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Resumo: A pesquisa proposta por este artigo trata da importância do consumo 

consciente e da atuação da indústria da moda para ajudar a reverter os danos 

causados ao meio ambiente por meio da reutilização de resíduos têxteis, 

predominantemente retalhos de jeans descartados por fabricas locais, e resíduos 

sólidos, bem como o plástico. A pesquisa tem como base os estudos do conceito slow 

fashion, destacando o quão importante é a sua aderência para a sociedade. O tema 

criativo para o desenvolvimento da coleção de moda Extremos, da marca Piercorô, 

desenvolvida pelos criadores deste artigo, foi a guerra, predominantemente o ataque 

nuclear às cidades de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial.  

Palavras-chave: Moda; Sustentabilidade; Slow Fashion; Hiroshima; Nagasaki.  

 Abstract: The research addresses the importance of conscious consumption 

and the role of the fashion industry in helping to reverse the damage to the environment 

through the reuse of textile waste, predominantly flaps of jeans, discarded by local 

factories, and solid waste, as well as plastic. The research is based on studies of the 

Slow fashion concept, highlighting how important its adherence to society is. The 

creative theme for the development of the collection was the war, predominantly the 

nuclear attack on the cities of Hiroshima and Nagasaki at the end of the Second World 

War. 
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 Introdução 

 

 Tendo como instrumentos de pesquisa, predominantemente, os livros Moda 

com propósito, de André Carvalhal, o documentário Home, de 2009, dirigido pelo 

jornalista, fotógrafo e ambientalista francês Yann Arthus-Bertrand, e o livro A edição 

do corpo: tecnociência, artes e moda, de Nizia Villaça, desenvolveu-se o seguinte 

artigo com o objetivo de explicar e criar uma coleção de moda que propõe o consumo 

consciente, juntamente com o reaproveitamento de materiais descartáveis, 

diminuindo, assim, os impactos no meio ambiente recorrentes do consumo exagerado, 

mania implantada de forma sutil pela indústria da moda, dando ao homem a ilusão de 

necessidade de tais produtos. 

 A presente coleção de moda é inspirada na temática da guerra, seguindo 

como abordagem principal os ataques nucleares às cidades de Hiroshima e Nagazaki, 

no Japão, em meio à segunda guerra mundial. Este assunto é trabalhado na coleção 

de forma a ressaltar o trauma causado aos sobreviventes, o rastro de destruição nas 

duas cidades e o desenvolvimento destas após os ataques de modo a conscientizar 

o expectador a cerca do impacto da guerra. Em suma, a coleção é um sutil e delicado 

retrato da destruição resulta de dois assuntos, à primeira instância, diferentes, mas 

que falam tanto em comum. 

 Parafraseando Villaça (2016), o consumo sempre foi um modo de estabelecer 

uma ordem social de status, de comunicar o “ter” e não o ser. A necessidade de 

consumo derivada da necessidade de mostrar aos demais o poder de aquisição, 

ressaltando a falsa impressão de felicidade.  

  

 

É fato que a Terra corre perigo. Nossas fontes de recursos estão se 

esgotando. Os animais gritam por socorro. E o culpado? O ser humano. 

No documentário Home (2009), pode-se ver que desde o desenvolvimento da 

agricultura o homem tem agido em prol de suas necessidades. Sempre tirando da 

terra até a última gota do que ela poderia dar, e devolvendo os restos, o “lixo”, de 

forma ingrata, causando sérios danos ao meio ambiente. O egoísmo e a ganância não 
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permitem ao homem enxergar que seus passos rumo ao crescimento exacerbado 

podem ser o inicio do fim. André Carvalhal também cita isto em seu livro Moda com 

propósito: 

   Estima-se que hoje 20% da população consuma cerca de 80% dos recursos, 
enquanto o restante vive com uma série de restrições.” “[...] só nas últimas três décadas 
consumimos um terço dos recursos naturais disponíveis. Entramos num processo de 
autodestruição. Cerca de 40% de área florestal do planeta sofreu algum tipo de degradação. 
(CARVALHAL, 2016, p. 31). 

