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Resumo 

Preocupações	 com	 problemas	 ambientais	 são	 uma	 crescente.	 Apesar	 de	 muitas	
mudanças,	marcas	de	 fast	 fashion	continuam	a	crescer	e	novas	questões	rodeando	o	
verdadeiro	 signiJicado	 de	 um	 ciclo	 de	 moda	 sustentável	 surgem.	 Numa	 indústria	
profundamente	capitalista,	é	por	vezes	difıćil	distinguir	uma	promessa	real	da	marca,	
de	meras	estratégias	de	marketing	.	

Apresenta-se	um	projeto	que	agrega	fotograJia	e	colagens,	através	de	um	processo	
de	 auto	 interrogação.	 Partindo	 do	 ponto	 de	 vista	 dos	 autores,	 tenta-se	 alcançar	 o	
interlocutor	e	nele	gerar	questões	relativamente	ao	meio	que	o	rodeia	e	ao	 impacto	
das	suas	ações.	O	projeto	culmina	numa	exposição	,atualmente	em	stand-by	mas	com	
vista	a	uma	realização	futura,	que	 é	planeada	com	bases	no	projeto	desenvolvido	ao	
longo	do	ano	curricular..	

Palavras chave 
Moda,	Sustentabilidade,	Consumo,	Exposição.	
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Abstract 

Preoccupations	with	environmental	problems	are	arising.	Besides	manny	changes,	
fast	fashion	brands	keep	growing	and	new	questions	surrounding	the	true	meaning	of	
a	sustainable	fashion	cycle	come	up.	In	an	industry	profoundly	capitalist,	sometimes	
is	 difJicult	 to	 distinguish	 a	 real	 promise	 a	 brand	 does,	 from	 simply	 marketing	
strategies.	

It’s	here	presented	a	project	which	combines	photography	and	collages,	through	a	
self	 questioning	 process.	 From	 the	 authors	 view	 point,	 is	 tried	 to	 reach	 the	
interlocutor	 and	 in	 him	 generate	 questions	 about	 his	 surroundings	 and	 it’s	 actins	
impact.	 The	 project	 ends	 with	 an	 execution,	 now	 in	 stand-by,	 though	 planned	 to	
realize	in	a	near	future,	planed	with	bases	in	a	project	developed	during	the	curricular	
year.	

Keywords 
Sustainability,	Fashion,	Consume,	Exhibition.	
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Produção de Moda e Instalação Artística 

1. Introdução 

Na	 unidade	 curricular	 de	 projeto,	 o	 objetivo	 é	 desenvolver	 um	 trabalho	 que	
identi,ique	uma	necessidade	ou	problema	na	área	de	estudo	da	moda.		

No	decorrer	da	licenciatura	adquiriram-se	conhecimentos	sobre	o	funcionamento	
da	 indústria	 têxtil	 e	 do	 design	 de	 moda.	 Uma	 unidade	 curricular	 em	 particular,	
Sustentabilidade,	 despertou	 um	 maior	 interesse	 pelo	 tema.	 Na	 posição	 de	 futuras	
designers	 de	 moda,	 é	 importante	 perceber	 o	 impacto	 da	 indústria	 em	 que	 se	 irá	
trabalhar;	 compreender	 não	 só	 como	 está	 estruturada	 mas	 como	 podemos	 alterar	
essa	mesma	ordem	e	melhorá-la.		

E_ 	sabido	que	as	alterações	climáticas	são	dos	temas	mais	debatidos	na	atualidade	
mundial,	 uma	 preocupação	 partilhada	 por	muitos	mas	 para	 a	 qual	 as	 soluções	 são	
difusas	 e	 o	 consenso	 inexistente.	 Apesar	 de	 tudo,	 estudos	 com	 os	 quais	 se	 foi	
confrontado	durante	a	realização	do	projeto,	apresentam	dados	chocantes.	Foi	depois	
do	acidente	da	Rana	Plaza,	em	2013,	que	plataformas	como	a	Fashion	Revolution	ou	o	
documentário	“True	Cost”	surgiram,	dando	voz	a	uma	causa	e	 informando	o	cidadão	
comum	 de	 como	 contribuir	 para	 a	 mesma.	 Pelo	 que	 hoje	 em	 dia	 é	 certo	 que	 os	
consumidores	estão	cada	vez	mais	preocupados	em	educarem-se	e	serem	conscientes.		

No	seguimento	da	atual	 “onda	de	ambientalismo”,	que	decorre	na	era	digital	das	
fake	 news ,	 há	 que	ter	atençã o	 à 	 desinformação	 disseminada	 pelas	 redes	 sociais.	
Fenómenos	como	o	greenwashing são	cada	vez	mais	comuns,	vindo	particularmente	
de	grandes	marcas	que	se	aproveitam	da	tendência	para	lucrar.	A	partir	do	momento	
em	 que	 empresas	 de	 fast	 fashion	e	 in9luencers procuram	 o	 seu	 lugar	 na	 discussã o,	
coloca-se	a	questão:	Será	a	sustentabilidade	apenas	mais	uma	trend	?	 

