 
promover o seu bem estar, apenas como uma necessidade. 

11a QUESTÃO - Você tem cuidados com a manutenção 
das roupas?

Todos os entrevistados disseram que têm cuidados com a ma-
nutenção das roupas, sendo que a razão é para que elas durem por 
mais tempo. Um dos entrevistados também acrescentou que tem 
mais cuidado com as roupas que gosta mais, ou seja, uma escolha 
considerando a estética do produto também parece contribuir para 
que o usuário cuide mais da manutenção da mesma.

Durante o processo de lavagem é que se dá o principal cuidado 
para manutenção das roupas. Alguns entrevistados lavam a roupa a 
mão, evitando o uso de máquinas de lavar e utilizam sabão natural 
e produtos orgânicos em geral. Não passar as roupas e guardá-las 
bem também faz parte dos cuidados. 

Mandar arrumar, ajustar ou adaptar as roupas em costureiras é 
uma prática comum para a metade dos entrevistados. Modificar as 
peças com customização, fazer ajustes e algumas vezes pintá-las é 
uma atividade prazerosa para dois dos entrevistados.

12a QUESTÃO - O que você acha de propostas para o vestu-
ário como: um sistema estruturado para aluguel de roupas para o 
dia-a-dia, venda e troca de roupas usadas, manutenção das roupas, 
reciclagem das roupas após uso, roupas com tecidos orgânicos e 
tingimentos naturais, entre outros?

Nesta questão, que aborda as novas propostas para o vestuário, 
verificou-se que praticamente todos os entrevistados acham impor-
tante e/ou interessante um design para a moda mais sustentável, pois 
a consideram uma indústria que usa muitos recursos naturais e gera 
muita poluição. Assim, todas as medidas apresentadas na questão são 
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consideradas necessárias. Embora alguns entrevistados achem com-
plicado dividir, compartilhar as roupas, eles acreditam que talvez nas 
próximas gerações isso seja comum. Uso coletivo é considerado in-
teressante, desde que todos tenham cuidado com as peças, pois nem 
todos têm esse valor, do cuidado com as coisas coletivas. 

Segundo os entrevistados, é importante um cenário diferente, 
que contribua para que as pessoas possam usar roupas e demais 
objetos sem comprá-los, um sistema organizado de escambo seria 
muito interessante. Além disso, deve haver cada vez mais propos-
tas de um bom design com materiais reciclados e orgânicos. O 
veganismo tem esses valores, e os entrevistados buscam por este 
tipo de propostas, o que está de acordo com sua filosofia de vida.

As propostas também são consideradas importantes para mu-
dar a cultura do consumismo “que é algo surreal..., pensar em 
China, Japão onde só se produz cada vez mais”, segundo um dos 
entrevistados (E2). 

Outro entrevistado diz que a sustentabilidade não existe e faz 
crítica a Vezzoli, dizendo que “o discurso da sustentabilidade é 
usado para um consumo sem culpa”. 

Corroborando com uma opinião similar, outros dois entrevis-
tados afirmam que estamos distantes de um cenário de sustentabili-
dade, que tudo isso é necessário e importante, mas há um caminho 
longo pela frente, pois mudanças culturais demoram gerações, mas 
acontecem, principalmente quando não existe outra saída. 

Além disso, afirmam que poucas pessoas realmente estão pre-
ocupadas com um mundo melhor para todos. As pessoas geral-
mente pensam no seu próprio bem estar e não param para refletir 
sobre o impacto de seu modo de viver, para conseguir o seu bem 
estar. Contudo, acreditam que isso vai mudar no futuro, pois o ser 
humano será obrigado a rever seu modo de vida porque a natureza 
não vai suportar a exploração desmedida que acontece na atualida-
de. Rios são desviados, lagos artificiais são formados, o lixo não 
tem mais onde se colocar, o lençol freático está sendo contaminado 
com os agrotóxicos. Sem falar da exploração animal, que além de 
ser antiética, pois o homem não é o centro do mundo e não tem 
o direito de dominar toda vida do planeta em seu benefício, ainda 
contribui para devastar grandes áreas de matas e poluir com os re-
síduos gerados. Conclui um dos entrevistados (E4), “dá para listar 
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muitas razões para que o homem tenha que rever seu modo de lidar 
com a natureza”.

Portando, segundo os entrevistados, propostas diferentes das 
que se encontra hoje são muito importantes para que gradativa-
mente o consumidor mude seu modo de consumir, pensando no 
que está comprando e usando. Mas para isso acontecer é preciso 
verdadeiramente trabalhar para uma educação melhor, para que as 
pessoas sejam mais críticas, para que aprendam sobe “a história das 
coisas”, entendam e pensem sobre o ciclo de vida dos produtos, 
desde a origem da matéria prima até o descarte. Uma sugestão dada 
pelos entrevistados é que deveria haver workshops e campanhas 
para divulgar essas ideias, para as pessoas aprenderem a ter um 
consumo consciente. 

Não devemos desperdiçar tanto, disse um dos entrevistados 
(E2), devíamos pensar como nossas avós faziam, pois elas tinham 
mais cuidado com os objetos, reaproveitavam e também sabiam 
fazer mais coisas, tricô, crochê. Hoje a maioria dos jovens não 
sabe nem pregar um botão, ou melhor, nem colocar linha na agu-
lha. Essa cultura era européia, veio com as duas grandes guerras 
mundiais do século XX. 

As roupas deveriam ser menos industriais, sugere outro entre-
vistado (E3). Serem feitas para durarem mais, assim como qualquer 
outro objeto criado pelo homem. O design serve para fazer um 
mundo melhor, criar produtos que durem mais tempo e com menos 
impacto à natureza, e não para manipular as pessoas, fazendo-as 
consumir mais. 

Para concluir esta questão, vale citar ainda a opinião de um 
dos entrevistados que diz que essas propostas podem até ser uma 
realidade para funcionar em grandes centros. Ou seja, em locais 
mais distantes ele acredita que seja difícil implantar um sistema de 
trocas, aluguel, compartilhamento e também as roupas orgânicas e 
recicladas, que ainda tem um custo mais elevado, pois a maioria 
dos consumidores ainda compra considerando mais o critério do 
preço do que da sustentabilidade.

Nessa questão foram abordadas, em conjunto, algumas ques-
tões anteriores, de uma forma mais ampla e menos individualizada. 
Aqui todos concordam que as propostas são importantes, mesmo 
alguns entrevistados tendo assinalado anteriormente que não pra-



107

ticam algumas dessas medidas como, por exemplo, a compra de 
roupas usadas e o aluguel de roupas. Conforme o entrevistado (E8), 
“talvez nas próximas gerações isso seja comum”. 

13a QUESTÃO - Você considera que conhece os princípios 
para a sustentabilidade sócio-ambiental?

Todos os entrevistados afirmam conhecer os princípios para 
a sustentabilidade sócio-ambiental, bem como dizem aplicá-los no 
seu cotidiano. Dos exemplos de práticas sustentáveis, a separação 
do lixo é a que mais foi citada. Logo a seguir aparece a economia 
de água e/ou de energia, com banhos mais curtos, reutilização da 
água, o não uso de alguns aparelhos domésticos que gastam muita 
energia (microondas, ar condicionado, ferro de passar roupa), o 
uso de lâmpadas frias e o desligamento de aparelhos das tomadas. 

Mais da metade dos entrevistados (60%) disse que consome 
pouco, que procura ter uma vida mais simples, reutiliza ao máximo 
as coisas e não compra nada por impulso.

O não-uso de produtos animais na alimentação é citado por 
metade dos entrevistados como um exemplo das práticas sustentá-
veis que praticam. Para eles, para se ter uma vida mais sustentável, 
é preciso incluir a alimentação vegana e orgânica, pois o consumo 
de produtos de origem animal e produtos com agrotóxicos têm um 
grande impacto ambiental, além de não ser ético.

Evitar o uso do carro, usá-lo somente quando realmente for 
necessário, ir a pé sempre que possível ou não ter carro, é uma 
prática sustentável citada por metade dos entrevistados.

Outras práticas são citadas como o uso de ecobags, não ter 
filhos, uso de produtos naturais biodegradáveis na limpeza, não com-
prar nada por impulso e a divulgação dos princípios da proteção 
animal e ambiental.

Dentre as práticas citadas, uma delas é polêmica: “não ter filhos”. 
Segundo os princípios levantados na literatura para um 

consumo mais sustentável, as práticas realizadas no cotidiano 
pelos entrevistados veganos, estão de acordo com princípios 
para a sustentabilidade socioambiental. Contudo, alguns entre-
vistados dizem ter dificuldades em aplicar melhor os princípios 
da sustentabilidade, pois ainda faltam produtos e serviços mais 
adequados como, por exemplo, um sistema de transporte cole-
tivo melhor e a construção de ciclovias e aluguel de bicicletas, 
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além, é claro, da “falta de hábito” de certas práticas considera-
das mais sustentáveis. 

15a QUESTÃO - Você acredita que contribui com a sua comu-
nidade na busca por um modo de vida mais adequado à sustentabi-
lidade socioambiental? 

Todos os entrevistados dizem que contribuem com a sua co-
munidade na busca por um modo de vida mais adequado ao discur-
so da sustentabilidade socioambiental, sobretudo intelectualmente. 
Todos os entrevistados são palestrantes e frequentemente são con-
vidados para palestrar em eventos, publicar textos e dar entrevistas 
em emissoras de televisão e/ou rádio falando sobre a questão abo-
licionismo animal, o respeito pela vida e ética. 

Através da profissão de cada um como: promotor de justiça 
(1), perito criminal (1) professor (4), ativista (3) e jornalista (1), 
todos trabalham com questões que envolvem a preservação ambien-
tal. Geralmente são convidados para palestrar em eventos sobre a 
questão dos direitos dos animais e o respeito pelo meio ambiente 
natural, para desenvolver com alunos um senso mais crítico, ou 
ainda para contribuir com a disseminação da informação e a gera-
ção de conhecimentos e para despertar sobre a necessidade de pre-
servação da vida no planeta Terra. Procuram trabalhar com ideais 
morais e questões éticas, contribuindo com uma boa educação na 
família e nas escolas. 