De acordo com o Relatório da Indústria da Moda apresentado pelo Global 

Fashion Agenda em parceria com o Boston Consulting Group no Copenhagen Fashion 

Summit, a indústria da moda é a 5ª mais poluente do mundo em termos de emissão 

de CO² e consumo de água. Considerando esses dados, a marca Piercorô Co, criada 

pelos autores deste artigo, os estilistas Silvio Pierobon, Camila Corral e Ana Caroline 

Roversi, cujos sobrenomes deram origem ao nome da marca, foi desenvolvida com a 

proposta de criar uma moda mesclando o comercial com o conceitual e que utiliza, 

predominantemente, materiais que seriam descartados como lixo, visando diminuir 

esse impacto causado pelo consumo excessivo. Segundo Nízia Villaça “O consumo 

se constitui como processo sociocultural em que se dá a apropriação e o uso dos 

produtos, sendo mais que simples exercícios de gosto, ou compras irrefletidas”. 

(VILLAÇA, 2016. p. 147). Ou seja, o ato do consumo pode ser mais do que adquirir 

aquilo que lhe é de gosto, é, também, um costume cultural imposto pela sociedade 

onde se aprende que consumir determinado artigo ou produto trará a felicidade.  

 Com base em pesquisas de mercado, constatou-se que grande parte das 

pessoas, em sua maioria jovem de 23 a 27 anos, se preocupa com causas sociais e 

ambientais, porém outra considerável parcela desconhece a necessidade de um 

consumo mais consciente, bem como a existência de alternativas para amenizar os 

danos causados pela indústria da moda. A partir dessa constatação, a Piercorô  

trabalha não apenas para o possível consumidor que se identifica com os ideais da 

marca, mas também para levar a informação e mensagem de sustentabilidade para 

cada vez mais pessoas. 

Seguindo as tendências do mercado da moda, é notável a grande 

predominância do fast fashion. A cada semana uma coleção diferente é lançada, 

colocando a da semana anterior em posição ultrapassada. As propagadas injetam no 

consumidor o pensamento de necessidade relacionado à felicidade. Roupas e 
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acessórios nunca foram tão descartáveis. De acordo com Carvalhal, a indústria da 

moda tem se tornado cada vez mais fútil, totalmente diferente do que era há poucos 

anos. Criam-se milhares de inutilidades que o consumidor não pode deixar de ter.  

Em contrapartida aos anos 1930, quando as mulheres tinham em média nove 

peças de roupa, atualmente o guarda-roupa feminino recebe, por ano, cerca de 

sessenta e quatro novas peças, cuja metade somente é utilizada com certa 

frequência. O que se faz com o restante?  

O mercado têxtil atualmente exige certa rapidez na produção para atender a 

grande demanda de produtos diferentes toda semana. Com isso, muitas vezes a 

qualidade é deixada de lado, os produtos não são feitos para durar e não podem ser 

reaproveitados. 

Tendo em conta a necessidade de mudança, o propósito da marca é fazer o 

consumidor questionar a si mesmo. “Quais as minhas necessidades?” “Eu preciso 

realmente disso ou só estou satisfazendo meu ego?”, “Quem está produzindo minhas 

roupas?” “De onde vem a matéria-prima para fazer minhas roupas? ”. Todas essas 

questões estão ligadas à sustentabilidade e ao consumo consciente. 

Para combater o fast fashion, o movimento slow fashion surge com a proposta 

de uma moda mais lenta, durável, atemporal e sustentável. A moda slow fahion vai 

contra essa atual demanda. Preza pela qualidade do produto, durabilidade, e utiliza 

métodos de produção que não agridem o meio ambiente, bem como o 

reaproveitamento de materiais descartados. É prioridade, além da criação de moda, a 

conscientização do consumidor, de modo que ele crie uma relação com a peça de 

vestuário e o meio em que vive, valorizando os processos de criação e 

desenvolvimento. 