O	 objetivo	 do	 projeto	 aqui	 apresentado	 é	 questionar	 o	 signi,icado	 de	 moda	
sustentável.	 Dividido	 em	 duas	 etapas,	 um	 editorial	 de	 fotogra,ia	 e	 uma	 exposição	
interativa.	 Este	 projeto	 é	 uma	 abordagem	artıśtica	 da	 temática:	 sustentabilidade	na	
indústria	da	moda.	Através	de	meios,	como	a	fotogra,ia,	colagem	e	ilustração,	vai	ser	
apresentada	uma	narrativa	visual	que	 lance	questões	e	apresente	algumas	soluções,	
deixando	 a	 interpretação	 em	 aberto.	 Tendo	 sido	 alvo	 de	 inúmeras	 alterações	 e	
adaptações	 à	 conjuntura	 atual	 (de	 pandemia),	 o	 projeto	 consiste,	 no	 fundo,	 num	
exercıćio	 de	 desconstrução	 de	 um	 problema.	 Apesar	 de	 todas	 as	 adversidades	
encontradas	 a	 primeira	 etapa	 foi	 bem	 sucedida.	 A	 segunda	 etapa,	 referente	 à	
exposição,	 não	 será	 possı́vel	 realizar	 ,isicamente	 devido	 ao	 isolamento/	
distanciamento	social	recomendados	pela	DGS.	Contudo,	esta	última	está	apresentada	
neste	 trabalho	por	escrito,	de	modo	a	 esclarecer	 a	 sua	estrutura	os	moldes	em	que	
deve	decorrer	num	futuro	próximo.	 
 

1



Francisca Isabel / Mariana Raposo 

2. Capítulo 1 

Para	 a	 melhor	 compreensão	 do	 projeto	 é	 necessário	 o	 conhecimento	 de	 alguns	
termos	 ligados	 à	 indústria	 têxtil	 e	 ao	movimento	 ecológico.	 Neste	 capıt́ulo	 vão	 ser	
apresentadas	 de,inições	 que	 ajudem	 a	 contextualizar	 o	 conteúdo	 desenvolvido	 nos	
seguintes	capıt́ulos.	 

2.1 Slow Fashion  

A	slow	fashion é	o	oposto	de	fast	fashion. Este	conceito,	que	tem	vindo	a	evoluir	ao	
longo	 dos	 anos,	 compreende-se	 como	 um	 ciclo	 de	 produção	 na	 indústria	 de	 ritmo	
lento,	com	preocupações	éticas	e	ambientais. 
Focada	na	qualidade,	a	slow	fashion é	baseada	no	equilıb́rio	de	todos	os	participantes	
no	ciclo	de	uma	roupa.	Desde	a	produção	da	matéria	prima,	ao	tratamento	da	mesma,	
e	confecção	e	distribuição	das	peças;	neste	movimento	todos	os	intervenientes	devem	
ser	sustentáveis	a	nıv́el	ambiental	e	moral.	 

No	 seguimento	 da	 mudança	 da	 indústria,	 vem	 o	 educar	 do	 consumidor.	 A	 slow	
fashion	 não	 implica	 apenas	 a	 mudança	 no	 modo	 de	 produção,	 mas	 a	 mudança	 no	
modo	de	compra.	Havendo	menos	seasons  um	ano,	a	quantidade	de	roupa	a	sair	para	
o	mercado	será	menor.	 

“Slow	 fashion	 is	 also	 about	 returning	 to	 a	 personal	 relationship	with	 fashion.	 One	
where	trends	and	seasons	don’t	matter,	but	where	your	ethics	and	aesthetics	seamlessly	
unite,	and	you	can	escape	the	stress	of	constant	consumption,	focusing	on	the	style	that	
truly	appeals	to	you.”	—	Emilia	Wik,	Head	Designer	na	BYEM1	 

2.2 Fast Fashion  

A	Fast	Fashion é	um	termo	que	ganhou	maior	visibilidade	a	partir	do	século	XXI,	
sendo	o	que	caracteriza	hoje	a	maioria	da	indústria	da	moda.	E_ 	denominada	de	“ fast ”,	
pela	rapidez	que	tem	desde	a	apresentação	das	tendências	na	passarela	até	à	chegada	
da	mesmas	na	lojas.	 

E_ 	 discutıv́el	 se	 o	 que	 de,ine	 fast	 fashion reside	 na	 rapidez	 do	 processo	 ou	 os	
interesses	,inanceiros;	como	diz	a	ativista	Kate	Fletcher	no	seu	blog :	“Time	is	just	one	
factor	of	production,	along	with	labour,	capital	and	natural	resources	that	get	 juggled	
and	 squeezed	 in	 the	pursuit	of	maximum	pro9its.	But	 fast	 is	not	 free.	 Short	 lead	 times	
and	 cheap	 clothes	 are	 only	 made	 possible	 by	 exploitation	 of	 labour	 and	 natural	
resources”.		
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2.3 Greenwashing 

A	slow	fashion é	a	resposta	mais	sustentável	que	a	indústria	encontrou	no	combate	
à	poluição	descontrolada	da	fast	fashion .	Contudo,	termos	como	“orgânico”	ou	“ético”	
são	frequentemente	publicitados	apenas	com	propósitos	comerciais. 
Greenwashing é	 o	 ato	 de	 publicitar	 convenientemente	 um	 produto	 como	 sendo	
sustentável,	baseando-se	em	informações	enganosas	e	argumentos	infundados.	 

“Also	 known	 as	 "green	 sheen,"	 greenwashing	 is	 an	 attempt	 to	 capitalize	 on	 the	
growing	 demand	 for	 environmentally	 sound	 products,	 whether	 that	 means	 they	 are	
more	 natural,	 healthier,	 free	 of	 chemicals,	 recyclable,	 or	 less	 wasteful	 of	 natural	
resources. ”  
(fonte:	Investopedia-	Greenwashing	by	Will	Kenton,	30/01/20)	 

2.4 Sustentabilidade

Berlim afirma que, este	 assunto	 gera	 inúmeros	 problemas,	 que	 obrigam	 a	
sociedade	 como	 um	 todo	 a	 repensar	 nas	 suas	 atitudes	 e	 valores,	 assim	 como	 as	
práticas	de	negócio	da	indústria	da	moda.	-	BERLIM,	2012	

“ Sustentabilidade	está	apenas	relacionada	à	reorganização	da	visão	de	mundo	de	
cada	 cidadão.	 É	 algo	 que	 requer	 uma	 profunda	 re9lexão	 sobre	 o	 que	 é	 considerado	
desenvolvimento	 e	para	onde	 esse	desenvolvimento	 está	 levando	a	humanidade,	 quais	
são	 suas	 consequências,	 que	 preço	 estamos	 a	 pagar	 por	 ele	 e	 como	 temos	 nos	
relacionado	com	a	natureza,	da	qual	fazemos	parte.	“		-	BERLIM,	2012		 

2.5 Sustentabilidade e o Consumo 

A	 sociedade	 atual	 vive	 um	 momento	 em	 que,	 devido	 à	 in,luência	 de	 certos	
fenómenos,	 modelos	 de	 vida,	 produção	 e	 consumo	 estão	 modi,icando-se	
profundamente.	Se	essas	transformações	não	forem	estancadas,	continuarão	a	crescer	
e	dirigindo-se	num	rumo	à	insustentabilidade.		