“Para mim a comida é só a ponta do iceberg” (E4), diz um dos 
palestrantes sobre a questão da sustentabilidade. Mas para todos os 
entrevistados, ser vegano e difundir a importância do veganismo no 
dia-a-dia para as pessoas é fundamental para a construção de um 
mundo melhor, sem tanta destruição ambiental, e também para a 
saúde física e mental das pessoas. 

Ser um exemplo pelas próprias ações é citado por quase me-
tade dos entrevistados (40%) como uma contribuição para com a 
sua comunidade na busca por um modo de vida mais adequado 
à sustentabilidade sócio-ambiental. Eles sentem responsabilidade 
pelo mundo em que vivem; se sentem bem pelo que fazem e têm 
vontade de ter um maior desenvolvimento pessoal, para isso têm 
necessidade de ajudar na construção de um mundo melhor. Segun-
do um dos entrevistados, “tenho atenção pelo que represento, sou o 
que gostaria de ser. É uma eterna busca, ser melhor” (E8). 
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Aqui cabe citar a frase de Mahatma Ganghi: “seja você a mu-
dança que gostaria de ver no mundo", que ilustra bem o que dizem 
os veganos entrevistados sobre ser um exemplo pelas próprias ações.

Comprar marcas feitas na comunidade, valorizando o produto 
e o artesanato local é uma forma de contribuição citada. “Devemos 
ajudar que pessoas que precisam trabalhar, mas os produtos têm 
que ser estéticos” (E9), e, além disso, conforme levantado anterior-
mente, os produtos também devem ser éticos. 

Outras práticas do cotidiano citadas são: evitar o uso de avião, 
fazer teleconferência, por exemplo; optar por não ter filhos, pois o 
impacto da população de humanos sobre o planeta é muito grande, 
porque mais um filho vai consumir mais coisas, assim não adianta 
cuidar com o restante, ou seja, ter filhos “não é uma questão pri-
vada porque afeta o mundo e as outras pessoas” (E1); e educar os 
filhos também é um ponto importante, pois serão os cidadãos do 
futuro próximo.

Quanto à contribuição com a comunidade na busca por um 
modo de vida mais adequado à sustentabilidade sócio-ambiental, 
os veganos entrevistados disseminam valores morais e éticos ao 
ministrarem palestras em eventos, publicam textos e dão entrevistas 
em emissoras de televisão e/ou rádio falando sobre a questão do 
respeito por todas as formas de vida.

16a QUESTÃO - O que você pensa sobre o atual sistema da moda?
A opinião dos entrevistados sobre o atual sistema da moda é 

bastante crítica, pois eles consideram a indústria da moda insus-
tentável, efêmera, fútil e que gera desperdício, conformismo e/ou 
insanidade por parte dos consumidores.

Segundo a maioria dos entrevistados (70%), trata-se de in-
dústria deslocada da realidade, com produtos projetados para uma 
efemeridade absurda, consideram algo insano. As pessoas aneste-
siadas, não são críticas, “seguem o barco” sem saber e questionar 
o rumo. Seres que “têm” e não que “são”. Alguns consumidores 
têm gastos excessivos com produtos do vestuário, mesmo as que 
têm pouco dinheiro. Marcas colocam 50 vezes o valor absoluto do 
produto, de custo (entrevistado 03 cita a DASLU). 

Eles consideram que a moda tem uma estética muito presa à 
futilidade, desconexa com a ética ambiental. É estética sem ética. 
Pouca preocupação com a sustentabilidade. Ficar trocando de rou-
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pa quando elas ainda estão boas para vestir, apenas para comprar 
outras porque estão na moda, é algo desnecessário. Segundo um 
dos entrevistados (09), devemos nos vestir para a gente, não para 
os outros. “A moda é muito isso, as pessoas fazem tudo para 
agradar e chamar a atenção das outras pessoas. Isso é alimentado 
pela mídia”. Diz ainda que é uma ditadura que impõe estilos com 
a ajuda da mídia.

Todo sistema da moda deveria ser diferente, segundo opi-
nião dos entrevistados. Eles dizem que a moda é um sistema que 
deve ser mudado, não pode continuar desse modo. Mas para isso 
é preciso educar os consumidores, eles são manipulados. Se ti-
verem mais consciência sobre o seu consumo comprarão menos 
e melhor, reduzindo o consumismo de roupas e demais coisas. O 
bem vestir não precisa estar associado ao consumismo, à troca 
das roupas tão rápida, pois os tecidos duram por muito tempo. A 
humanidade precisa mudar. A produção e consumo têm que ser 
mais éticos, com o comércio justo, a reciclagem, os tecidos mais 
naturais e sustentáveis. 

Portanto, é praticamente unânime a opinião dos entrevistados 
de que o sistema da moda precisa mudar, porque o mundo está 
mudando, lentamente, mas está, e a moda deveria acompanhar 
essa mudança para produção e consumo mais éticos. E a indústria 
da moda causa impacto para as pessoas e para o meio ambiente. 
É um sistema que beira a aberração com a quantidade de recursos 
naturais que utiliza e a poluição que causa. “Tudo isso porque as 
pessoas querem ficar bonitas” (E4). A princípio não há nada de 
errado com esse desejo/necessidade do ser humano, mas para isso 
é preciso oferecer produtos com menos impacto para as pessoas e 
ao meio ambiente. 

Além das críticas comuns feitas por vários entrevistados so-
bre a questão da moda, existem outras colocações particulares, 
como a questão do uso de peles de animais, pois ainda hoje têm 
estilistas e marcas que usam peles e couro em seus produtos, sen-
do que não é preciso fazer uso desse mater ial para fazer roupas 
no século XXI, pois existem diversos materiais que a indústria 
desenvolveu que as substituem. Embora os demais entrevistados 
não tenham falado sobre este ponto nesta questão, anteriormente 
todos declararam que não compram produtos feitos com materiais 
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de origem animal. Portanto, todos são críticos sobre a moda quan-
to a esse ponto.

Outra colocação importante nessa questão se refere à educa-
ção. Segundo um dos entrevistados (E8), é necessário uma forma-
ção para a independência do sistema da moda. Nos cursos de moda 
deveriam ter aulas para que os alunos desenvolvam seu próprio es-
tilo, e que trabalhem como personal stilist. Que se conheçam bem, 
que sejam mediadores e não reprodutores. Saibam andar na “con-
tramão” para provocarem as pessoas a se conhecerem, em qualquer 
ramo. Aprendam a olhar para dentro, valorizar o que tem de bom. 
Não serem dependentes desse sistema da moda. Serem capazes de 
mudar a vida das pessoas. Olhar para dentro para agir fora, fazer 
o outro se sentir melhor. São mudanças demais nas propostas da 
moda. Esta é a importância da educação, possibilitar que as pes-
soas tenham condições de realmente fazer as escolhas certas. No 
entanto, uma educação para o consumo consciente ainda está muito 
incipiente na atualidade. Infelizmente, pois para formar uma pessoa 
autêntica, capaz de estar de bem consigo mesma, verdadeira e com 
liberdade de ser, é preciso que haja uma educação que possibilite a 
construção de um ser crítico, com condições de questionar as coisas 
e não ser apenas “um seguidor”. 

Um indivíduo com uma boa formação crítica saberia lidar com 
a moda que é um sistema capitalista que procura criar a necessidade 
de consumo. Como outros instrumentos capitalistas, segundo um 
dos entrevistados (E1), “é um sistema que, invariavelmente, procu-
ra criar a necessidade de consumo em vez de simplesmente atender 
a demanda de identidade pessoal da população”. 

 Para o mesmo entrevistado (E1), a moda ainda está muito 
ligada à vaidade humana, e dentro do movimento vegano existe 
um estereótipo que não se deve ser feliz e bonito. “Uma lógica de 
que não se pode estar bem arrumado e feliz. Se vende uma imagem 
de pessoas com purismo (purismo psicológico), que para mim não 
tem fundamento. Noção religiosa de purismo não tem relação com 
a ética. Parece seita”.

Neste ponto o entrevistado faz uma crítica aos próprios vega-
nos, que a princípio, para alguns deles, não é importante se vestir 
bem. Contudo, durante 12° Festival Vegano Internacional, em 2009 
e em outros encontros como 2° Congresso Vegetariano Brasileiro, 
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em 2010, é possível perceber que alguns veganos procuram se ves-
tir bem. Nestes eventos havia lojas com produtos para o vestuário, 
feitos de materiais reciclados e orgânicos, sempre sem qualquer 
produto de origem animal, inclusive produtos de beleza. Ou seja, 
parece uma tentativa de associar estética com ética.

A moda também tem códigos, segundo outro entrevistado 
(E2), parece uma forma de inclusão social, se a pessoa se veste de 
acordo com as tendências de moda ela se sente incluída socialmen-
te, caso contrário, sente-se excluída.

3.3 Considerações sobre a pesquisa
com os veganos

Os (10) entrevistados, todos veganos, palestrantes que apre-
sentaram as suas práticas e propostas teóricas durante o 12° Festival 
Vegano Internacional em 2009, disseram que as roupas têm impor-
tância para eles, principalmente porque é com a roupa que a pessoa 
se apresenta para as outras, transmitindo várias informações sobre 
sua identidade. Por exemplo, com uma roupa adequada se passa 
credibilidade quando está se apresentando para o público. 

Quanto ao tipo de roupas que vestem, os entrevistados optam 
por roupas básicas, simples, dizem que não gostam do que está na 
moda e não dão importância para roupas de marcas famosas, mas 
consideram a questão estética como sendo um quesito importante 
na escolha de suas roupas. 