Nós forçamos o tempo. E não demos conta de acompanhar. Houve uma era na qual 
os designers mudavam a sociedade (como quando Chanel trouxe peças do universo 
masculino para o feminino). Hoje a maioria vive de revisitar o passado. Ou atender a demanda 
do marketing. Assim criamos coleções para estações de que a natureza não dá conta (pois 
não existem). Manipulamos a natureza para acelerar a produção de recursos (e os esgotamos 
no processo). (CARVALHAL, 2016, p.20).  

 

O que Carvalhal quer dizer é que em tempos passados a função dos designers 

era inovar, criar peças com conceitos revolucionários, para que a moda fosse vista 

como uma forma de expressão. Hoje, devido à alta demanda de produtos para vendas 
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rápias, esse processo de criação de peças inovadoras se esvaiu, pois não há mais 

tempo para isso. O único objetivo é vender, estimular o consumo cada vez mais, 

porém, a natureza não tem dado conta de toda essa demanda. 

Villaça concorda com Carvalhal no que diz respeito à preocupação com o meio 

ambiente:  

“[...] 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 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, 2016, p. 
245).  

 
Ou seja, deve-se educar o consumidor e incentivá-lo a buscar alternativas 

“orgânicas”, tanto na moda quanto em qualquer outro aspecto de consumo, não por 

ser tendência se falar em sustentabilidade, mas, para que dessa forma, possa-se criar 

um ciclo de consumo sustentável e ecológicamente correto.  

Considerando esses ideais a coleção Extremos, apresentada no trabalho em 

questão, que tem como inspiração criativa, unida à abordagem sustentável e ao 

upcycling (processo criativo de transformação de resíduos em novos produtos), o 

ataque nuclear às cidades de Hiroshima e Nagasaki ocorrido durante a Segunda 

Guerra Mundial, e considerado o maior atentado terrorista da história da humanidade, 

será, em sua maioria, composta por peças confeccionadas a partir de materiais 

reciclados, como retalhos de jeans desperdiçados por fábricas têxteis regionais, que 

é um material altamente resistente. Outro material utilizado no trabalho será o canudo 

de plástico, cujo descarte incorreto acarreta uma variável de problemas para o meio 

ambiente e animais que vivem nele. De acordo com a revista Época Negócios Online1, 

de 17 de julho de 2018, com base numa pesquisa do governo dos Estados Unidos, 

constatou-se que no país são mais de 500 milhões de canudos plásticos utilizados 

diariamente. E ainda de acordo com o Fórum econômico mundial2,2016, p.7, só nos 

oceanos existem mais de 150 milhões de toneladas métricas de plásticos.  Visando 

reverter esse processo, os canudos plásticos ganharão, nesta coleção, função de fio 

                                            
1 ÉPOCA NEGÓCIOS ONLINE. Por que os canudos de plástico viraram o inimigo número 1 do meio 
ambiente. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/07/por-que-o-canudo-
de-plastico-virou-o-inimigo-numero-1-do-meio-ambiente.html Acesso em: 27 mai. 2019. 
2  FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL , 2016, PDF. Disponível em: 
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf Acesso em: 27 mai. 2019 

https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/07/por-que-o-canudo-de-plastico-virou-o-inimigo-numero-1-do-meio-ambiente.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/07/por-que-o-canudo-de-plastico-virou-o-inimigo-numero-1-do-meio-ambiente.html
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
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e trama, imitando a construção de um tecido, para assim compor um material 

completamente diferente de sua forma original, sendo usados para a confecção de 

nossas peças conceituais. Os resíduos destes materiais nos oceanos tem causado a 

morte de muitas espécies marinhas e a extinção das mesmas, mortes para as quais 

não damos devida importância. 