“ Unir	o	termo	moda	ao	termo	sustentabilidade,	principalmente	quando	se	trata	da	
sua	relação	com	o	consumo,	pode	parecer	contraditório.	Devido	à	curta	temporalidade	
da	 moda,	 o	 universo	 das	 mercadorias	 passa	 por	 um	 processo	 de	 renovação	 e	 de	
obsolescência	 programada	 que	 é	 propício	 a	 revigorar	 cada	 vez	 mais	 no	 consumo.	 O	
modelo	 predominante	 na	 indústria	 da	 moda,	 voltado	 para	 o	 mercado	 de	 massa	 e	 a	
produção	e	venda	de	roupas	de	baixo	valor	e	em	altas	quantidades,	baseia-se	na	rapidez.	
Este	 é	 o	 sistema	 económico	 e	 de	 mercado	 dominantes,	 que	 atuam	 visando	
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exclusivamente	 o	 crescimento	 contínuo.	 Para	 o	 sistema,	 o	 aumento	 da	 velocidade	 das	
operações	é	apenas	um	mecanismo	para	se	alcançar	o	crescimento.”	-BERLIM,	2012			

Berlim refere que a	sua	maior	re,lexão	acerca	da	sustentabilidade	na	indústria	da	
moda	gira	em	torno	do	consumo	absolutamente	excessivo	e	aparentemente	in,indável	
dos	recursos	naturais	do	planeta,	sem	nenhuma	preocupação	aparente	com	o	uso	de	
recursos	 não	 renováveis.	 Portanto,	 sendo	 a	 moda	 a	 maior	 impulsionadora	 da	
produção	de	têxteis	e	poderosa	indutora	de	consumo,	ela	pode	ser	considerada	como	
uma	das	maiores	indústrias	degradantes	desses	recursos.	”	-	BERLIM,	2012 

O	movimento	consumista	ocorreu	com	a	passagem	do	consumo	ao	consumismo,	
quando	 aquele	 tornou-se	 especialmente	 importante,	 senão	 central	 para	 a	 vida	 da	
maioria	das	pessoas,	sendo	esse	o	verdadeiro	propósito	da	existência.	Essa	revolução	
caracteriza-se	também	pelo	momento	em	que	“nossa	capacidade	de	‘querer’,	‘desejar’,	
‘ansiar	por’	e	particularmente	de	experimentar	tais	emoções	repetidas	vezes	de	fato	
passou	a	sustentar	a	economia	do	convıv́io	humano”.		

Faz-se	 uma	 re,lexão	 acerca	 dos	 caminhos	 insustentáveis,	 do	 ponto	 de	 vista	
ambiental,	 trilhados	 pela	 sociedade	 atual.	 E_ 	 necessária	 uma	mudança	 nos	 padrões	
vigentes,	 sendo	 prioritária	 uma	 ampliação	 da	 consciência	 do	 homem,	 para	 que	
entenda	a	 forma	como	consome	e	a	 relação	e	 as	 consequências	que	este	ato	possui	
com	a	sustentabilidade	e	com	o	futuro	do	planeta.		

Concluindo	assim	que	o	homem	precisa	de	um	reposicionamento	perante	o	meio	
ambiente	 e	 uma	 verdadeira	 preocupação	 com	 as	 futuras	 gerações.	 A	 mudança	
somente	 ocorrerá	 quando	 a	 humanidade	 perceber	 que	 novos	 padrões	 de	
comportamento	 e	 consumo,	 mudanças	 culturais,	 económicas	 e	 polıt́icas	 devem	
emergir	para	que	antigos	e	defasados	valores	submergem.	 

2.6 Fotografia 

Na	moda	a	fotogra,ia	de	editorial	 é	a	verdadeira	arte,	 é	a	 liberdade	dos	diretores	
criativos,	 a	 tela	 onde	 estes	 “desenham”	 as	 suas	 histórias.	 Não	 deixa	 de	 publicar	 a	
moda	em	si,	mas	fá-lo	de	uma	maneira	mais	discreta	e	que	acaba,	por	vezes,	por	ter	
mais	 impacto	 que	 uma	 fotogra,ia	 concebida	 com	 o	 principal	 intuito	 de	 publicitar	 o	
produto	retratado.	 

A	função	deste	tipo	de	fotogra,ia	é	trazer	essa	nova	abordagem	à	apresentação	da	
moda,	 uma	 abordagem	mais	 criativa,	mais	 intuitiva,	 onde	 a	moda	 ganha	 uma	 nova	
aura,	 sendo	 personi,icada	 através	 de	 encenações	 que	 lhe	 conferem	 um	 estatuto	 de	
roupa	como	estado	de	espıŕito,	como	personalidade.		

4



Produção de Moda e Instalação Artística 

O	editorial	de	moda	confere	novos	signi,icados	ao	simples	ato	de	vestir,	atribui-lhe	
o	ser	e	o	estar,	num	determinado	sıt́io	e	momento,	é	a	moda	interpretada	de	forma	a	
exercitar	um	dos	sentidos	mais	puros	do	nosso	ser	–	a	imaginação.	 

