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O ECOSSISTEMA
O Ecossistema criativo é formado por um conjunto de pesquisadoras, 
empreendedores, coletivos e marcas, cujo objetivo é colaborar com a produção e 
consumo de moda sustentável no Rio Grande do Sul. O ecossistema se desenvolve 
por meio de um processo co-criativo de design capaz de estimular as relações 
entre os diferentes atores como também incentivar e valorizar o crescimento da 
produção local. 

O trabalho é realizado através de pesquisa e experimentação em busca de um 
modelo que estimule e torne mais popular a moda sustentável no Estado. Para 
essa rede seguir crescendo e se desenvolvendo sentimos a necessidade de 
materializá-lo por meio de um espaço físico que represente o grupo e sirva de 
infraestrutura para o desenvolvimento de projetos de moda sustentável. 

Hoje esse espaço se encontra dentro do Vila Flores, em parceria com o Banco de 
Tecidos e o Estúdio Híbrido do fotógrafo Raul Krebs. Dentre os principais objetivos 
do espaço está a criação de cursos de corte e costura para qualificar mão de obra 
de mulheres de baixa renda, desenvolver projetos junto à comunidade

no entorno, estar aberto à marcas de moda sustentável local bem como apoiar a 
criação de novas marcas. 

Outra questão importante é a parceria com o Banco de Tecidos, para ter um espaço 
para receber e encaminhar resíduos têxteis e promover a utilização dos resíduos 
como matéria-prima. Além disso, incentivar marcas de moda locais que buscam a 
sustentabilidade bem como o desenvolvimento de novas marcas, promover através 
do espaço o consumo e produção local. 

Tudo isso a fim de gerar empoderamento feminino, geração de renda, valorização 
da comunidade no entorno, valorização e promoção de negócios locais e promoção 
da conscientização para uma cultura de sustentabilidade. Além disso contribuir 
para redução da extração de recursos para desenvolvimento de novo material, 
aumento do ciclo de vida de uma matéria- prima, conscientização sobre impactos 
ambientais. Com também trabalhar para contribuir no desenvolvimento econômico 
no setor da moda no Estado.
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PROJETO DE APOIO ÀS
MARCAS

O Projeto de Apoio às Marcas Ecossistêmicas foi criado com o 
objetivo de, a custos baixos,  oferecer serviços específicos ligados a 
comunicação para marcas locais. Sendo assim, cada bolsista ficou 
responsável por capacitações que tivessem relação direta com sua 
expertise profissional e/ou com sua pesquisa, no caso: fotografia (Raul 
Krebs), comunicação em redes sociais (Juliana Terra), organização de 
PDV/estandes em feiras (Laura Goldsztein), costura e modelagem 
(Thais Menna), comunicação de marca (Carol Alves) entre outros.

 
O apoio que o projeto oferece, relativo à imagem de marca 

através da fotografia, foi utilizado pelas marcas Baduchi (3 ensaios), 
Caon Lingerie e Design Cotè. O grupo de costura também participou de 
Workshop de Fotografia com celular para produtos de moda, realizado 
nas dependências do Vila Flores e Espaço Ecossistêmico. Participamos 
ativamente do editorial de moda sustentável para o Caderno Donna (RBS), 
dentro do movimento Fashion Revolution 2019 – tanto na produção 
do editorial (Thais Menna) quanto na realização das fotografias (Raul 
Krebs). Além disso, oferecemos coberturas fotográficas em eventos de 
moda (Colóquio de Moda 2019) e eventos do Vila Flores (contrapartida 
do Espaço Ecossistêmico), eventos importantes para a divulgação do 
próprio Ecossistema da Moda Sustentável de PoA. 

No âmbito da comunicação ofertou-se desenvolvimento de 
identidade visual para os apoiadores. No ano de 2019 desenvolveu-se a 
identidade visual da marca Lili Maker. Já no âmbito da comunicação para 
redes sociais ofertaram-se consultorias e serviços relacionados a social 
branding, produção de conteúdo e planejamento estratégico de redes 
sociais de forma acessível e com foco em fortalecer a rede de marcas 
locais através de uma gestão de comunicação otimizada, sustentável e 
criativa. Em 2019, as marcas Herself e Caon Lingerie receberam tais 
serviços.



RELATÓRIO REDES SOCIAIS

Em 2019 , com o propósito de trazer uma 
linguagem mais acessível e menos acadêmica para 
os conteúdos digitais, uma nova abordagem foi 
trazida. Com foco na produção de conteúdos no 
formato stories e na ampliação do uso de hashtags 
para aumentar o alcance dos conteúdos gerados, o 
perfil teve foco em compartilhar informações sobre 
atividades que pudessem todas as pesquisas e 
atividades desenvolvidas pelo Ecossistema.