A principal razão para todos os entrevistados deixarem de usar 
as suas roupas é o desgaste físico, depois vem o desgaste estético. 
Aqui se pode afirmar que os consumidores veganos entrevistados 
estão de acordo com um dos princípios propostos para sustentabi-
lidade ao utilizarem os produtos pelo máximo de tempo possível, 
até o desgaste. Além disso, o tempo de uso das roupas é longo. 
Jaquetas e casacos e algumas calças são usados por mais de cinco 
anos, alguns disseram que usam por mais de dez anos. 

Após o desgaste e o longo tempo de uso, o principal critério 
observado para a compra de uma roupa nova é o estético, desde 
que o material não seja de origem animal. O conforto também é um 
critério fundamental para que as roupas sejam adquiridas.
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No momento da compra, a falta de informação quanto à ori-
gem da fabricação das roupas é uma reclamação dos entrevistados. 
Pois eles não querem comprar produtos que sejam produzidos em 
locais onde a mão de obra é explorada, escravizada.

Na compra de roupas todos os entrevistados declaram que 
os gastos mensais são inferiores a R$ 200,00. Quanto à compra 
de roupas de segunda mão, mais da metade dos entrevistados diz 
que não compra em brechós. Quanto à troca de roupas mais da 
metade dos entrevistados disse que costumam trocar com amigos 
e/ou familiares. Mas o aluguel de roupas parece ser uma prática 
pouco comum entre os veganos entrevistados, pois apenas um 
entrevistado disse que aluga roupas, mas outros disseram que se 
fosse necessário alugariam.

Comprar roupas em brechós é um modo de consumo que 
vem ao encontro da proposta da sustentabilidade, mas os entre-
vistados veganos, apesar de praticarem o consumo responsável 
sob vários aspectos, como por exemplo, o longo tempo de uso 
das suas roupas e o desgaste como principal razão para deixar de 
usá-las, não são adeptos dos brechós. Sendo que (30%) diz que é 
pela falta de hábito. 

Quando questionados se poderiam comprar menos roupas do 
que compram, apenas três entrevistados disseram que não, pois já 
compram poucas roupas. Os demais entrevistados (7) disseram que 
poderiam comprar menos. 

Todos os entrevistados disseram que têm cuidados com a ma-
nutenção das roupas para que elas durem por mais tempo. Durante 
o processo de lavagem, alguns entrevistados lavam a roupa a mão, 
utilizam sabão natural e produtos orgânicos em geral. A restaura-
ção e ajuste das roupas em costureiras é uma prática comum para a 
metade dos entrevistados. 

Em síntese, pode-se afirmar que os veganos entrevistados ves-
tem roupas básicas, no entanto, mesmo sendo básicas, as roupas 
devem ser atrativas, isso é, a questão estética aparece como sendo 
um quesito importante na escolha. 

Eles usam suas roupas durante muito tempo, têm cuidados 
com a sua manutenção para que elas durem por mais tempo, dei-
xando de usá-las apenas devido ao desgaste físico. Ao comprarem 
roupas, consideram a origem e o material, que não pode ser animal, 
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gastam pouco e a maioria disse que poderia gastar menos. A troca 
de roupas com outras pessoas é comum, mas a compra de roupas 
de segunda mão e o aluguel de roupas parecem ser práticas pouco 
comuns entre os veganos entrevistados. 

Todos os entrevistados disseram que consideram importante 
um cenário diferente para o sistema da moda, de forma que con-
tribua para que as pessoas possam: usar roupas e demais objetos 
por mais tempo, inclusive sem precisar comprá-los; ter acesso a 
um sistema organizado de escambo e ter opções de produtos com 
materiais reciclados e orgânicos. 

Também consideram importante mudar a cultura do consumo, 
para que seja produzido e consumido menos. O discurso da susten-
tabilidade não pode ser usado com a finalidade de um consumo sem 
culpa. Além disso, afirmam que estamos distantes de um cenário de 
sustentabilidade na moda ou em outras áreas, que há um caminho 
longo pela frente, pois mudanças culturais demoram gerações, mas 
acontecem, principalmente quando não existe outra saída.

Quanto aos princípios para a sustentabilidade socioambien-
tal, todos os entrevistados afirmam conhecê-los e aplicá-los no 
cotidiano. A separação do lixo é um dos exemplos mais citados. 
A economia de água e/ou de energia, consumir pouco, o não-uso 
de produtos de origem animal são práticas citadas pelos entrevista-
dos como exemplos de comportamentos considerados sustentáveis. 

Para eles, uma vida mais sustentável deve incluir uma ali-
mentação vegana e orgânica, pois o consumo de produtos de ori-
gem animal tem um grande impacto ambiental, além de não ser ético.

Dentre as práticas citadas, uma delas gera polêmicas: “não 
ter filhos”. Esse é um dos princípios da sustentabilidade que pou-
co está sendo abordado pelos teóricos que estudam o tema. Lom-
borg49, cientista político dinamarquês, afirma que se fosse possí-
vel limitar substancialmente o crescimento da população mundial, 
provavelmente as emissões não aumentariam tanto. Mas só se 
consegue alterar essa variável dramaticamente num regime auto-
ritário como o da China, onde o governo determina que os casais 
só possam ter um filho. 

49 Entrevista disponível em: http://veja.abril.com.br/231209/podemos-fazer-me-
lhor-p-021.shtml Acesso: 29/05/10.
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O cientista não acredita que se vá reduzir a taxa de natalidade 
com informação. As pesquisas mostram que as pessoas agem de 
forma muito objetiva sobre o número de filhos que têm. Para os 
pobres, crianças são fonte de renda. Para os ricos, representam 
despesa. Assim, Lomborg levanta uma questão relevante para a 
reflexão sobre a busca por um desenvolvimento sustentável: por 
que o crescimento populacional é pouco em considerado nas dis-
cussões sobre clima e a sustentabilidade?

Essa questão foi levantada por somente um dos entrevista-
dos, apesar de que a maioria deles não tem filhos e não pretende 
ter. Trata-se de um assunto polêmico que envolve questões políti-
cas, religiosas e culturais.

As práticas realizadas no cotidiano pelos entrevistados vega-
nos estão de acordo com princípios para a sustentabilidade sócio
-ambiental. Alguns entrevistados dizem ter dificuldades em apli-
car melhor os princípios da sustentabilidade, pois ainda faltam 
produtos e serviços mais adequados. 

Todos os entrevistados dizem que contribuem com a sua co-
munidade na busca por um modo de vida mais adequado à sus-
tentabilidade socioambiental. Essa contribuição se dá através de 
palestras, publicação de textos e também pela profissão de cada 
um. De alguma forma, todos trabalham com questões ambientais, 
disseminando informação para contribuir para o conhecimento e 
despertar a consciência para a necessidade de preservação da vida 
no planeta Terra. Procuram trabalhar com ideais morais e ques-
tões éticas, visando contribuir para uma boa educação.

Para todos os entrevistados, ser vegano e difundir a impor-
tância do veganismo no dia-a-dia para as pessoas é fundamental 
para a construção de um mundo melhor, sem tanta destruição 
ambiental. Assim, acreditam que cada um pode ser um exemplo 
pelas próprias ações, e dessa forma contribuir para a sua comuni-
dade na busca por um modo de vida mais adequado ao discurso 
da  sustentabilidade socioambiental. 

Os palestrantes veganos participantes do 12° Festival Vegano 
Internacional, não recebem pagamento pelas palestras, nem ajuda 
com passagens e hospedagens. Usam recursos financeiros próprios 
para contribuírem com a sociedade a partir de seus conhecimentos 
para colaborar com a construção de uma humanidade mais ética.
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Os entrevistados têm uma opinião crítica sobre o atual siste-
ma da moda. Para eles a moda é uma indústria insustentável, com 
produtos efêmeros, que geram desperdícios e destruição ambiental.

O sistema da moda deve ser mudado, segundo os entrevis-
tados. Mas para isso é preciso educar os consumidores para não 
serem manipulados. A moda faz parte de um sistema capitalista que 
procura criar a necessidade de consumo. Com mais educação sobre 
o consumo e seus impactos, as pessoas comprarão menos e melhor, 
reduzindo o consumismo de roupas e demais produtos e, desta for-
ma, contribuirão para preservação do meio ambiente natural.

A partir da pesquisa com os consumidores veganos pode-se 
levantar os seguintes pontos principais:

•	 Consideram as roupas importantes;
•	 Usam roupas básicas, mas a questão estética aparece como 

sendo um quesito importante;
•	 Não gostam do que está na moda e não dão importância 

para roupas de marcas famosas;
•	 Deixam de usar as suas roupas pelo desgaste físico;
•	 Usam as roupas por um longo tempo;
•	 Escolhem uma roupa nova para comprar pelo critério estético;
•	 Não compram produtos de origem animal; 
•	 O conforto é um critério fundamental na compra;
•	 Reclamam da falta de informação quanto à origem das 

roupas e os materiais usados;
•	 Não têm o hábito de comprar roupas de segunda mão, 

trocar e alugar; 
•	 Dizem que poderiam comprar menos roupas do que compram;
•	 Afirmam que têm cuidados com a manutenção das roupas 

para que durem por mais tempo;
•	 Consideram importante um cenário diferente para o siste-

ma da moda, menos produção e consumo;
•	 Alertam que o discurso da sustentabilidade não deve ser 

usado com a finalidade de um consumo sem culpa;
•	 Acreditam que um cenário de sustentabilidade na moda 

ou em outras áreas ainda está distante da realidade das 
sociedades atuais;

•	 Declaram que conhecem e aplicam no cotidiano os 
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princípios elencados pelo discurso para a sustentabili-
dade socioambiental; 

•	 Defendem que uma vida mais sustentável deve incluir a 
alimentação vegana e orgânica, pois o consumo de produ-
tos de origem animal tem um grande impacto ambiental, 
além de não ser ético;

•	 Contribuem com diversas ações na comunidade para a 
busca por um modo de vida mais adequado ao discurso 
para a sustentabilidade socioambiental;

•	 Os entrevistados têm uma opinião crítica sobre o atual siste-
ma da moda, consideram que é uma indústria insustentável.

