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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 o 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.  

No primeiro ano (08/20 a 08/21) criou-se um grupo de pesquisa com três bolsistas desta 

pesquisa, duas bolsistas de extensão do Ecomoda Udesc, seis orientandas do PPGModa e uma 

aluna do mestrado em Ciências Ambientais da UNISUL e a coordenadora desta pesquisa.  

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.  

Dentre as formas disponíveis de criar e compartilhar conhecimento via internet, no início 

de 2021, foi publicado o primeiro artigo da pesquisa no evento IX ENSUS - Encontro de 

Sustentabilidade em Projeto (19,20,21 e 28 de maio, 4 e 11 de junho), no qual submeti junto a 

professora Neide Schulte e suas alunas do mestrado Jussara Dagostim e Mariana Moreira 

Carvalho, o artigo intitulado como “O colonialismo e sua influência para moda no contexto da 

sustentabilidade”, que discutiu a importância das ferramentas midiáticas para o desenvolvimento 

da moda e da sustentabilidade local no contexto que estamos inseridos; estamos de fato vivendo 

uma distopia nesta pandemia causada pela doença COVID-19, na qual as trocas de informações 

estão ocorrendo majoritariamente via redes sociais.  

 

Para acessar o anuário com o artigo em questão acesse o link a seguir, página 355 a 366: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223304/VOLUME%20II%20%20V2.pdf?

sequence=8&isAllowed=y 

http://https/repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223304/VOLUME%20II%20-%20V2.pdf?sequence=8&isAllowed=y
http://https/repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/223304/VOLUME%20II%20-%20V2.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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Uma outra realização do grupo de pesquisa foi a criação de um perfil no Instagram, o 

@ecoplay_udesc, para a elaboração de conteúdo nos dividimos quanto grupo a fim de divulgar 

trabalhos de outros perfis da região da grande Florianópolis que trabalham com moda e 

sustentabilidade, além de compartilhar conhecimentos básicos sobre o que essas empresas e 

artistas locais trabalham. Outrossim, que se pode encontrar também no perfil do Instagram da 

pesquisa é o link direto par nosso canal no Youtube onde temos almejado construir o espaço com 

mais vídeos com informações sobre a temática.4 

 

Figura 1: fotocopia da página inicial do perfil da pesquisa no Instagram. 

 

 
 

 Uma outra ação realizada também neste ano, foi a participação dos três bolsistas no XVI 

Encuentro Virtual Latino-americano de diseno (de 26 a 30 de julho de 2021 em Palermo), para tal 

submetemos uma breve entrevista que foi realizado com artivista têxtil Nara Guichon e a 

bolsistas Giovana apresentou o vídeo da entrevista no evento. Para acessar o vídeo que foi 

disponibilizado no evento de Palermo, acesse o link a seguir: https://youtu.be/n56wg3nqIgc  
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