Atualmente, além do Instagram, o Ecossistema 
possui uma fanpage no facebook e um blog. O 
Instagram em particular no ano de 2019 teve um 
aumento significativo de seguidores e visualizações. 

Atualmente temos um ativo digital na plataforma 
de  2.753 seguidores e uma média de 500 views nos 
stories.



ECOSSISTEMA NO
FASHION REVOLUTION

O Ecossistema já conta com integrantes ligados a iniciativa 
internacional Fashion Revolution, movimento ativista que foca em uma 
moda mais sustentável e justa. A iniciativa trabalha com informações sobre 
condições de trabalho e relações dentro da cadeia da moda e surgiu após 
um desastre na indústria de Bangladesh em que muitos trabalhadores 
morreram pelas péssimas condições de trabalho. Em Abril ocorreram uma 
série de atividades relacionadas ao tema e o ecossistema promoveu um 
Domingo com atividades e debates para melhores escolhas na cadeia da 
Moda.

Durante o dia atuaram a Feira Moda Arte e Revolução com marcas 
locais gaúchas de moda e arte. Ocorreram também workshops criativos, 
dentre eles o de como fazer bioabsorventes com a marca de calcinhas 
menstruais Herself e uma conversa sobre ciclos femininos. Atividade de 
criação de acessórios com resíduos Têxteis com a marca Rita Gabriela 
bolsas. Aulas de bordado com a Laura Goldstein, dinâmicas sobre o ciclo das 
coisas para compreensão da responsabilidade do designer e consumidor 
de moda em suas escolhas de produto com a Liz Unikowski, e mesa de 
conversa com grupo produtivos de costura do ecossistema, banco social 
e do Ateliêr da Cruz para entendimento do momento atual no mercado de 
manufatura, as dificuldades e necessidades de transformação do sistema 
existente. Todas as atividades foram oferecidas gratuitamente com o 
intuito de estimular um pensamento sistêmico e sustentável em todas as 
áreas da cadeia da moda, desde os produtores até os consumidores.



CÓS - GRUPO DE COSTURA

A Cós – Costura Consciente compõe-se por 
uma iniciativa estruturada e desenvolvida dentro do 
Ecossistema de Moda Sustentável. Com o objetivo 
de oferecer uma produção justa, ética, sustentável 
e colaborativa, possui como propósito ressignificar 
o valor da costura, repensar os processos produtivos 
e desenvolver uma rede de apoio entre mulheres. 
Buscando a equidade e sororidade, o grupo é 
composto e pautado pela diversidade de diferentes 
mulheres, sempre aberto a formar novas parcerias 
e acolher novas integrantes. Muito além de 
produtos e serviços, o foco do grupo está em todo o 
desenvolvimento projetual e em como ele pode afetar 
de maneira positiva a sociedade, meio ambiente, 
cultura e economia local – acreditando que ao agir 
localmente, o impacto pode tornar-se global.

Para tal, as atividades do grupo dividem-se em 
movimentos distintos, mas por vezes concomitantes, 
em aulas e capacitação de costura, bem como em 
produção e desenvolvimento. Acredita-se que a prática 
e o ensino andam juntos, em um ciclo de aprendizado 
durante a ação e desempenho das atividades. A Cós 
deseja atender a demanda das marcas locais, ser um 
espaço de aprendizagem e experimentação na área da 
moda, e para tal, usufrui de matéria prima proveniente 
de reutilização, trabalhando com sobras da produção 
de empresas parceiras, como correntistas do Banco 
de Tecidos de Porto Alegre e, além disso, desenvolve 
projetos de logística reversa com resíduos dos 
próprios clientes, agindo na transformação e retorno 
de matéria prima em produtos, para a própria empresa, 
como por exemplo uma produção desenvolvida para

a Unimed, com a logística reversa de uniformes, 
transformados em pufes zazen e embalagens. Nota-se 
uma considerável evolução no grupo de costura, que 
iniciou o ano com foco maior em ensino e confecção 
de embalagens, para o avanço e construção de peças 
mais elaboradas, bem como duas costureiras já aptas 
e trabalhando com marcas de moda sustentável de 
Porto Alegre. Além do avanço do grupo, é de extrema 
relevância ressaltar que o grupo já movimentou e 
destinou mais de meia tonelada de resíduos, que 
seriam descartados e agora voltaram para a sociedade 
ressignificados. Para a Cós, a sustentabilidade está 
mais próxima quando desenvolvem-se laços com a 
própria comunidade, quando percebe-se e relaciona- 
se com a realidade social do entorno. Compreender e 
acionar as potencialidades de cada um é o que faz o 
projeto tão especial. 