Nessa amostra pode se observar que os entrevistados, con-
sumidores veganos, segundo suas práticas e seu discurso, têm um 
consumo mais ético e responsável, comportamento que contribui na 
busca por um modo de vida menos destrutível. 

Esses consumidores veganos foram de fundamental importân-
cia para o trabalho, pois através de suas contribuições nas entrevis-
tas, fornecendo informações sobre seu modo de consumo, possibi-
litaram a realização desta pesquisa que verificou que há coerência 
entre o discurso e a prática dos veganos entrevistados. 

Quanto aos cinco princípios de prioridade propostos por 
Taylor, apresentados anteriormente, considerando que o ato de se 
vestir faz parte dos interesses básicos dos humanos, a partir da pes-
quisa com o veganos pode-se afirmar que: 

•	 Quanto ao primeiro princípio, o da auto-defesa, não é ne-
cessário um confronto com outros seres para que os ve-
ganos se vistam, pois não usam peles ou qualquer outro 
material de origem animal;

•	 Quanto ao segundo princípio da proporcionalidade (uma 
forma de equilibrar os interesses humanos com os inte-
resses dos outros seres, de forma que se tente satisfazer 
os dois ao máximo possível), pelo fato de não usarem 
qualquer material de origem animal, o interesse dos ani-
mais é preservado e, além disso, por consumirem pouco 
e preferirem produtos naturais e orgânicos, o impacto na 
natureza é menor;
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•	 Quanto ao terceiro princípio do mal menor, ele se aplica 
em situações em que os interesses básicos de animais e 
plantas estejam inevitavelmente em competição com os 
interesses não básicos de humanos e em que a satisfação 
desses interesses humanos seja prejudicial para os outros 
seres. O interesse básico do animal é manter a vida e re-
lacionando-se com interesse humano de vestir-se que não 
é básico, os veganos por não usarem qualquer material de 
origem animal, ao consumirem pouco e preferirem produ-
tos naturais e orgânicos o mal que causam é menor;

•	 Quanto ao quarto princípio, a justiça distributiva (esse 
princípio é utilizado nos casos em que não é possível apli-
car os três princípios anteriores, já que neste caso os or-
ganismos não significam uma ameaça para humanos e ao 
mesmo tempo, seus interesses são de igual importância), 
pode-se dividir os recursos benéficos da Terra de forma 
igualitária com outros membros do planeta. Essa questão, 
embora não tenha sido abordada diretamente na pesquisa 
com os veganos, pode-se dizer que, por serem abolicio-
nistas, os veganos defendem que animais e plantas tenham 
direitos a áreas sem interferência dos humanos, ou seja, 
como os humanos usam determinadas áreas para viver, 
outras devem ser reservadas para animais e plantas;

•	 Quanto ao quinto princípio da justiça restitutiva, (apli-
cável sempre após o princípio do mal-menor e da justiça 
distributiva), se forem causados danos a não humanos pe-
los humanos (agentes morais), alguma forma de reparação 
ou compensação deve ser feita, para que as ações sejam 
completamente consistentes com a atitude de respeito pela 
natureza. Assim, o princípio da justiça restitutiva se aplica 
para repor aquilo que foi prejudicado aplicando-se os prin-
cípios anteriores, buscando o bem de todo um ecossiste-
ma, para poder atingir o maior número de seres possível. 

Nesse sentido, muitos veganos costumam participar, direta ou 
indiretamente, de ações que envolvem recuperação de animais e 
do ambiente natural dos danos causados pelos humanos, dedicando 
inclusive a maior parte das suas vidas. Entre os exemplos pode-se 
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citar o trabalho do Instituto Nina Rosa50, que produz documentários 
como Vegana, do site ANDA51, que publica diariamente notícias 
sobre questões ligadas aos animais e ao meio ambiente, a SVB52, 
que produziu o caderno “Impactos ambientais do uso de animais 
para alimentação”. 

Além dos três exemplos citados, poderiam ser elencadas muitas 
outras ações coordenadas por veganos que desenvolvem diferentes 
ações em prol da recuperação do que foi danificado ou destruído 
pelo modo de vida dos humanos, ou ainda que busquem ensinar uma 
forma de viver sem causar tantos danos ao meio ambiente natural.

Um exemplo que diz respeito ao vestuário, interesse não bá-
sico dos humanos, será apresentado no próximo capítulo. O pro-
grama de extensão Ecomoda UDESC foi criado para atender a um 
convite para participar de um evento vegetariano com o tema moda 
sem crueldade.

50 Disponível em: http://www.institutoninarosa.org.br/
51 Disponível em: http://www.anda.jor.br/
52 Disponível em: http://www.svb.org.br/vegetarianismo/ Caderno produzido 

pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) com o respaldo de fontes como 
FAO, ONU, WWF e IBGE, o caderno revela em que medida a produção in-
dustrial de carnes compromete a sustentabilidade em nosso planeta. Acesso em 
10/06/11.
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Baseado nos relatórios apresentados anualmente, esse item 
apresenta o trabalho do programa de extensão universitária, 

Ecomoda UDESC, iniciado em 2005 no Curso de Moda da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina, que surgiu com o propósi-
to de pesquisar, experimentar e disseminar a necessidade de uma 
“moda ética”. Também são apresentadas propostas desenvolvidas 
por parceiros do programa, como, por exemplo, a Justa Trama que 
produz a cadeia do algodão orgânico e participa da rede brasileira 
de Economia Solidária. 

A partir dos meados da primeira década do século XXI é que 
surgiram mais iniciativas com propostas de produção e consumo 
para uma moda mais ecológica e ética. Atualmente pode se dizer 
que a sustentabilidade “está na moda”. No entanto, pouco do que 
se propõe como produto “sustentável” na moda de fato se aproxima 
das propostas do discurso da sustentabilidade. 

4.1 Programa de extensão Ecomoda UDESC

Em 2003, quando temas ligados à natureza eram usados ape-
nas como inspiração para as coleções de moda, Marly Winckler, 
presidente da SVB - Sociedade Vegetariana Brasileira, convidou o 
curso de Moda da UDESC (Universidade do Estado de Santa Cata-
rina) para participar do 36° Congresso Mundial de Vegetarianismo53  
com um desfile ecológico.

O evento foi realizado em Florianópolis no período de 08 a 
12 de novembro de 2004. Com o tema “moda sem crueldade”, 
proposto para o desfile, foram criadas duas coleções com peças 
confeccionadas sem utilização de matéria-prima de origem ani-
mal, pois os vegetarianos não usam roupas feitas com materiais 
dessa natureza. 

A primeira coleção foi desenvolvida pelos alunos formandos 
da oitava fase do curso de Moda/UDESC daquele ano, que utili-

53 Congresso Mundial de Vegetarianismo acontece a cada dois anos em um país 
diferente, em 2004 no Brasil, em 2006 na Índia, em 2008 na Alemanha e em 
2010 na Indonésia.
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zaram tecidos com propostas ecológicas como: tecidos reciclados, 
orgânicos e couro vegetal. A coleção foi chamada “Sementes da 
Moda”. A segunda coleção foi desenvolvida pelo projeto de exten-
são “Coleção Veg Fashion”, com a participação de uma equipe for-
mada por alunos e professores da UDESC e pessoas da comunidade. 

Todas as peças da coleção foram confeccionadas com rea-
proveitamento de materiais a partir de uma campanha no CEART 
(Centro de Artes da UDESC) onde se arrecadaram tecidos, roupas, 
calçados e demais objetos de vestuário que não eram mais utiliza-
dos pelos doadores. Após a triagem das doações, algumas peças 
foram totalmente desmontadas para criação de novos modelos e ou-
tras receberam tingimentos, aplicações, customização, entre outras 
técnicas. A coleção foi chamada “Chic é ser consciente54”.

O evento teve projeção internacional, pois o 36º Congresso 
Mundial de Vegetarianismo reuniu pessoas de diversos países para 
discutir questões relativas ao vegetarianismo e veganismo: alimen-
tação, consumo responsável, preservação ambiental, direito dos 
animais, filosofia, entre outros.

A participação no evento estimulou o estudo e aprofundamen-
to da temática moda e sustentabilidade no curso de Moda/UDESC, 
sendo que, em 2005, o tema abordado no 1° Veg Fashion norteou 
a criação do Programa de Extensão Ecomoda UDESC e também a 
pesquisa “Eco Fashion: consolidação de uma tendência ecológica 
para a moda”, que levantou o estado da arte da moda no contexto 
da sustentabilidade.

A idealização do Programa de Extensão Ecomoda UDESC 
partiu de questões ambientais e sociais. Verificou-se junto à co-
ordenação do curso de Moda/UDESC que havia uma minoria de 
alunos vindos de escolas públicas. A maioria dos jovens das co-
munidades de baixa renda tem dificuldade de ingressar no curso de 
Moda/UDESC, onde há um alto índice de candidatos por vaga a 
cada vestibular55. Na verdade, essa é a realidade nos demais cursos 
e universidades brasileiras.

Observou-se também que não haviam ações desenvolvidas no 
Departamento de Moda para dar oportunidade para os jovens des-

54 Proposta pela jornalista Danieli Ferraz, organizadora do 1° Veg Fashion.
55 Dados apresentados pela coordenação do curso de Moda/UDESC.
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tas comunidades. A partir desse contexto levantou-se a seguinte 
questão: que ações poderiam ser desenvolvidas para aproximar a 
comunidade e o curso de Moda/UDESC, incluindo a questão da 
responsabilidade socioambiental?