Essa falta de importância às mortes em nome da evolução é retratada no 

documentário Nós que aqui estamos por vós esperamos, de Marcelo Massagão, que 

fala dos mais importantes e, também, dos mais simples acontecimentos históricos que 

mudaram os rumos da humanidade, retrata a maneira como a morte vem sendo 

banalizada e tida como algo necessário para o progresso, e clareia a mente para 

inúmeras reflexões sobre como assuntos como a guerra vem sendo tratados e a falta 

de importância que se dá às vidas que se perdem nos campos de batalha em prol de 

conquistas das grandes nações. 

Massagão diz que a guerra é um compilado de pessoas que lutam por ideais 

que não são seus. Para entender essa visão sobre o contexto histórico, utilizaram-se 

como pesquisa os livros Era dos extremos, de Eric Hobsbawn e Hiroshima, de John 

Hersey, sende este último considerado a mais importante reportagem do século XX. 

Em Era dos extremos, Hobsbawn faz uma linha do tempo do “breve século 

XX”, como ele mesmo chama, e deixa o entendimento de que, assim como a 

exploração da terra em prol de saciar o desejo pelo ter –porque quanto mais se tem, 

mostra-se que maior é o seu poder de aquisição-, a busca pelo poder econômico, 

industrial e de território levou as nações a entrarem em guerras que devastaram o 

mundo. Levando esses acontecimentos em consideração, a coleção Extremos visa 

chamar atenção para estes acontecimentos e retratar, de forma crítica, os danos que 

uma guerra pode causar.  

A coleção será dividida em partes que mudarão gradualmente, representando 

a recuperação das cidades de Hiroshima e Nagasaki após o atentado. Estas 

mudanças serão representadas por meio de cores que vão das escuras e sóbrias às 

claras e alegres. Por meio de tecidos, do mais pesado ao mais fluído, como por 

exemplo: o jeans, que é um tecido mais encorpado e dependendo do como como for 

trabalhado pode ser um material pesado; e o tule na categoria de tecidos mais leves 
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e fluidos. Essa divisão da coleção considera o fato de que se estimava que nas duas 

cidades, nos próximos 75 anos após o ataque, nada nasceria de novo. Porém a 

surpresa: exatamente um ano após o ataque em Hiroshima nasce a primeira planta, 

uma Espirradeira, ou Oleandro, passando a ser a flor da esperança para aqueles que 

sofriam com as lembranças e sequelas do ataque nuclear. O Oleandro se fará 

presente nesta coleção, em forma de bordados e estampas representando a 

esperança de um povo, o renascer das cinzas, a força com que as duas cidades se 

reergueram. Suas tonalidades também estarão na cartela de cores apresentada no 

trabalho, representando a beleza da evolução em meio ao caos. 

O jeans será trabalhado de forma manual, sendo no tingimento e na textura, 

para que fique com aparência pesada e acabamento “desgastado”, representando os 

horrores da guerra, os vestígios deixados pelas bombas, a tristeza de duas cidades 

inteiras engolidas pela fuligem, fumaça e sombras. Para esta etapa os retalhos serão 

tingidos na cor preta. Para valorizar o acabamento, estrutura e qualidade das peças e 

o conceito slow fashion a coleção contará com um design que pretende ser atemporal, 

sendo em sua maioria de modelagem reta. A aparência pesada das peças representa 

de modo poético o fardo da guerra. 

Little Boy e Fat Man são as bombas encarregadas de causar destruição nas 

duas cidades japonesas. Seus nomes aparecerão em letras garrafais na primeira 

parte da coleção de modo a chamar atenção para o atentado. 

Conclusão 

Com a finalização deste artigo pretende-se concluir que a indústria da moda 

é capaz de gerar consumo, unindo-se consciência com identidade, promovendo uma 

relação de sustentabilidade com a moda, além de alertar a sociedade sobre consumir 

o que é necessário e suprir suas necessidades sem exageros e sem agredir o meio 

ambiente. A Pier & Co também aborda a ideia de reaproveitamento, mostrando ao 

consumidor que é possível transformar o lixo em algo novo e totalmente 

reaproveitável, retirando esses dejetos do meio ambiente, revertendo, então, o 

impacto causado por centenas de anos de poluição.  
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