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Resumo: A pesquisa considera que os povos indígenas têm em comum a sabedoria de 

conviver no ambiente sem prejudicar a continuidade da vida. Destacamos a cultura 

indígena Kaingang. Baseado em estudos do slow fashion aliados aos aspectos de sua 

arte, seus processos criativos são analisados para criar uma coleção que chame a 

atenção do público feminino para a necessidade de diminuir o consumo desenfreado.  

Palavras-Chave: Moda. Kaingang. Slow Fashion. 

Abstract: The research considers that the indian folk have in common the wisdow to 

live in the environment without impair the continuity of life. We highlight  the indigenous 

culture Kaingang. Based on studies of slow fashion allies the aspects of your art, your 

creative process are analyzed to create a fashion collection that catch the attention of 

the female public for the needs to reduce the exaggerated consume. 

 

Keywords: Fashion. Kaingang. Slow Fashion 

 

Introdução 

Pode-se dizer que os indígenas são a base da nossa cultura, já que estavam 

aqui desde antes da “descoberta” do Brasil. Suas influências para a moda vêm de suas 

artes manuais e acessórios sustentáveis que são, principalmente, as inspirações para a 

coleção de roupas da marca desenvolvida neste TCC (trabalho de conclusão de curso), 

GAIA. 

Segundo Darcy Ribeiro, a herança „nobre e profunda que os indígenas nos 

legaram é o testemunho de que „é possível um povo viver magnificamente integrado 

com a natureza, em coexistência pacífica e amistosa‟. (MATRIZ ...,1995, cap. 1). Esse 

fato é um dos mais importantes que as diferentes etnias indígenas têm em comum: o 

saber sustentável e a garantia de terem para as futuras gerações as fontes e recursos 

naturais intactos. Esse é também o objetivo da sustentabilidade, conceito 

constantemente debatido entre congressos internacionais e líderes políticos, como 

também em mídias da atualidade. 

Para o desenvolvimento da coleção, escolhemos uma etnia a fim de demonstrar, 
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além de aspectos materiais e culturais, aspectos filosóficos, históricos e étnicos; e nos 

desapegar da ideia genérica do que é ser índio. Essa etnia escolhida é a Kaingang, 

grupo Jê, habitante do Sul e Sudeste do Brasil. 

 
[...] nasceram da terra, dormiam na terra, escondiam-se na terra. Eles 
entocavam-se. Eles buscavam a toca no chão para refúgio, como os animais.  
Os Kaingang eram a própria natureza que os cercava. Seu corpo, tal qual a 
terra, tinha o poder de gerar, de criar, de fazer crescer plantas úteis à 
preservação da vida dos próprios Kaingang. O corpo do qual nascia a planta 
podia ser homem, mulher ou criança. Assim, parece que o Kaingang se 
considerava realmente terra, trazendo a si propriedades e elementos da terra, 
por exemplo, o germinativo. Da terra eles nasceram, deles nasceram plantas, e 
dos animais nasceram também plantas e água. Existia um círculo de vínculos 
entre homem e natureza. (PINHEIRO, 1992 apud RODRIGUES, 2007, p.186) 

Os Kaingang têm um enraizado conhecimento sobre corantes vegetais e 

pigmentos naturais, passado de geração em geração. O domínio sobre as técnicas de 

tingimento e tecelagem são vistos em suas indumentárias e artesanatos. De acordo 

com Ferreira (1998), os corantes químicos e sintéticos têm em suas propriedades 

substâncias tóxicas extraídas de derivados de petróleo e carvão mineral por um 

processo altamente poluente. GAIA, a marca criada por nós, quer valorizar a existente 

diversidade de plantas tintórias no Brasil, fazendo o uso consciente de flores, folhas e 

raízes como matéria-prima. Extrairemos cores da casca de cebola, açafrão, colorau, 

dentre outros, valorizando técnicas de artesanato tradicional. Sobre essa questão, para 

Steiner 

Comparar corantes naturais com químicos seria algo semelhante a tentar 
igualar o autêntico à imitação, o original à cópia. Os corantes naturais estão 
para os corantes químicos assim como a orquestra sinfônica está para o 
gramofone. (STEINER, 1985 apud FERREIRA, 1998, p.13).  