Quanto à questão ambiental, considerou-se que o sistema da 
moda estimula o consumo excessivo, propondo a renovação cons-
tante do vestuário prescrito pelas tendências de moda, o que gera 
produtos com um ciclo de vida muito curto. A produção cresce para 
atender a demanda estimulada, com isso aumenta o consumo de 
energia, de água, de matérias-primas, efluentes, lixo, entre outros, 
gerando a redução dos recursos naturais, causando impactos nega-
tivos ao meio ambiente natural.

No estado de Santa Catarina, com grandes empresas têxteis, 
como em Blumenau, que é segundo maior polo do setor no país56, 
há geração de grande quantidade de resíduos, sendo que alguns 
deles podem ser usados como matéria prima na produção de arte-
sanato e outros produtos de vestuário. Diante desse contexto, como 
pode ser projetado um vestuário, junto com os alunos e a comuni-
dade, com menor impacto socioambiental?

Com base na problemática identificada, o Programa de Ex-
tensão Ecomoda UDESC foi criado com a proposta de contribuir 
com a sociedade na pesquisa de métodos e técnicas para reduzir os 
impactos socioambientais ligados à indústria do vestuário. 

O objetivo do programa é contribuir com a sociedade através 
da educação, com pesquisa e atividades de capacitação, através da 
inter-relação entre o meio acadêmico e a comunidade, desenvolven-
do noções de responsabilidade socioambiental na produção e con-
sumo de produtos ligados ao universo da moda, e possibilidades de 
geração de renda. Constatou-se que a extensão universitária seria o 
meio mais ágil para alcançar resultados relevantes na difusão dessa 
proposta no ambiente externo à Universidade.

O Programa de Extensão Ecomoda UDESC é constituído por 
projetos, eventos, cursos e diversas atividades como: palestras, 
exposições, participação em programas de televisão, rádio, entre 
outras. A maioria das ações acontece em Florianópolis, mas tam-

56 Disponível em http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noti-
cia/2012/11/com-grandes-empresas-texteis-blumenau-e-segundo-maior-polo
-do-setor-no-pais-3964028.html Acesso em 30 de nov, 2012
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bém são apresentados desfiles, exposições e palestras em outros 
estados e países.

No primeiro ano de atividade do Programa de Extensão Eco-
moda UDESC, em 2005, foram realizadas várias ações com a co-
munidade, entre elas o desfile infantil “É o bicho”. A coleção “É o 
bicho” teve como tema os animais, gatos, tartarugas, cavalos, bois, 
galinhas, e outros animais, que foram representados em aplicações, 
bordados e bonecos, confeccionados com reutilização de retalhos 
de tecidos, durante as oficinas com a comunidade. As roupas con-
fortáveis foram feitas em malha e jeans com possibilidade de am-
pliação do tamanho das peças, pois as crianças crescem rapidamen-
te e as roupas se tornam pequenas em pouco tempo. 

O objetivo foi desencadear no público uma reflexão acerca 
da educação das crianças, de forma que aprendam brincando sobre 
o dever de respeitar os animais e toda natureza, desde a infância. 
Acredita-se que é possível, através desse tipo de atividade, con-
tribuir na educação das crianças para que se tornem adultos com 
valores éticos e que incluam, em seus valores, o respeito ao meio 
ambiente natural.

No segundo ano de atividade, em 2006, entre muitas ações, o 
Ecomoda UDESC desenvolveu o projeto “Ecomoda: coleção para 
o II Veg Fashion”. A coleção chamada “modaCOMpaixão” foi 
desenvolvida a partir de roupas doadas, retalhos e outros materiais 
reutilizados, com o uso de técnicas como: patchwork, customiza-
ção, tingimentos, aplicações, bordados, fuxicos, entre outros. Na 
criação e execução das peças houve a participação de pessoas da 
comunidade, alunos e professores da UDESC.

Para a coleção foram desenvolvidos dez biquínis reutilizando 
pequenos retalhos, sobras dos tecidos usados em confecções de 
biquínis, customizando as peças. Esses retalhos são muito peque-
nos e geralmente são descartados pelas confecções, mas podem 
ser doados e reutilizados por artesãos para valorizar as peças de 
vestuário e decoração.

Outra técnica utilizada em algumas peças para este desfile 
foi o tingimento de tecidos que apresentavam algumas manchas e, 
por isso, haviam sido descartados por lojas de Florianópolis. Para 
alguns tecidos sintéticos foi necessário usar pigmentos sintéticos 
porém, usou-se uma técnica de tingimento em que não há sobras 
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de tinta, ou seja, é preparada em pequena quantidade e é toda ab-
sorvida pelo tecido.

A coleção foi apresentada em desfile na cidade de São Paulo, 
dia 7 de agosto de 2006, no Memorial da América Latina, durante 
o 1° Congresso Vegetariano Brasileiro e Latino Americano. Após o 
desfile, durante uma entrevista, jornalistas sugeriram que o desfile 
fosse apresentado no São Paulo Fashion Week.

Em 2007, as criações desenvolvidas nas atividades do Eco-
moda UDESC foram apresentadas pela primeira vez no exterior 
durante o “I Encuentro Internacional de Diseño, Marketing Y 
Moda” que foi realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, em 
Bogotá, Colômbia.

No primeiro dia do evento foi apresentada a conferência “De-
senvolvimento sustentável: um desafio para a moda” e, no segun-
do dia, o desfile “Retalhos do Brasil”. A técnica do fuxico, que 
é uma forma de reaproveitamento de pequenos retalhos, aplicadas 
nas roupas, foi destaque no desfile. A participação no evento fui 
divulgada em diversos meios de comunicação de Bogotá.

Em 2008, a ênfase foi o trabalho junto à comunidade. O pro-
jeto “Ecomoda na comunidade: ações sociais e ambientais” teve 
como objetivo desenvolver atividades oferecendo cursos de capa-
citação, oficinas e palestras com foco na produção e no consumo 
éticos, promovendo a geração de renda e a preservação do meio 
ambiente natural. Foram desenvolvidos produtos como: brinque-
dos, peças de vestuário e objetos de decoração, confeccionados a 
partir de resíduos domésticos e de empresas de confecção do ves-
tuário, materiais que geralmente têm como destino o lixo. 

O trabalho desenvolvido com a comunidade nos cursos e ofi-
cinas foi apresentado em palestra e desfile no “Camelódromo cul-
tural”, evento cultural realizado no centro de Florianópolis. Nesse 
evento também foi apresentado o trabalho desenvolvido junto ao 
projeto Aroeira do CCEA, Centro Cultural Escrava Anastácia57, 
que trabalhou com jovens de áreas de risco social, proporcionando 
capacitação para geração de trabalho renda como opção para que 
não ingressem no universo das drogas e da criminalidade.

Em fevereiro de 2009, o Ecomoda UDESC participou da 

57 Disponível em http://www2.ccea.org.br/sobre/ Acesso em 30 de ago, 2015
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abertura da “Semana de Moda de Bogotá”, Colômbia, com a apre-
sentação de um desfile e com uma palestra conferência “Ecodiseño 
Y Responsabilidad Social: Nuevos retos y exigencias para la in-
dustria de la moda”, na Câmara de Comércio de Bogotá. O desfile 
teve boa repercussão na mídia local. Em março do mesmo ano, foi 
apresentada a palestra “Moda com ética e com estética” no Floripa 
Fashion, maior evento de moda de Santa Catarina.

Em novembro de 2010, o Ecomoda UDESC participou de 
evento na Europa. Foi apresentada em Firenze/Itália, no “Florens 
2010”, uma palestra mostrando todo processo de criação e desen-
volvimento da Coleção “Primavera Silenciosa”. 

A coleção foi uma homenagem à Bióloga Rachel Carson. Com 
a obra “Primavera Silenciosa”, publicada em 1962, Carson iniciou 
uma verdadeira revolução em defesa do meio ambiente natural, de-
sencadeando investigações sobre os danos dos inseticidas e outros 
produtos químicos para a saúde humana e para as demais formas de 
vida. Contra atacando, a indústria química gastou milhares de dóla-
res para difamar sua pesquisa e seu caráter. Possivelmente, por ser 
cientista, sem doutorado, mulher, amante de pássaros e coelhos, 
ter gatos, ser solteira aos 54 anos, foi considerada, principalmente 
pelos afetados com suas denúncias, uma histérica cuja visão alar-
mista do futuro podia ser ignorada ou, caso necessário, silenciada.

A coleção “Primavera Silenciosa” foi desenvolvida como pro-
posta para se repensar o sistema da moda vigente. Foram pesqui-
sados materiais com menor impacto ambiental, como os tecidos 
orgânicos, reciclados e reaproveitados. Também foi utilizado o arte-
sanato da cultura local, como as rendas de bilro e os acessórios fei-
tos com sementes encontradas nas matas da Ilha de Santa Catarina. 

As peças com formas básicas, baseadas na alfaiataria, com 
uma estética atemporal, não sujeitas à moda passageira para que du-
rem por mais tempo, foram criadas para saírem da passarela, ou da 
vitrine, e serem usadas por uma mulher conectada com o mundo que 
a cerca, que se vista bem, que prime pela qualidade estética e ética. 

O ipê foi o tema escolhido para nortear as cores e texturas para 
a criação da coleção “Primavera Silenciosa”. Trata-se de árvore da 
mata atlântica brasileira, que floresce durante os meses de agosto e 
setembro, geralmente com a planta totalmente despida da folhagem 
e cujos frutos amadurecem a partir de setembro até meados de ou-
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tubro, No inverno, folhas e galhos secos do ipê parecem estar sem 
vida, com cores beges e marrons claros. Na primavera renasce com 
suas flores brancas, amarelas, rosas e roxas e, no verão, o verde 
exuberante das folhas e o marrom do tronco harmoniza o calor entre 
o céu e a terra até o outono, quando a planta perde, gradativamente, 
todas as folhas. Tendo em vista os estágios de transformação do Ipê 
foram geradas as cartelas de cores e texturas.