2.7 Maquilhagem e Cabelo : 

A	maquilhagem	e	o	 cabelo	 são	dois	dos	 elementos	 cruciais	na	 caracterização	da	
“personagem”	no	editorial	de	moda.		

2.8 Modelo :  

Os	manequins	são	quem	dá	vida	às	personagens	criadas,	no	contexto	de	des,ile	e,	
sobretudo,	no	contexto	de	fotogra,ia	de	moda.	No	editorial	de	moda,	e	porque	este	é	
um	 dos	 meios	 mais	 artıśticos	 para	 representar	 a	 moda,	 o	 cargo	 da(o)	 modelo	 é	
fundamental	e	tem	um	grande	peso	no	resultado	visual	,inal.	Uma	modelo	deve	ser	ao	
mesmo	 tempo	 atriz,	 no	 âmbito	 em	 que	 tem	 um	 papel	 a	 representar	 e	 deve	
desempenhá-lo	da	 forma	mais	verdadeira	possıv́el,	para	causar	um	sensacionalismo	
realista	no	público. 
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3. Capítulo 2  

3.1 O Problema 

A	 indústria	 da	moda	 é	 a	 segunda	mais	 poluente.	 Segundo	 o	 relatório	 da	UNECE	
“Fashion	and	the	SDGs:	What	Role	For	The	UN?”,	é	a	indústria	responsável	por	20%	do	
desperdıćio	de	água	e	10%	das	emissões	de	dióxido	de	carbono.	O	ciclo	de	produção	
de	uma	roupa	apresenta	desde	o	inıćio	graves	falhas	ambientais	e	humanas,	que	hoje	
em	 dia	 está	 comprovado,	 terem	 causado	 danos	 profundos	 um	 pouco	 por	 todo	 o	
mundo.	 

Analisar	e	perceber	estas	falhas	na	construção	da	indústria	que	é	a	moda	não	é	o	
su,iciente	 para	 a	 mudança	 realmente	 necessária	 no	 setor.	 Uma	 das	 principais	
problemáticas	 é	 o	 constante	 incentivo	 ao	 consumismo	 presente	 na	 indústria.	 O	
cliente,	suscetıv́el	a	in,luências	da	cultura	que	o	rodeia,	procura	assumir	um	estilo	de	
vida	a	par	da	moda	atual.	Ora,	se	marcas	como	a	Zara	lançam	24	coleções	por	ano,	o	
ciclo	 expectável	 para	 uma	 trend	 tem	 uma	 duração	 de	 menos	 de	 um	 ano.	 Há	 um	
incentivo	 indireto	 ao	 desperdıćio	 por	 parte	 da	 fast	 fashion e	 cabe	 ao	 consumidor	
negar-se	a	essa	in,luência.	 

Não	basta	a	uma	marca	adicionar	uma	 linha	sustentável,	quando	o	problema	 é	a	
produção	em	excesso,	tal	como	não	basta	quem	comprar	essa	mesma	linha	achando	
que	está	a	 fazer	a	sua	parte.	Estudos	mostram,	que	apesar	de	o	consumidor	comum	
ser	 a	 favor	de	mudança	 ambientais,	 grande	parte	 não	 o	 re,lete	 nos	 seus	hábitos	 de	
consumo.	 O	 relatório	 do	 Parlamento	 Europeu	 aponta	 possıv́eis	 soluções	 para	 a	
questão	ambiental	da	indústria	têxtil,	entre	elas	um	conjunto	de	medidas	dedicadas	a	
consumidores,	onde	refere	a	necessidade	de	aumentar	a	conscientização	do	mesmo.	
Acha-se	urgente	educar	quem	compra	e	sabe-se	que	por	norma	 já	há	conhecimento	
relativamente	 ao	 tema,	 contudo	 os	 mesmo	 erros	 continuam	 a	 ser	 feitos	 tanto	 por	
marcas	como	pelos	seus	clientes.	 

O	 problema	 colocado	 neste	 projeto,	 vem	 no	 seguimento	 da	 questão:	 como	 se	
conscientisa	de	modo	e,icaz	o	consumidor?	Quais	serão	os	meios	que	o	sensibilizam?	 

6



Produção de Moda e Instalação Artística 

3.2 Solução  

Na	 busca	 de	 uma	 solução	 para	 o	 problema	 apresentado	 foram	 pensadas	 em	
soluções	recorrendo	a	meios	artıśticos.	 

A	arte	é	uma	das	formas	que	mais	move	as	massas	e	a	mente	humana	é	altamente	
suscetıv́el	 ao	 poder	 da	 imagem,	 sendo	 facilmente	 persuadida	 pela	 sua	 mensagem.	
Objetivo	seria	o	de	apresentar	um	projeto	que	alia-se	arte	ao	ativismo,	no	sentido	de	
fazer	re,letir	para	a	temática	abordada.	 

3.3 Inquérito 

A	,im	de	melhor	se	perceber	qual	o	formato	a	desenvolver,	 foi	 feito	um	inquérito	
questionando	o	público	em	relação	ao	seu	comportamento	enquanto	consumidor	de	
publicações	de	moda	e	opiniões	em	relação	à	sustentabilidade.	 