 

A etnia Kaingang fazia uso somente do vermelho, corante natural feito do urucum 

e o preto, extraído do jenipapo e do carvão. Cores que estarão presentes em nossa 

coleção, juntamente com o rosa, azul, amarelo, roxo e o laranja, que são cores que 

foram introduzidas no artesanato dos Kaingang pelo contato com o não índio, retiradas 

do pó de suco, uva roxa, anileira, açafrão, entre outros. Os grafismos em forma de 

trançados que aparecem em uma grande variedade de cestos são em forma de 

zigue-zague, quadrados e triângulos, usando como matéria-prima principal o bambu. 

Esses trançados serão reproduzidos em nossas peças por meio de bordados e 
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estampas, além da fabricação de acessórios, como brincos, colares e pulseiras, usando 

sementes coletadas da natureza que também fazem parte do artesanato Kaingang, 

além de utilizarmos traços de sua pintura corporal, que são na cor preta, formada por 

linhas e círculos que evidenciam duas metades opostas que compõem a etnia. 

Os artefatos são produzidos em família e passados para os jovens para manter a 

tradição e fazer perdurar a cultura. Assim como cada objeto reflete a identidade do 

membro da comunidade que o produz, a marca utilizará a sustentabilidade e os 

trabalhos manuais transferidos para as roupas com o objetivo de disseminar a proposta 

de encorajar os saberes artesanais e valorizar essa cultura, a identidade indígena.  

Para os Kaingang o corpo não tem vida sem o espírito. O espírito pode, durante 

o sonho, deixar o corpo e visitar o Numbê. Assim, a representação da morada após a 

morte terá, em nossa coleção, estampas e bordados em formato de folha de palmeira, 

material com que as casas no Numbê são feitas. A natureza terá o foco principal: cores 

claras e escuras para representar a inversão do dia e da noite entre a aldeia dos vivos e 

a dos mortos. 

O Kaingang vê seu corpo como parte da natureza, assim como os animais e as 

plantas. Ao contrário da sociedade não indígena, para a qual a principal preocupação é 

o olhar do outro em relação à aparência, fazendo com que a saúde mental e a essência 

do indivíduo deixem de ser prioridades. Para a sociedade não indígena o corpo pode 

ser visto conforme descrição de Villaça. 

 

A corrida pelo corpo midiático, o corpo-espetáculo, desviou a atenção do sujeito 
da vida sentimental para a vida física. Criaram-se uma nova educação dos 
sentidos, uma nova percepção da morfologia e das funções corporais que 
transformaram o bem-estar sensorial em um sério competidor do bem-estar 
sentimental. (VILLAÇA, 2011, p.138) 

 

O consumo exagerado de roupas e acessórios faz com que a data de validade 

desses produtos seja curta e nossas relações com eles ilusórias, materializando o 

conceito conhecido como fast-fashion. Para nos mantermos na moda, compramos cada 

vez mais sem nos dar conta de que tudo o que adquirimos tem consequências para o 

planeta. No contexto da manutenção da sociedade não indígena consumista da 

atualidade, 
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[...] as etiquetas características do contemporâneo, sociedade de consumo e 
sociedade de espetáculo, devem sua pertinência à incontestável importância da 
moda hoje, da produção incessante do novo e do destaque dado à imagem e à 
aparência. (VILLAÇA, 2011, p.134) 

   