Em 2011, o Programa de Extensão Ecomoda UDESC entrou 
em seu sétimo ano de atividades. Desenvolveu a coleção “Um dia 
especial” que foi selecionada para ser apresentada no evento Paraty 
Eco Fashion, em Paraty no Rio de Janeiro. 

A coleção foi desenvolvida para um dia especial para a mu-
lher, o dia do casamento, o dia em que se celebra o início de uma 
vida compartilhada. Para celebrar esse dia, as peças da coleção 
foram confeccionadas com tecido de algodão orgânico e detalhes 
feitos com rendas de bilro, feitas com fios de algodão orgânico e 
reciclado, nos pontos Tramóia e Maria Morena, pontos caracterís-
ticos das rendas da ilha de Santa Catarina.

O Ecomoda UDESC participou em 2012 do IDEMI, Interna-
tional Conference on Integration of Design, realizado em Floria-
nópolis SC, com um desfile infantil e teen, a coleção “Nova era”.

Relacionando a natureza e a teoria das origens com a curiosi-
dade da infância, de querer saber de onde surgem todas as coisas, 
foi criado o tema para a coleção “Nova era”, que se inspirou no 
fundo do mar, berço da vida.

 Efeitos e tons diversos, furta-cor, laranja, cobre, pérolas, 
conchas, escamas, tridente, lula, corais, águas vivas, tubarão, ca-
marão, cortes assimétricos e jeans, são os elementos que partici-
param dessa miscelânea de fantasias e descobertas do universo da 
criação da coleção.

A partir de 2013, o Ecomoda UDESC passou a realizar ati-
vidades junto ao Presídio Feminino de Florianópolis com o obje-
tivo de promover capacitação e geração de trabalho e renda para 
as mulheres, preparando-as para voltarem a viver em sociedade, 
sem reincidência. 

Para contribuir na formação profissional das presidiárias foram 
oferecidos cursos de pontos e bordados a mão, costura, desenho de 
moda, customização, restauração de roupas, empreendedorismo so-
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cial, economia solidária e outros cursos e oficinas de acordo com as 
demandas identificadas no decorrer do trabalho. 

A tecelagem com tear de baixo liço foi o primeiro curso ofe-
recido em 2013. O objetivo foi capacitar as mulheres para que 
compreendessem como é feita uma das estruturas mais básicas dos 
tecidos, a tela. 

Após o curso de tecelagem desenvolveu-se o curso básico de 
pontos à mão e bordados. O objetivo desse curso foi introduzir 
técnicas do bordado para utilização na customização e recuperação 
de peças do vestuário.

A arte de bordar é antiga e com muita história.  O bordado é 
definido como uma técnica de ornamentação de têxteis com pon-
tos decorativos. Os mesmos pontos são usados por bordadeiras de 
todo mundo, mas os padrões, os desenhos e os métodos variam, de 
acordo com cada cultura.

A tecelagem, os pontos à mão e os bordados antecederam o 
curso de customização e restauração de peças do vestuário. As rou-
pas que não tinham condições de serem customizadas ou restauradas 
foram cortadas em tiras para serem tramadas no tear. Com o tecido 
feito no tear pode-se fazer tapetes, acessórios e peças de decoração.

A customização e restauração de roupas têm sido o foco do 
projeto das capacitações, pois é possível contribuir com a redução 
do problema gerado pelo excesso de roupas descartadas pelos usuá-
rios e, ao mesmo tempo, gerar trabalho, renda e redução da pena58  
das presidiárias, contribuindo para redução dos impactos socioam-
bientais do sistema da moda.

O trabalho de capacitação em 2014, no Presídio Feminino 
de Florianópolis foi até o final do ano, sendo que algumas peças 
apresentadas no desfile Ecomoda UDESC 10 anos, no dia 08 de 
novembro no centro de Florianópolis SC, foram bordadas pelas 
presidiárias. No mesmo período iniciou-se o trabalho de capacita-
ção no Presídio Regional de Tijucas SC.

No ano de 2014 também se consolidou um grupo de mulheres 

58  A Lei nº 12.433 prevê a troca de parte do tempo da pena por estudo ou trabalho. 
O detento do regime fechado ou semiaberto pode optar por 12 horas de frequên-
cia escolar ou três dias de trabalho no lugar de um dia de pena. Disponível em 
http://dp-mg.jusbrasil.com.br/noticias/2760256/lei-federal-padroniza-reducao-
de-pena-em-troca-de-estudo-ou-trabalho Acesso em 30 de ago, 2015.
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(Eco Tramadeiras) com idade entre 30 e 80 anos, de várias comu-
nidades da Grande Florianópolis, com a pretensão de formar uma 
associação ou cooperativa de artesãs para trabalhar com técnicas 
artesanais aplicadas ao vestuário. Elas participaram de vários cur-
sos e oficinas oferecidos no Ecomoda e também participaram da 
elaboração de peças para o desfile Ecomoda UDESC 10 anos. 

Em 2015, os trabalhos do Ecomoda foram focados para o 
PRT, Presídio Regional de Tijucas, com cursos de tecelagem para 
os homens e bordado manual para as mulheres, e para o grupo de 
mulheres Eco Tramadeiras. Em conjunto, as professoras Magda 
Brandeleiro, que atua no PRT, Salete Boschi e Isabel Possidônio 
que atuam com as Eco Tramadeiras, desenvolveram a coleção Eco-
tramando no IDEMI 2015, International Conference on Integration 
of Design, realizado em Florianópolis SC.

O Programa de Extensão Ecomoda UDESC, com 10 anos de 
atividades, conquistou reconhecimento, credibilidade e parcerias. 
Um trabalho que iniciou com um projeto para desfile num congres-
so vegetariano, na contramão do sistema da moda, hoje é conside-
rado pioneiro na questão da sustentabilidade ambiental dentro da 
instituição UDESC. O Programa conseguiu parcerias importantes 
com empresas de tecidos reciclados e orgânicos, além da participa-
ção cada vez maior da comunidade e do interesse de outras institui-
ções pelos trabalhos desenvolvidos pelo programa.

4.2 Parcerias Ecomoda UDESC: Justa Trama, 
Eurofios e Eco Simple

Nos 10 anos de atividades do Programa de Extensão Ecomoda 
UDESC foram estabelecidas parcerias com empresas que doaram 
fios e tecidos de algodão orgânico e de algodão reciclado para reali-
zar oficinas e cursos, onde foram desenvolvidas peças de vestuário, 
decoração e brinquedos.

O algodão orgânico foi doado pela Justa Trama que consiste 
em uma associação que congrega cooperativas de todo o território 
nacional, sob a tutela de uma mesma marca. Essas cooperativas se 
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localizam em diferentes regiões e atuam em diferentes etapas da 
cadeia produtiva, efetuando um trabalho em rede. 

A Justa Trama atua como marca institucional ou “guarda-chu-
va” a fim de promover maior força e visibilidade e, ao mesmo tem-
po unificar a filosofia e o modo de atuação das diferentes coopera-
tivas associadas. Desse modo, essas cooperativas são regidas por 
princípios comuns que se referem ao modo de produção, valoriza-
ção do trabalho, qualidade e preocupação com o meio ambiente. A 
Justa Trama é certificada pela Associação de Certificação Instituto 
Biodinâmico (IBD) – que realiza inspeções anuais para verificar o 
modo de plantio e o manejo agroecológico – e pela Fairtrade Inter-
national (FLO), que auxilia os produtores a desenvolver processos 
que atendam os critérios do comércio justo59.

Durante a década de 1980, no nordeste brasileiro, a moderni-
zação da agricultura destruiu o algodão arbóreo – uma planta pere-
ne resistente à seca que integrava o sistema sustentável na lavoura 
do semiárido – e trouxe o algodão herbáceo cultivado na região sul 
do país. Devido às diferenças regionais de solo e clima, a adaptação 
da espécie necessitou de um alto consumo de fertilizantes quími-
cos e agrotóxicos, que foram subsidiados pelo crédito bancário e 
fortaleceram as estruturas coloniais de dependência na região. As 
sementes eram vendidas pelo Governo e os demais insumos pelas 
transnacionais sediadas em São Paulo60.

Além das mudanças na agricultura, o contexto social passava 
por diversas turbulências de migração, evasão da riqueza, desor-
ganização social e dependência de políticas assistencialistas resul-
tantes, aliado à demanda internacional por algodão orgânico61. Foi 
neste cenário que nasceu a Justa Trama no ano de 2005, com a 
finalidade de compor uma marca para representar uma associação 

59 Disponível em http://www.ceart.udesc.br/modapalavra/edicao13/Dossie/dos-
sie_jucelia_neide.pdf Acesso em 30 de fev, 2014

60 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL. Efeitos dos agroquímicos. Disponível em 
<http://www.agrisustentavel.com/toxicos/efeitos.htm> Acesso em: 14 de ju-
nho de 2013.

61 O algodão orgânico é obtido em sistemas sustentáveis, mediante o manejo e a 
proteção dos recursos naturais, sem a utilização de agrotóxicos, adubos quí-
micos ou outros insumos que possam de certa forma ser prejudiciais à saúde 
humana e animal e ao meio ambiente, mantendo e recuperando a fertilidade e a 
vida dos solos e a diversidade dos seres vivos (ALBUQUERQUE et al, 2010).
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de cooperativas, iniciada a partir da ideia de desenvolvimento da 
cadeia produtiva do algodão agroecológico, um produto que, do 
começo ao fim do ciclo de vida, fosse desenvolvido de forma so-
lidária, valorizando tanto o trabalho dos colabores envolvidos no 
processo quanto a qualidade e a sustentabilidade ambiental.