Numa	 amostragem	 aleatória	 simples	 de	 76	 respostas	 conseguiu-se	 uma	
demogra,ia	com	as	seguintes	caracterıśticas:		

 

Imagem 1 -Gráfico, Faixa etária da amostra do inquérito
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Começando	 por	 perceber	 a	 estratégia	 a	 tomar	 no	 projeto,	 foram	 realizadas	
questões	que	permitissem	compreender,	as	preferências	da	amostra	relativamente	a	
questões	 relevantes	 ao	 trabalho	 apresentado.	 As	 questões	 foram	 realizadas	 no	
formato	de	escolha	múltipla	e	resposta	aberta;	sendo	as	questões	de	resposta	aberta	
aqui	apresentadas	numa	amostra	de	6	representativa	da	amostra	total.	Os	resultados	
conseguidos	foram	os	seguintes:		

Imagem 3 -Gráfico, frequência de exposições da amostra do inquérito

Imagem 4 -Gráfico, influência da gratuitidade na amostra do inquérito

Imagem 2 - Gráfico, hábito de consumo de revistas da amostra 
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Imagem 5 -Visão da definição de sustentabilidade segundo a amostra do inquérito 
(ver anexo 2)

Imagem 6 - Opinião relativamente à saturação do tema sustentabilidade segundo a amostra do 
inquérito
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Após	 uma	 análise	 dos	 resultados	 apresentados	 no	 inquérito,	 chegou-se	 à	
conclusão	 que	 apesar	 de	 haver	 um	 interesse	 equivalente	 nas	 áreas	 da	 moda	 e	 da	
sustentabilidade,	 o	 hábito	 de	 consumir	 revistas	 de	 moda	 é	 ainda	 muito	 reduzido.	
Veri,icou-se	 contudo	 um	 maior	 hábito	 na	 frequência	 de	 exposições	 artıśticas,	
considerando	a	maioria	a	gratuitidade	um	fator	determinante	deste	aspeto.	 

Relativamente	 à	 sustentabilidade,	 compreendemos	 que	 a	 amostra	 na	 sua	
generalidade	 está	 informada	 relativamente	 ao	 tema.	 Contudo	 apenas	 uma	
percentagem	de	23,7%	considera,	o	mercado	saturado	do	tema,	justi,icando-se	com	a	
predominância	de	campanhas	de	marketing	baseadas	em	greenwashing.	 

Esta	 recolha	 de	 informação	 foi	 crucial,	 pelo	 que	 se	 compreendeu,	 que	 basear	 a	
informação	 recolhida	 apenas	 num	 editorial	 de	 revista	 não	 seria	 o	 su,iciente	 para	
abranger	o	público	alvo	do	projeto.	No	seguimento	deste	raciocıńio,	concluiu-se	que	
aliar	a	ideia	inicial	da	produção	de	moda	a	uma	exposição	aberta	ao	público	seria	uma	
forma	 alternativa	 de	 passar	 a	 mensagem.	 O	 formato	 de	 uma	 exposição	 abre	 a	
oportunidade	de	exploração	da	criatividade,	permitindo	uma	maior	 interação	com	o	
interlocutor.	  

Imagem 7- Justificação da resposta relativamente à saturação do tema sustentabilidade segundo a 
amostra do inquérito 

(ver anexo2)
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3.4 Desenvolvimento da Produção de Moda 

Inicialmente	 a	 ideia	 do	 editorial	 delineou-se	 à	 volta	 da	 temática	 da	
sustentabilidade,	 com	 o	 objetivo	 de	 alertar	 para	 a	 indústria	 da	 moda.	 O	 objetivo	
principal	 seria	 a	 realização	de	uma	produção	de	moda,	 com	o	objetivo	principal	 de	
incluir	numa	instalação	artıśtica.	Queria-se	promover	a	discussão	à	volta	do	tema,	de	
uma	forma	interativa	que	estimulasse	visualmente	quem	visitasse	o	espaço.	 

Depois	 de	 se	 ter	 entrado	na	 situação	 de	 pandemia	 nacional,	 o	 isolamento	 social	
obrigou	à	reformulação	da	ideia	de	partida.	 

Com	 espaços	 públicos	 fechados	 e	 eventos	 cancelados,	 a	 parte	 correspondente	 à	
instalação	 artıśtica	 foi	 a	 primeira	 a	 ser	 posta	 de	 parte.	 Outra	 adversidade	 foi	 a	
inviabilidade	da	realização	de	um	editorial	à	distância	pelo	perigo	de	qualquer	tipo	de	
contacto.	Posto	isto,	houve	a	necessidade	de	fazer	alterações	signi,icativas	ao	projeto.	 

Após	uma	reunião	com	os	coordenadores,	onde	se	discutiram	possıv́eis	soluções,	
percebeu-se	que	a	parte	relativa	à	produção	de	moda	seria	possıv́el	de	realizar,	ainda	
que	com	algumas	limitações.	A	necessidade	de	cumprir	uma	quarentena,	retirou	logo	
à	partida	 tempo	essencial	para	a	execução	 ideal.	A	 isto	acresce-se	a	 impossibilidade	
de	recorrer	a	colaboradores	externos,	como	estava	pensado,	ou	mesmo	a	aquisição	de	
um	shopping	mais	elaborado.		

Numa	tentativa	de	contornar	estas	adversidades	optou-se	pela	realização	de	uma	
produção	 mais	 simples,	 quase	 “caseira”	 mantendo	 a	 qualidade	 e	 conceito	 geral	
inicialmente	desejados.	Cingiu-se	a	equipa	apenas	às	autoras	do	projeto,	e	os	recursos	
utilizados	aos	que	as	mesmas	já	possuıám.	Resolveu-se	também	optar	por	apresentar	
peças	 confeccionadas	 pelas	 autoras	 do	 projeto,	 ao	 longo	 do	 ano	 académico	 e	
particularmente	 durante	 o	 con,inamento	 de	 modo	 promover	 o	 trabalho	 enquanto	
futuras	designers.	 
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Imagem 8- Painel de Tendencias - Painel que evolve o conceito geral de sustentabilidade. A 
partir deste painel afunilou-se  até chegar à ideia final, a sustentabilidade dentro da 

industria da moda.  
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3.5 Conceito 

O	conceito	do	editorial	intitula-se	“Cultivar	a	Consciência”.	