Esse comportamento consumista tem seu paralelo também nos profissionais de 

moda, que na necessidade de atender à demanda e produzir grandes novidades em 

curto prazo, se esgotam física e psicologicamente. As tendências entram e saem 

rapidamente, conforme discute Carvalhal (2016). Esse movimento torna-se a prioridade, 

dessa forma colocando a importância de criar um produto sustentável, por meio de um 

processo de produção consciente, em segundo plano.  Segundo Carvalhal,  

 

[...] escolhem fornecedores e matérias-primas pelo preço ou pela beleza, sem 
considerar a procedência, o impacto causado pelos produtos químicos 
envolvidos na produção e as pessoas que fazem parte do processo. Isso 
precisa mudar. A sociedade parece estar cada vez mais consciente desse 
tema, e a moda sustentável deve expressar daqui para frente esse tipo de 
sociedade. Essa é uma das mudanças da nova era que a moda precisa 
compreender (e mais do que isso, absorver). Temos que concordar que não 
será possível mudar os rumos dessa indústria do dia para noite. Para as novas 
marcas, é mais fácil vir com essa nova consciência. Mas cada uma das marcas 
antigas deverá avaliar quais mudanças serão necessárias e possíveis, de 
acordo com quem é e com seu propósito”. (CARVALHAL, 2016, p. 204)  

 

O propósito da nossa marca é praticar o slow fashion, movimento sustentável 

dentro da moda, que incentiva as pessoas a desacelerarem o consumo. Slow Fasion é 

sobre equilíbrio, favorecendo as necessidades físicas e psicológicas, dando a 

possibilidade de criar e viver melhor, segundo Fletcher (2007). Dessa maneira, a GAIA 

poderá proporcionar peças de qualidade e atemporais, pensando nas próximas 

gerações. Usando tecidos que menos agridem o meio ambiente, como algodão de fibra 

natural, linho, seda e juta. 

As questões sobre sustentabilidade incluem absolutamente a indústria da moda 

e vieram propor novos e definitivos princípios, processos e produtos. 

 

[...] a mobilização ecológica coloca a denúncia da sociedade de consumo como 
segundo plano para dedicar-se à reconciliação com o desenvolvimento 
industrial e a defesa do meio ambiente. A condenação do mercado é substituída 
pela busca de produtos “bio”, terapias doces e turismo verde num verdadeiro 
hedonismo ecológico. O consenso ecológico não põe fim ao consumo 
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individualista, mas permite uma restruturação dos sistemas produtivos. A ética 
do meio ambiente se revela uma ética de síntese que reconcilia ecologia e 
economia, moral e eficácia, qualidade e crescimento, natureza e lucro. 
(VILLAÇA, 2011, p. 245) 

 

Somente depois de levada a cabo uma profunda reflexão sobre todas as 

variáveis implícitas no ato de produzir moda é que podem ser consideradas quais 

matérias-primas são ecoeficientes. Frequentemente a moda tem demonstrado que as 

pessoas, possuindo uma infinidade de peças, ainda pensam ser preciso adquirir várias 

outras similares. 

 

Conclusão 

Os povos indígenas nos deixaram o legado de que é possível coexistir com a 

natureza de forma pacifica e integrada e de que podemos, sim, desacelerar o consumo 

e usarmos só o necessário dos nossos recursos.  

A coleção chama a atenção para a valorização da cultura indígena, usando 

aspectos de sua arte e filosofia, tendo em vista que suas técnicas reforçam a 

criatividade da marca, além de alertar a sociedade sobre a necessidade da 

sustentabilidade, de que é preciso valorizar os indígenas e que consumir sem exageros 

é a melhor opção. 

A GAIA quer buscar e criar projetos que reflitam sobre a necessidade de 

consumir menos e, juntamente, valorizar a cultura brasileira, além de acrescentar 

visibilidade ao movimento slow fashion, unindo, nesta coleção, a sustentabilidade do 

século XXI à cultura indígena para valorizar o Brasil e os brasileiros, entendendo que o 

processo criativo precisa estar entrelaçado com estudos de tradições centenárias para 

que possamos lapidar o novo. 
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