A cadeia produtiva iniciou suas atividades em 2004 com o de-
safio de produzir sessenta mil bolsas para o Fórum Social Mundial 
de 2005, sediado em Porto Alegre/RS e esta atividade marcou o iní-
cio do empreendimento Justa Trama. Participaram da produção das 
sacolas a Cooperativa Nova Esperança (CONES) de Nova Odessa/
SP, responsável pela fiação e pela tecelagem e a Cooperativa de 
Trabalhadores na Fiação (TEXTILCOOPER) de Santo André/SP. 
A confecção das peças ficou por conta das cooperativas UNIVENS 
de Porto Alegre/RS e Fio Nobre de Itajaí/SC. Devido ao grande 
volume de produção foram chamados mais trinta empreendimentos 
econômicos solidários para participar do trabalho.

Atualmente, a Justa Trama é uma marca que engloba várias 
cooperativas que trabalham com produção em rede de algodão or-
gânico, da qual participam trabalhadores organizados que integram 
empreendimentos de acordo com preceitos da economia solidária. 
Todas as etapas do processo de produção são realizadas por duas 
cooperativas que plantam o algodão orgânico e quatro cooperativas 
responsáveis pela fiação, tecelagem e confecção de peças de vestu-
ário, que cobrem todos os elos da cadeia do vestuário em algodão 
– do plantio à confecção da roupa. São homens e mulheres agricul-
tores, fiadores, tecedores, coletores, beneficiadores de sementes e 
costureiras que fazem parte do processo de produção e também são 
os proprietários da marca, que têm, como fundamento, a ideia de 
desenvolvimento de um produto feito somente por empreendimen-
tos de economia solidária62.

Esse modelo produtivo procura minimizar ao máximo os pre-
juízos à natureza, aos humanos e aos seres não humanos. Nele, os 
maiores beneficiários são aqueles que atuam direta ou indiretamen-
te com o algodão. Além disso, o modelo contribui com a fixação 
do homem no campo e com a geração de trabalho e de renda digna 

62 JUSTA TRAMA. Fibra ecológica - história. Disponível em <http://www.jus-
tatrama.com.br/menu /histria> Acesso em: 15 de junho de 2013.
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e estável no meio rural. 
Com o beneficiamento do caroço do algodão compõe-se ainda 

um conjunto de estratégias de sobrevivência de grande importância 
social e econômica para a região. O algodão orgânico vem sendo 
denominado “tecido ético”.

Além do algodão orgânico, existem tecidos que são produzidos 
com fios reciclados fabricados a partir de retalhos de algodão da 
indústria têxtil. Nenhum tipo de corante ou produto químico é utili-
zado, pois o tecido sai da máquina com as cores dos retalhos que lhe 
deram origem. Esses fios são tecidos e podem ser usados para di-
versas aplicações, do revestimento de móveis a peças de vestuário.

O Ecomoda UDESC recebeu fios de algodão reciclados da 
empresa Eurofios, de Blumenau, para utilizar em bordados, crochê 
e em outras aplicações. A produção dos fios a partir da reciclagem 
evita que toneladas de resíduos de malha, gerados na região do Vale 
do Itajaí SC, aumentem a poluição do solo e dos lençóis freáticos, 
ou que se transformem em lixo que iria para aterros sanitários. A 
iniciativa também favorece famílias de baixa renda que fazem a 
separação dos retalhos de malha por cor, gerando trabalho e renda.

A Eco Simple de Americana SP, transforma os fios de algodão 
reciclado em tecidos. Com as doações de algodão reciclado para 
o Ecomoda UDESC foram produzidas peças de vestuário como 
roupas, bolsas e sapatos, e peças de decoração como almofadas e 
revestimentos para sofás.

A reciclagem de retalhos permite o aproveitamento de pequenos 
resíduos têxteis que se tornariam lixo. Este processo também poderá 
ser aplicado aos resíduos de algodão orgânico sempre que houver 
quantidade suficiente para fazer o processo de reciclagem industrial.

Os produtos feitos de algodão orgânico, sem uso de agrotóxicos 
e sem uso de produtos químicos poluentes em todo o processo de 
produção e biodegradáveis, podem ser considerados produtos éticos.

Já existem no mercado brasileiro alguns produtos para o ves-
tuário que atendem os consumidores veganos. No entanto, algumas 
matérias-primas denominadas sustentáveis como o couro de peixes, 
entre outros, não atendem este consumidor, pois são de origem 
animal. O segmento de calçados também vem apresentando alter-
nativas ao uso do couro animal, como o couro vegetal, feito de 
algodão e borracha, e outros materiais reciclados que possibilitam 
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o desenvolvimento de produtos estéticos agregando a eles o valor 
ético. Esse é o tipo de produto buscado pelo veganos. 

Os produtos desenvolvidos pelas indústrias têxteis como o al-
godão orgânico, e o algodão reciclado são importantes porque dis-
ponibilizam matéria prima para uma moda mais ecológica e ética.

As iniciativas apresentadas, em termos práticos, são pertinen-
tes ao que propõe Santos (in MORAES; KRURCKEN, 2009) para 
minimizar os impactos ambientais:

- seleção de fibras naturais com origem em princípios da pro-
dução orgânica;

- seleção de fibras com baixo impacto ambiental, consideran-
do os requisitos do produto e a disponibilidade de recursos locais;

- utilização de fibras recicladas, originadas tanto de resíduos 
da própria produção industrial como do desperdício pós-consumo;

- seleção de fibras que requerem menor volume de recursos no 
processo de manufatura para sua transformação em tecidos. Exem-
plo: algodão naturalmente colorido;

- seleção de fibras que permitem lavagem em baixas tempe-
raturas, secagem mais rápida ou frequências menores de lavagem. 
Exemplo: fibras com proteção antimicróbica reduzem a frequência 
de lavagem requerida para manter a higiene. 

Assim, o redesign dos produtos neste nível pode também tra-
zer benefícios ambientais associados ao volume de recursos consu-
midos na pré-produção e produção. No caso do algodão orgânico, 
por exemplo, com a eliminação da necessidade de herbicidas, fer-
tilizantes e tratamento do algodão (exemplo: branqueamento das 
fibras), há redução dos recursos necessários para viabilização dos 
processos associados à sua produção. No caso do uso de fibras de 
algodão coloridas naturalmente, as vantagens incluem a eliminação 
do uso de corantes na fase de acabamento do tecido.
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O cientista político dinamarquês Bjorn Lomborg não tem 
carro. Usa bicicleta ou metrô para se deslocar em Copenhague. 
Lomborg é um dos mais respeitados entre os pesquisadores céticos 
em relação aos efeitos catastróficos do aquecimento global. Seus 
livros e artigos provocam a ira de ambientalistas, mas seus argu-
mentos afiados também são ouvidos com atenção pelos cientistas. 
Sua descrença se dá em torno da histeria criada acerca do assunto 
e do que se pretende fazer para solucionar o problema da elevação 
da temperatura. "Não sou um crítico da ciência que prova o aque-
cimento. Sou um crítico da política de combate ao aquecimento", 
diz Lomborg.

Acho inútil adotar o argumento de que não se deve agir 
desta ou daquela maneira porque é imoral. Resumindo: 
organizações verdes querem mudar a natureza humana, di-
zendo que não se deve querer ter ou gastar mais. É muito 
difícil mudar a natureza humana, prefiro mudar a tecno-
logia. Assim, poderemos fazer o que quisermos, mesmo 
emitindo co21.

Ao afirmar que acha inútil adotar o argumento de que não se 
deve agir desta ou daquela maneira porque é imoral, e que é muito 
difícil mudar a natureza humana quanto a gastar menos, Lomborg 
parece ignorar o fato de que o ser humano foi “educado” para 
consumir muito e com isso ainda estar contribuindo para o desen-
volvimento econômico e social de sua região ou seu país. Com este 
tipo de formatação é claro que hoje fica difícil reverter o modo 
consumista de viver. Como é possível desejar viver com menos se 
só se aprendeu que se deve ter sempre mais para ser feliz? Como 

1 Entrevista disponível em: http://veja.abril.com.br/231209/podemos-fazer-me-
lhor-p-021.shtml Acesso: 29/05/10.

Reflexões
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cuidar da natureza e dos animais quando se aprendeu que eles são 
apenas recursos naturais disponíveis para os humanos? 

Contudo, Lomborg levantou uma questão relevante para a re-
flexão sobre a busca por um desenvolvimento sustentável: Por que 
o crescimento populacional é pouco considerado nas discussões so-
bre clima e a sustentabilidade?

Lomborg entende que se fosse possível limitar substancial-
mente o crescimento da população mundial, provavelmente as 
emissões não aumentariam tanto. O cientista não acredita que se vá 
reduzir a taxa de natalidade com informação. Independentemente 
disso, ele diz que é preciso lembrar que a principal razão para os 
nascimentos até 2050 não é que muitas pessoas têm muitos filhos, 
mas porque há muitos jovens que ainda não têm filhos e querem 
ter. Até lá teremos provavelmente mais 2,5 bilhões de pessoas. Há 
muito pouco que se possa fazer sobre isso.

Como pensar no futuro da humanidade e na preservação da 
natureza com tantos humanos e com a diminuição dos recursos 
disponíveis na natureza? Essa questão também foi levantada por 
um dos entrevistados veganos e é uma das sugestões para futuras 
pesquisas, pois acredito que o impacto do crescimento da popula-
ção de humanos sobre a sustentabilidade ambiental merece uma 
investigação mais aprofundada.

O entrevistado vegano que abordou essa questão afirma que 
entre as suas contribuições para um futuro menos insustentável, além 
de ser vegano, está no fato de que ele não teve filhos e que, com isso, 
não está contribuindo para o aumento da população de humanos.

Hoje se sabe que é evidente que o modo de vida dos humanos 
está devastando a vida no planeta Terra. Pesquisas científicas apon-
tam graves consequências devidas à exploração humana desmedida 
da natureza. É fundamental que os humanos considerem a necessi-
dade urgente de preservação do meio ambiente natural para que a 
vida de diversas espécies seja possível no futuro. 