A	sustentabilidade	está	na	ordem	do	dia.	E_ 	quase	 impossıv́el	 ignorar	a	 realidade	
que	diferentes	meios	 de	 comunicação	 retratam	da	 indústria	 da	moda,	muitas	 vezes	
assustadora.	A	discussão	existe.	Mas	qual	 será	o	passo	necessário	para	se	deixar	de	
fechar	os	olhos	no	momento	de	comprar?	E_ 	apresentado	o	problema	para	o	qual	não	
há	uma	solução	exata,	percorrendo	um	caminho	que	alerte	a	consciência	individual.	A	
estética	 da	 horta	 serve	 de	 analogia	 à	 pequena	 indústria	 e	 ao	 consumo	 informado.	
Num	 apelo	 do	 regresso	 às	 origens,	 onde	 nem	 sempre	 se	 consumiu	
desmesuradamente.	 

Imagem 9- Moodboard do conceito
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Imagem 11 - Painel de Inspiração de Maquilhagem

Imagem 10- Painel de modelos
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Imagem 12- Painel de poses

Imagem 13- Painel de Inspiração do Shopping
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4. Conclusão 

Tudo	 surgiu	 a	 partir	 do	 grande	 interesse	 pela	 sustentabilidade,	 das	 autoras.	 A	
partir	daı,́	foi	feita	uma	pesquisa	que	viria	a	revelar	dados	preocupantes,	do	impacto	
da	indústria	da	moda	por	todo	o	mundo.	 

O	projeto,	teve	um	inıćio	promissor.	A	ideia,	ambiciosa,	iria	explorar	uma	temática	
atual.	A	sustentabilidade	através	de	duas	 fases	principais,	uma	produção	de	moda	e	
uma	 exposição,	 aberta	 ao	 público.	 Queria-se	 espalhar	 uma	 mensagem	 e	 abri-la	 à	
população,	num	evento	que	trouxesse	cultura	à	cidade	de	Castelo	Branco.	 

A	 ocorrência	 de	 uma	 pandemia	 afetou	 o	 decorrer	 do	 ano	 curricular,	 e	 trouxe	
também	 consequências	 diretas	 ao	 projeto	 feito.	 Houve	 a	 necessidade	 de	 fazer	
profundas	 alterações	 ao	 planeamento	 inicial,	 a	 ,im	de	 conseguir	 bons	 resultados.	 A	
ultrapassagem	 de	 tais	 adversidades,	 foi	 um	 fator	 de	 aprendizagem,	 provando	 que	
distância	não	é	impedimento	para	trabalhos	que	decorrem	com	recurso	limitados.		

Compreendemos	que	o	apoio	dos	coordenadores,	foi	determinante	para	o	sucesso	
do	 projeto,	 devido	 às	 sugestões	 que	 encaminharam	 o	 rumo	 tomado.	 Em	 suma,	
concluiu-se	que	uma	narrativa	coerente	não	está	dependente	de	grandes	marcas	de	
designer	ou	modelos	pro,issionais,	mas	sim	de	uma	sequência	fotográ,ica	coerente.	 

Espera-se	profundamente	que	a	fase	,inal	aqui	apresentada	seja	ainda	possıv́el	de	
apresentar	ao	público,	uma	vez	que	não	faz	parte	dos	planos	deixá-la	pelo	papel. 
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5. Projeto  

5.1 Introdução  

O	projeto	aqui	apresentado	foi	realizado	com	o	intuito	de	abrir	a	discussão	para	o	
tema	da	sustentabilidade	na	área	da	moda.		

Considera-se	 que	 apesar	 de	 inúmeras	 campanhas	 realizadas,	 o	 consumidor	
mantém	os	mesmo	hábitos,	fechando	os	olhos	à	informação	cada	vez	mais	divulgada.		

Este	 projeto	 suporta-se	 em	 duas	 fases.	 A	 primeira	 fase	 do	 projeto	 foi	 criar	 o	
editorial,	 começando	com	uma	vasta	pesquisa	sobre	a	 temática	da	sustentabilidade.	
Aqui,	 depois	 de	 reunida	 a	 informação	 necessária	 à	 realização	 ao	 projeto	 foram	
elaborados	 	moodboards	 relativos	 a	 modelos,	 poses,	 maquilhagem	 e	 inspiração	 do	
shopping	 utilizar.	 	 Esta	 primeira	 etapa,	 sendo	 a	 mais	 longa	 compreende	 ainda	 a	
realização	do	editorial,	 	a	edição	do	mesmo	e	planeamento	da	publicação	na	revista	
CAB.	

O	editorial	 explora	a	 ideia	de	uma	possıv́el	 solução	para	o	problema	do	 impacto	
ambiental	na	indústria	da	moda.	Deixando	a	interpretação	em	aberto	ao	interlocutor,	
cria-se	uma	história	que	apresenta	analogias	entre	o	cultivo	de	“roupa”	e	o	cultivo	da	
consciência	coletiva	do	consumidor.	

A	segunda	fase,	 foi	a	projeção	da	exposição,	onde	planeia	apresentar	o	resultado	
do	editorial.	Neste	projeto	são	apresentados	esboços,	da	localização	e	descrito	o	plano	
de	execução	do	evento.	 	Estando	esta	etapa,	de	momento	cancelada,	procura-se	neste	
projeto	 demonstrar	 como	 seria	 posta	 em	 prática	 se	 não	 se	 vivesse	 num	 estado	
pandémico.			

A	exposição	é	a	conclusão	à	lógica	seguida	no	conceito	do	editorial.	Proporciona-se		
ao	 	espetador	uma	experiência	de	re,lexão	e	apreciação	artıśtica,	tudo	à	volta	de	um	
tema,	 dando-lhe	 ainda	 a	 possibilidade	 de	 contribuir	 solidariamente	 para	 a	 própria	
comunidade.	
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cria-se	uma	história	que	apresenta	analogias	entre	o	cultivo	de	“roupa”	e	o	cultivo	da	
consciência	coletiva	do	consumidor.	

