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 O artigo apresenta uma abordagem sobre a sustentabilidade no contexto da moda, 

relacionando pesquisa, ensino e extensão na disciplina Sustentabilidade e Moda, no curso de 

graduação em Moda da UDESC. O objetivo é discutir a sua importância e seus efeitos na 

sociedade. A partir da pesquisa e aplicação na disciplina houve uma aproximação entre alunos e 

empreendimentos com propósito de produção e consumo mais sustentável na moda. Unido a isso, 

a aplicação de atividades sustentáveis com mulheres reeducandas, de presídios da região, acabou 

por mostrar o papel social da moda. 

 A moda, ao contrário do que muitos pensam, vai muito além da ideia de vestuário: através 

dela, os indivíduos cobrem e adornam seus corpos, constituindo suas subjetividades e construindo 

as representações do eu. Ela forma a sociedade moderna e permite que esta se traje de sentidos, 

valores e comportamentos. Já a sustentabilidade, que teve seu conceito surgido somente na 

década de 70, atualmente sugere a possibilidade do crescimento econômico sem a destruição do 

planeta, equilibrando a extração dos recursos naturais com o atendimento das necessidades 

humanas. Logo, uma base para uma moda mais ética e sustentável deve ter engajamento com a 

responsabilidade socioambiental, a geração de renda justa e a preservação da cultura local. 

Justamente por este motivo, o ensino nos cursos de Moda tem o dever de formar profissionais com 

conhecimentos sobre a moda no contexto da sustentabilidade. O designer tem papel fundamental 

no processo de produção sustentável, já que deve atuar como facilitador desenvolvendo estratégias 

para transformar a indústria e o negócio da moda. 
 Apesar da sua importância e presença cada vez mais constante no dia-a-dia dos profissionais 

da moda, em Santa Catarina, somente 4 dos 28 cursos voltados à área oferecem disciplinas 

relacionadas ao consumo sustentável. Entre elas, está a disciplina ministrada na UDESC, que 

com a demonstração de cases, permitiu a visualização de uma realidade antes distante, com 

propósito de produção e consumo mais sustentável na moda, além da maior visibilidade para o 

potencial de mulheres reeducandas que puderam obter renda através do trabalho com moda, com 

cursos de formação em ecomoda e economia solidária. O projeto, desenvolvido nos presídios 

femininos da região de Florianópolis, realizado pelo Programa de Extensão Ecomoda, em 

parceria com o Instituto Trama Ética, levou os alunos bolsistas a atuarem em atividades 

desenvolvidas com as reeducandas na criação de coleções e execução e acabamento das peças 

com bordados, crochês e outras técnicas da cultura local. Tal trabalho revelou que moda e 

sustentabilidade combinam e possibilitam a manutenção da economia, da sociedade e da cultura.  

 A articulação entre pesquisa, ensino e extensão é fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem da sustentabilidade no contexto da moda. A disciplina foi construída com base na 
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ementa “Conceitos e dimensões da sustentabilidade. Agenda 21. O sistema de moda no contexto da 

sustentabilidade. Ciclo de vida do produto de moda. Ecomoda, slow fashion e moda ética. Materiais 

orgânicos, reutilizados e reciclados. Logística reversa. Projeto de coleção de moda sustentável” e teve 

como objetivo trabalhar os conceitos de sustentabilidade com exemplos práticos desenvolvidos nos 

projetos do Programa de Extensão Ecomoda e na pesquisa “Responsabilidade socioambiental: 

resíduos têxteis como matéria prima para novos produtos e geração de renda”. Além disso, foram 

apresentados empreendimentos com propósito de produção e consumo mais sustentável na moda. 
 A vivência dos alunos com a apresentação de cases reais, mostrando suas expectativas, 

dificuldades, desafios e conquistas, proporciona aos alunos uma perspectiva de uma moda mais ética 

e sustentável. Os cases apresentados são desenvolvidos localmente, assim, os alunos tem acesso para 

conhecerem melhor e em alguns casos, podem participar como voluntários ou até mesmo trabalharem 

junto aos empreendimentos ou projetos. 
 Dessa maneira, pode-se concluir que, com a disciplina, os conhecimentos sobre os 

fundamentos conceituais de sustentabilidade na área da moda, trabalhados de maneira teoria e 

prática, articulando pesquisa, o ensino e a extensão, deram aos alunos as bases fundamentais para 

uma moda mais ética e sustentável, que estão no engajamento com a responsabilidade 

socioambiental, na geração de renda justa e na preservação da cultura. Esse conhecimento precisa ser 

construído junto aos alunos dos cursos de moda e aplicado na prática em ações junto à comunidade.  