Os problemas ambientais causados pelo modo de vida dos hu-
manos são conhecidos, porém apenas saber deles não basta. É pre-
ciso incorporar tal saber, tornar-se sensível e agir. Ações simples 
na vida cotidiana como a economia de água e energia, a separação 
do lixo para reciclagem, são muito significativas para a preservação 
ambiental quando se tornam um hábito de toda sociedade. Além 
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disso, a escolha mais criteriosa dos produtos consumidos da ali-
mentação ao vestuário, e outras ações corriqueiras são importantes 
para tornar um hábito a necessidade de minimização dos problemas 
ambientais e promoção do desenvolvimento humano com mais res-
ponsabilidade socioambiental.

No entanto, os indivíduos atomizados e absorvidos na sua 
individualidade, estão pouco dispostos a considerar o interesse ge-
ral, a renunciar aos privilégios adquiridos; a construção do futuro 
tende a ser sacrificada em prol das satisfações das categorias e dos 
indivíduos do presente (LIPOVETSKY, 1989). Como lidar com 
tal individualismo?

Apesar de passadas mais de quatro décadas desde que se criou 
o conceito de sustentabilidade, continua a redução dos recursos 
naturais em quase todo planeta, assim como continuam os proble-
mas da pobreza. Ou seja, o propósito de um modo de vida para os 
humanos com menos impactos socioambientais ainda parece uma 
utopia. 

Qual seria a razão para um processo tão lento da assimilação 
de uma mudança, de respeito e de valorização, na relação do ho-
mem com a natureza, tão necessária para o futuro da humanidade? 
Será a visão antropocêntrica?

As definições de sustentabilidade ambiental são antropocên-
tricas: futuras gerações de pessoas possuem tanto direito a viver 
fisicamente seguras e saudáveis como as pessoas das presentes ge-
rações. Cada ser humano está sob uma obrigação de não permitir 
que o meio ambiente natural se deteriore a ponto que seja compro-
metida a sobrevivência e bem-estar dos futuros habitantes humanos 
da terra. Também possui um dever de conservar os recursos natu-
rais para que as futuras gerações possam usufruir dos benefícios 
derivados desses recursos. 

A responsabilidade presente na proteção de espécies selvagens 
ameaçadas está ligada aos valores humanos. Entre os argumentos 
está a necessidade da variedade de espécies de plantas e animais 
para desenvolver novas maneiras de proteger os humanos de doen-
ças, livrando-os de bactérias perigosas, aprendendo como controlar 
certos insetos e outras “pestes”. Os humanos também possuem a 
obrigação de preservar a beleza da natureza selvagem para que as 
futuras gerações possam ter tanta oportunidade de experimentá-la 
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e apreciá-la, como as gerações presentes. Seria injusto destruir as 
maravilhas naturais do mundo e deixar apenas lixo para os huma-
nos contemplarem no futuro. Além do mais, um sistema inteiro de 
padrões e regras governa a conduta no presente em relação ao am-
biente natural da terra, que é formado apenas a partir dos interesses 
e necessidades humanos (TAYLOR, 1987).

Por outro lado, de acordo com Taylor, se uma nova visão de 
mundo se estabelecer, a partir da visão biocêntrica da ética am-
biental, as obrigações para com a natureza não se sustentam pelas 
obrigações com os humanos. Quando um ponto de vista biocêntrico 
é tomado, as obrigações e as responsabilidades com os animais 
selvagens e plantas da Terra são consideradas para levantar certas 
relações morais entre os humanos e o mundo natural. 

É comum a crença de que a existência do ser humano é mais 
valiosa do que a existência de um animal ou planta. Humanos vi-
vem em um plano superior, possuem uma dignidade e um valor que 
estão ausentes em outras formas de vida. Algo mais importante, 
com maior valor, é perdido para o mundo quando morre um ser hu-
mano, algo que não é perdido para o mundo quando um leão, uma 
serpente, ou uma árvore morre. Essa ideia está tão profundamente 
enraizada em várias culturas, que é difícil pensar de forma clara e 
crítica sobre o assunto. Para muitas pessoas parece perfeitamente 
evidente que o bem-estar dos seres humanos tem maior valor e, 
consequentemente, deve ter maior peso nas deliberações morais, 
acima do bem-estar dos animais e plantas. 

Entendo que a partir das reflexões desenvolvidas nesse traba-
lho, pode-se dizer que a visão biocêntrica da natureza e o veganis-
mo podem contribuir na busca por um desenvolvimento humano 
com mais responsabilidade socioambiental.  Enquanto humanos 
tratarem a natureza apenas como um valor utilitário, sem conside-
rar seu valor inerente, será mais difícil desenvolver-se um modo de 
vida mais harmônico com no planeta Terra. 

A visão antropocêntrica é perigosa no século XXI, com uma 
população de humanos que chegou a sete bilhões e continua cres-
cente. Gerações de humanos foram ensinadas que são superiores 
e que tudo na natureza existe para servi-los. Essa visão de mundo 
foi construída durante séculos e ela é conveniente para a maioria 
dos humanos. Contudo, os teóricos da ética ambiental biocêntrica, 
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os veganos e alguns pesquisadores da sustentabilidade indicam que 
essa visão de mundo, centrada na superioridade humana, é res-
ponsável pela degradação do ambiente natural do planeta Terra, 
ou seja, pela grave crise ambiental que poderá limitar a existência 
humana, nessa e nas próximas gerações. 

Sem um controle da população de humanos no planeta e um es-
paço limitado para viverem, mesmo com grandes avanços tecnológi-
cos e a contribuição do design para projetar de acordo com os princí-
pios da sustentabilidade e se não houver uma mudança generalizada 
na visão de mundo em curso, é possível que no futuro (não muito 
distante) não reste sequer um ambiente natural a ser preservado.

Durante o trabalho foi possível identificar uma convergência 
no discurso entre os teóricos da ética ambiental biocêntrica, os ve-
ganos, e alguns pesquisadores da sustentabilidade ambiental quanto 
à necessidade de mudanças no sistema de valores éticos. Essas 
mudanças de valores terão impacto direto nas ações humanas e 
um desenvolvimento sustentável não parecerá algo forçado como 
atualmente, será algo natural. São dados exemplos dessas ações: 
consumir menos, ter critérios (produtos sustentáveis) na hora da 
compra, cuidar mais dos produtos, encaminhá-los no pós-uso (ci-
clo de vida fechado), entre muitas outras ações desejáveis para um 
modo de vida sustentável.

Com a conclusão da pesquisa com os consumidores veganos, 
e com a proposta do programa Ecomoda para um vestuário ético, 
pretende-se apresentar essa obra como uma reflexão que poderá 
contribuir para uma mudança nas engrenagens do atual sistema da 
moda, para que ele se torne mais adequado a uma visão de mundo 
mais sustentável socioambientalmente. 

O objetivo dessa obra foi abordar a insustentabilidade do atual 
sistema da moda e do modo vida consumista dos humanos diante 
dos limites do meio ambiental natural. Os fundamentos propostos 
pela ética ambiental biocêntrica e pelo veganismo podem ser uma 
base para reflexão sobre a importância da revisão do atual modo 
de vida dos humanos, bem como do sistema de moda, para que ele 
seja menos destrutivo. 
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Vestido origami (dobradura e costura de 
retalhos), projeto Veg Fashion, desfi le no 36º 
Congresso Mundial de Vegetarianismo, 2004. 
Fonte: Studio A3 Fotografi as.
Modelo - Sofi a Pisani.
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Roupas com possibilidade de ampliação e 
bichos com retalhos. Desfile “É o bicho” no
Floripa Fashion, 2005
Fonte: Acervo próprio.
Modelo – Izabelle Paludo.
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Roupas com possibilidade de
ampliação e bichos com retalhos.

Desfile “É o bicho” no Floripa Fashion, 2005
Fonte: Acervo próprio.

 Modelos – Sofia Pisani e Rafael de Godoy Coelho
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Roupas com possibilidade de ampliação e
bichos com retalhos. Desfi le “É o bicho” no
Floripa Fashion, 2005
Fonte: Acervo próprio.
Modelo – Elisa Dias
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Biquíni coleção retalhos do Brasil
(customização Isabel Possidônio). 
Desfi le na abertura da Semana de

Moda de Bogotá, 2009.
Fonte: Acervo próprio.
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Camiseta de algodão orgânico 
(estampa Lucas da Rosa), 2009.
Fonte: Fotografia Luiza Volpato. 
Modelo - Ismael Farinon
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Pulseira Ecomoda (acrílico forrado com
algodão renda de bilro), 2010.
Fonte: Fotografia Luiza Volpato. 
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Bolsas Ecomoda (algodão reciclado Eurofios, 
couro vegetal e aplicação de renda de bilro), 2010.
Fonte: Fotografia Luiza Volpato. 
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Sapato Raphaella Booz (forrado com algo-
dão reciclado Eurofi os e aplicação de renda 
de bilro de D. Nica - Ana Emília Valentim - 
com fi o de algodão orgânico da Justa Tra-
ma), 2010.
Fonte: Fotografi a Luiza Volpato. 
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Vestido Ecomoda (algodão orgânico da
Justa Trama com aplicação de renda de
bilro). Desfile Paraty Eco Fashion, 2011.
Fonte: Fotografia Luiza Volpato.
Modelo – Fabiana Schittler



Colchas de crochê desenvolvida pelas mulheres no Presí-
dio Regional de Tijucas (2015).
Fonte: Fotografia Magda Brandeleiro.



Coleção de almofadas "Sonhos e Desejos" desenvolvida pelas 
mulheres no Presídio Regional de Tijucas (2015).
Fonte: Fotografia Magda Brandeleiro.
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