A	segunda	fase,	 foi	a	projeção	da	exposição,	onde	planeia	apresentar	o	resultado	
do	editorial.	Neste	projeto	são	apresentados	esboços,	da	localização	e	descrito	o	plano	
de	execução	do	evento.	 	Estando	esta	etapa,	de	momento	cancelada,	procura-se	neste	
projeto	 demonstrar	 como	 seria	 posta	 em	 prática	 se	 não	 se	 vivesse	 num	 estado	
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5.2 Editorial Fotográfico - Cultivar a Consciência 

 
Aqui é apresentado o editorial fotográfico com o nome “Cultivar a Consciência”.  

 
 
 
 

 

Imagem 14-Capa do Editorial 
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19



Francisca Isabel / Mariana Raposo 

 

 
  

Imagem 15 - Imagem Editorial 1 Imagem 16 - Imagem Editorial 2 

Imagem 17 - Imagem Editorial 3 Imagem 18 - Imagem Editorial 4 
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Imagem 19 - Imagem Editorial 5 Imagem 20 - Imagem Editorial 6 

Imagem 21 - Imagem Editorial 7 
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Imagem 22 - Imagem Editorial 8 Imagem 23 - Imagem Editorial 9 

Imagem 24 - Imagem Editorial 10 Imagem 25 - Imagem Editorial 11 
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5.3 História  
 

Aqui é contada uma história fotográfica que apresenta sequencialmente uma 
narrativa. Começa-se com o problema, no qual é apresentado um conjunto de 
fotografias que retratam o lixo por de trás da indústria e consumismo desmedido, 
focando assim nos desperdícios têxteis. 

 
É assim que começa a história de uma mulher que regressa às suas raizes. Aí decide 

mudar, ao cultivar a sua consciência. Este ato retrata-se na ação de semear na terra 
“roupa”, de forma racional e responsável, fazendo-se uma analogia com as práticas 
éticas e ecológicas da slow fashion. 

 
O conjunto de fotografia e colagem  apresentam comportamentos contrastantes 

numa tentativa de conduzir do problema à solução. 
 
 
 
 
 
 

Imagem 26 - Imagem Editorial 12 Imagem 27 - Imagem Editorial 13 
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5.4 Legendas Shopping  
 

CAPA. Blusa e Saia acetinada, Mariana Raposo. Chapeu de palha, Armario Avó.  

2. T-shirt de algodão Branca, Francisca Isabel. Vestido Cinzento, Loja de Segunda 
Mão. Vestido Azul, Loja de Segunda Mão. Sapatos, Pull&Bear. 

3. Galochas, Dunlop. 

4. e 5. Camisa Flanela Verde Xadres, Mariana Raposo. Vestido Jardineira Ganga Preta,  
Lefties. Galochas, Dunlop. Lenço, Mariana Raposo. 

6. Camisa Flanela Verde Xadres, Mariana Raposo. Vestido Jardineira Ganga Preta,  
Lefties. Lenço, Mariana Raposo. 

7. , 8. e 9. Camisa Flanela Verde Xadres, Mariana Raposo. Vestido Jardineira Ganga 
Preta,  Lefties. Galochas, Dunlop. Lenço, Mariana Raposo. 

10. . Camisa Flanela Verde Xadres, Mariana Raposo. Vestido Jardineira Ganga Preta,  
Lefties. Lenço, Mariana Raposo. 

11. e 12. Camisa Flanela Verde Xadres, Mariana Raposo. Vestido Jardineira Ganga 
Preta,  Lefties. Galochas, Dunlop. Lenço, Mariana Raposo. 

13. Camisa cambraia branca, Mariana Raposo. Blusa Rosa, Francisca Isabel. Vestido 
Azul, Loja de Segunda Mão .   
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5.5 Fotos do Editorial na Revista CAB 
 

Do editorial já apresentado foram selecionadas oito fotografias para publicação na 
revista CAB, um projeto realizado pelas colegas, Beatriz Pereira, Carlota Magalhães e 
Ana Cavalheiro 

 
“A CAB Magazine é uma revista independente de moda e arte. O seu objetivo é dar 
a conhecer talentos portugueses de todas as áreas artísticas, sendo que o conteúdo 

estará sempre de mãos dadas com a moda, o styling, o design e a produção. 
 
A revista representa todo um novo mundo de descoberta, aliando-se a entrevistas, 
editoriais, artigos sobre sustentabilidade, entre outros. É também composta pelo 
separador da revista NOW do Desfile Castelo Branco Moda’20.” 
 
Considerou-se a revista  apta à publicação do editorial por abraçar a arte e a 

temática da sustentabilidade. O formato da publicação da revista corresponde assim à 
conclusão da primeira fase, a realização do editorial. 

 

Imagem 28 -Capa do Editorial ( Publicação na 
Revista) 

Imagem 29 -Imagem do Editorial 1 ( Publicação na 
Revista) 
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Imagem 30 -Imagem do Editorial 3 ( Publicação na 
Revista) 

Imagem 31 -Imagem do Editorial 4 ( Publicação na 
Revista) 

Imagem 32 -Imagem do Editorial 5 ( Publicação na 
Revista) 

Imagem 33 -Imagem do Editorial 6 ( Publicação na 
Revista) 
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Imagem 34 -Imagem do Editorial 7 ( Publicação na 
Revista) 

Imagem 35 -Imagem do Editorial 8 ( Publicação na 
Revista) 

Imagem 36 -Imagem do Editorial 9 ( Publicação na 
Revista) 
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5.6 Estrutura do Editorial 

 

Cenario:  

Exterior em contacto com a Natureza e cenarios agriculas, como hortas e campos de 
cultivo 

 Localização:  

Castelo Branco – Zona da lagoa e Barrocal / Benedita – Casa Avós Mariana 

Fotografia: 

Mariana Raposo com assistente - Leonardo Marcelino. 

