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A pesquisa intitulada como “O AUDIOVISUAL COMO FERRAMENTA PARA O
ENSINO DA SUSTENTABILIDADE NA MODA”, tem como objetivo produzir conteúdo sobre
sustentabilidade na área da moda para auxiliar no ensino, seja para as aulas na graduação e no
mestrado, presenciais ou à distância - EAD, para os profissionais da área e para os consumidores.
Durante a pesquisa (2020 a 2024) será identificada a estrutura de audiovisual mais adequada para
produção de conteúdo sobre sustentabilidade na área da moda e organizará os conteúdos de
acordo com três etapas: as mudanças nos produtos de moda, as mudanças no sistema de moda e
novas práticas na moda. Para disponibilizar os audiovisuais de forma gratuita para acesso amplo
de estudantes, profissionais e consumidores, será verificado a plataforma mais adequada. A
pesquisa é de natureza aplicada; quanto aos objetivos é de caráter exploratório - sobre conceitos
de sustentabilidade, audiovisual digital e ensino de moda, presencial e à distância; quanto a
forma de abordagem do problema ela é qualitativa; e quanto aos procedimentos técnicos é
experimental. Os audiovisuais produzidos serão apresentados em festivais e eventos, e os
resultados da pesquisa serão disseminados por meio de publicações em anais de congressos e
palestras para estimular o uso de recursos audiovisuais no ensino da sustentabilidade na moda.

Meu ingresso como bolsista de pesquisa dessa pesquisa se deu em março de 2021,
quando frente ao cenário Pandemia Covid-19 o grupo já havia conversado e decidido que a
melhor forma para disponibilizar conteúdos educativos sobre sustentabilidade na moda, seria
através de redes sociais, visto que dessa forma seria possível trabalhar de maneira remota,
respeitando os protocolos de segurança referentes à pandemia. 

O Instagram foi escolhido para dar início ao trabalho da pesquisa nesse modelo de
plataforma. Com isso, no início de abril de 2021, a conta @ecoplay_udesc foi criada, onde
disponibilizamos através de fotos, vídeos e textos didáticos, conteúdos educacionais sobre
sustentabilidade dentro da moda. As informações dos posts eram passadas junto da divulgação
de projetos engajados com a moda sustentável da região de Florianópolis-SC (onde reside o
campus com o Departamento de Moda da UDESC), criando um vínculo entre o conhecimento
produzido dentro da universidade e o que é produzido fora. 

Os materiais para as postagens no Instagram foram conseguidos da seguinte maneira,
entrávamos em contato com os responsáveis por esses projetos e junto da permissão para postar
a respeito, pedimos para que nos enviassem informações, fotos e vídeos informativos sobre o
projeto, para então fazermos a elaboração dos posts.

Além do trabalho feito com o Instagram, nós bolsistas de pesquisa elaboramos um
material inédito, usando uma entrevista de propriedade do Ecomoda Udesc, feita antes da

Apoio: Página 1 de 2



pandemia com a ativista e artesã Nara Guichon. O material em questão foi um vídeo com sete
minutos de duração, onde ouvimos o que motiva o trabalho da entrevistada com a
sustentabilidade, a escolha em utilizar matéria prima orgânica em suas produções artesanais e a
sua visão da sociedade rumo a um futuro mais sustentável. O vídeo está disponível no canal do
Youtube Eco Play UDESC, e foi submetido ao XVI Encuentro Virtual Latino-americano de
Diseño realizado pela Universidade de Palermo UP de Buenos Aires, Argentina, onde foi
apresentado pela bolsista de pesquisa Giovana Milan (escolhida para representar os bolsistas de
pesquisa neste evento) na categoria de apresentação audiovisual.
Esse vídeo pode ser acessado através do seguinte link:  https://youtu.be/n56wg3nqIgc 

 O perfil no Instagram e Canal no Youtube, foram as plataformas escolhidas e mais
adequadas, para que a pesquisa pudesse distribuir conteúdos audiovisuais educativos e de
maneira gratuita sobre sustentabilidade na moda ao longo deste ano pandêmico.

Figura 1. Print da conta no Instagram.
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