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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.

Ingressei na pesquisa já em contexto de pandemia, com a produção de audiovisuais
impossibilitadas por conta do contexto do ensino remoto emergencial e da saúde pública.

Com as restrições do contexto da pandemia Covid 19, identificou-se as redes sociais como
um meio de grande importância para compartilhar o conhecimento produzido e participar de
eventos virtuais de fomento à arte e à sustentabilidade.

Inicialmente, o projeto estava em fase de desenvolvimento da logo e da identidade visual
para a criação dos perfis em redes sociais. Participei ativamente desse processo propondo e
desenhando ideias de logos e por fim elaborei uma proposta que foi apresentada em reunião para
toda a equipe. A partir disso, foi repassada ao designer Giuliano Cogo, que projetou a versão final
da marca.

Figura 1: versão da logo projetada por mim.
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Figura 2: versão final  projetada pelo designer Giuliano Cogo.

Dessa forma, foi criado um perfil na rede social Instagram, o @ecoplay_udesc, para a
elaboração e divulgação de conteúdos pertinentes à pesquisa e à sustentabilidade na moda. Nos
dividimos enquanto grupo a fim de promover iniciativas sustentáveis de pequenos
empreendedores que trabalham com a moda ética, além de compartilhar conhecimento sobre a
temática, trabalhando com a ideia de externalizar o conhecimento construído na universidade
através das redes sociais. Nessa função, fiquei com a tarefa de criar as artes de todos os posts,
incluindo conteúdos em vídeo.

Figura 3: fotocópia da página inicial do perfil da pesquisa no Instagram.

Outra ação realizada também neste ano foi a participação dos três bolsistas no XVI
Encuentro Virtual Latino-americano de diseño (de 26 a 30 de julho de 2021, realizado de forma
online pela Universidad de Palermo). Para tal submetemos uma breve entrevista, cujo vídeo foi
editado por mim, reunindo trechos de entrevistas com a Artista Nara Guichon e com a Profª
Neide Schulte. Além disso, participei também como expositora no evento, discutindo sobre o
vídeo submetido e sobre o projeto Ecoplay como um todo, em uma mesa de conversa com outras
cinco expositoras. Para acessar o vídeo que foi disponibilizado no evento de Palermo, acesse o
link a seguir: https://youtu.be/n56wg3nqIgc.
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