Shopping: 

Peças do guarda roupa delicadamente escolhidas e algumas peças feitas por Mariana 
Raposo e Francisca Isabel tanto na quarentena devido à pandemia como peças feitas no 
ambito academico. 

Counting: 

Mariana Raposo e Francisca Isabel. 

Fitting e Styling: 

Mariana Raposo e Francisca Isabel.  

Aderecista:  

Mariana Raposo e Francisca Isabel. 

Cabelos e maquilhagem: 

Mariana Raposo e Francisca Isabel. 
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5.7 Processo de Edição Fotográfica 
 
 

Depois de realizadas as sessões fotográficas, dividiram-se as fotos em pastas 
consoante as diferentes localizações e styling. Este processo permitiu uma visualização 
mais organizada dos resultados obtidos, tendo-se selecionado apenas as fotos mais 
próximas do conceito de cada pasta.  

 
Colocando a totalidade das fotografias lado a lado, conseguiu-se chegar a um total 

mais reduzido que conseguisse contar uma história.   
 
Primeiramente realizaram-se pequenas correções de imagem, com remoção de manchas 

e correções de luminosidade. De seguida fizeram-se testes de edição em algumas fotografias 
até se chegar a um pre-set que se adequasse a todas, de modo a encontrar um equilíbrio de 
cor. 

 
A maior parte das fotografias foram retiradas com uma máquina profissional, 

contudo algumas, usadas nas colagens, foram fotografadas com o telemóvel pelo que 
se deu grau e aumentou a nitidez a fim de atenuar a falta de qualidade.  

 
Depois de feitas as correções e aplicado o pre-set, realizaram-se montagens num 

estilo de colagem. O objetivo das colagens foi o de conferir plasticidade à fotografia e 
enquadrar num contexto de exposição.   

 
O efeito preto e branco, foi utilizado nas colagens como forma de contraste. A sua 

aplicação em certos pontos, demonstra o contraste das diferentes realidades 
apresentadas no editorial, conferindo mais expressão à fotografia. 
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5.8 Exposição  
 

A terceira fase deste projeto consiste numa instalação artística onde estariam 
expostas todas as fotografias do editorial. Apesar de esta etapa ser inviável de realizar 
na prática explica-se aqui o que se projectou.  

 
Com a realização da exposição procura-se apresentar, num contexto artístico a 

produção de moda realizada. Este formato permite valorizar o trabalho fotográfico, 
enquadrando-o num espaço onde o ambiente está trabalhado de modo a propiciar a 
reflexão. A conjugação de diversos elementos no mesmo espaço apresenta um 
contexto, de certa forma interativo, que se entende estimular a atenção do público. 

 
A localização selecionada para a realização do editorial foi a Sala da Nora, situada 

no edifício do Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco. Este é um espaço dedicado a 
“autores emergentes”, segundo a Câmara Municipal.  A escolha desta sala de exposições 
decaiu principalmente sobre a localização central e pelo fato de ser um espaço de 
pequenas dimensões, adequando-se melhor ao projeto. 

 
Quando o projeto foi iniciado, no primeiro semestre houve uma tentativa de 

contactar um elemento da Câmara Municipal de Castelo Branco, a fim de saber a 
disponibilidade do espaço. Contudo após, a situação de confinamento essa 
disponibilidade tornou-se incerta, uma vez que todos os eventos programados foram 
cancelados. Ainda assim mantém-se a intenção de realizar a exposição, aberta à 
população, assim que o calendário cultural  o permita. O evento deve ter a duração de 
uma semana. 
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5.9 Estrutura da exposição 
 

As fotografias devem ser impressas em tamanho A3 e dispostas na sala conforme 
os esboços apresentados . 

 
A fim de dinamizar o evento, este terá um carácter solidário. Os visitantes são 

convidados a levar uma peça, em bom estado, à qual já não dêem uso. Estas serão 
recolhidas e entregues a uma instituição de solidariedade local.     

 
Para  complementar a amostra artística,  pretende-se abrir um concurso público, 

convidando artistas que abordem o tema da sustentabilidade a expor no evento, sem 
qualquer custo. Deste modo, além do trabalho realizado neste projeto, são divulgados 
outros trabalhos, relacionados com o tema, dando um espaço a novos talentos. 

 
 
 
 
 
 

Imagem 37 -Esboço da Exposição  
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A Sala da Nora, decorada com restos recolhidos de fábricas e ateliers de costura, 
procura recriar um ambiente sufocante, como se tratasse de um depósito de lixo.  

 
Ao entrar o visitante depara-se com um “tapete” (1. No esboço ) . O percurso da 

exposição é assim sugerido através de um caminho composto por desperdícios têxteis. 
Quem visita é convidado a pisar o lixo, resultante da sua acção enquanto consumidor, 
ao mesmo tempo que aprecia as obras expostas. As paredes serão decoradas com 
patchwork composto por restos de tecidos sem uso comercial recolhidos para o 
evento.   

 
O final do percurso deve terminar junto à nora, o ponto de recolha de peças para 

solidariedade. Para chegar à nora, o visitante deve passar  uma “parede de patchwork”. 
Esta “parede” é  revestida de fotos analógicas tiradas aos locais de onde foi recolhido o 
lixo têxtil apresentado na exposição. ( 3. No esboço ) Junto a este espaço encontra-se 
uma máquina de fotografia analógica, com a indicação: Regista o teu desperdício. Nesta 
etapa final da exposição sugere-se ao visitante um registo fotográfico do desperdício 
que traz consigo, seja este a peça a doar ou a roupa que o próprio traz vestida. ( 2. No 
esboço )  No fundo quer-se criar um ambiente propício à reflexão de hábitos de 
consumo, providenciando elementos interativos com o público. 
 
 

Imagem 38 -Esboço da Exposição 2 
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