WORKSHOP ‘CADEIA DA MODA’ PARA PROJETO DE MODA AFRO-
BRASILEIRA

O projeto Moda Autoral Afrobrasileira da Associação Gaúcha de Afroempreendedores - REAFRO/RS, é apoiado pelo fundo ELAS com o objetivo de qualificar 
mulheres negras produtoras de moda no Rio Grande do Sul. O projeto acontece de novembro de 2019 à abril de 2020 duas vezes na semana. Uma das atividades do 
projeto foi em parceria ao Ecossistema da Moda Sustentável para apresentar para as participantes do projeto como a cadeia produtiva de moda e impactos do ciclo de 
vida do produto. Assim, as bolsistas Liz Unikowski e Thaís Menna junto a parceira do Ecossistema Marina Giongo desenvolveram uma aula com bate-papo sobre o assunto. 
Foram 12 participantes em uma atividade de 2h30.



FUNDAÇÃO SOLIDARIEDADE + 
ECOSSISTEMA

A Fundação Solidariedade é uma organização, que através de licitação 
concedida pela prefeitura, leva atividades diárias para pessoas adultas em 
situação de rua. O projeto recebe 95 pessoas por dia fornecendo acesso 
à alimentação, higiene e oficinas diversas. Em parceria ao Ecossistema 
da Moda Sustentável, as mulheres que frequentam o espaço tem a 
possibilidade de ter aulas de costura nas quartas-feiras pela manhã no 
ateliê do Ecossistema. As aulas são realizadas pela bolsista Thaís Menna 
e são acompanhadas por uma assistente social que intercede as relações. 
Essa parceria acontece desde outubro de 2019, uma das alunas que já 
não está mais em situação de rua, participa das produções do grupo de 
costura CÓS - costura consciente.



BORDADOS ECOSSISTÊMICOS

OFICINA DE BORDADO

A oficina de bordado foi criada pela bolsista Laura Goldstein e ensina 
as mais variadas técnicas de bordado, para todos os níveis de conhecimento, 
desde iniciantes a bordadeiras experientes que querem aperfeiçoar sua técnica 
e acabamentos. 

Nela, são utilizados apenas tecidos doados e resíduos do ecossistema. As 
aulas acontecem mediante a agendamento no Vila Flores. 

PROJETO BORDAR POESIAS

Este projeto, que irá começar a partir de janeiro de 2020 surgiu da ideia de 
unir literatura e bordado para convidar quem gosta das tuas atividades para refle-
tir sobre sustentabilidade através dessas práticas. A pesquisadora Carolina An-
chieta, jornalista de formação, propõe temáticas literárias com leitura em grupo 
e reflexão. Após isso a pesquisadora Laura irá ministrar a atividade de bordado 
com trechos das leituras ou interpretações destas. A ideia é fazer com, temáticas 
variadas atingindo públicos diversos em idade, perfis e ainda expandir para out-
ros locais o que também atinge mais pessoas a respeito das oficinas de bordado 
da Laura no Ecossistema e o próprio Ecossistema e suas diversas ações.



BIENAL DA FIBRA

O Ecossistema também foi parceiro da FIBRA em 2019, a primeira bienal 
têxtil do Rio Grande do Sul,  mostra coletiva que busca fomentar a convergência 
entre diferentes propostas de artes visuais contemporâneas ligadas às artes 
têxteis e à cultura brasileira, propondo reflexões e ações sobre o planeta em que 
vivemos. 

Com o tema “Sustentabilidade: um olhar sobre as suas diversas 
possibilidades”, a bienal expôs a participação de artistas de várias regiões do 
Brasil, selecionados por edital, e a exibição de mais de 100 obras que abrangem 
diferentes linguagens no âmbito das artes visuais contemporâneas, alinhadas às 
questões de preservação, desenvolvimento sustentável e economia criativa.

 
Nossa parceria se deu com o Ecossistema sendo um ponto de distribuição 

de resíduos têxteis para que artistas envolvidos na bienal pudessem ter acesso ao 
material sem custo. 

No dia 30 de Setembro aconteceu também a oficina Bordado e Arte voltada 
ao ensino de pontos básicos, para aplicação em tecidos. Com tecidos providos 
pelo Ecossistema. A oficina foi focada na produção de peças artísticas, utilizando 
somente resíduos têxteis, já propondo a criação de trabalhos para participação na 
Fibra – I Bienal de Arte Têxtil Contemporânea.



DESFILE ROSA FLOR
A Rosa Flor consiste-se em uma marca de moda, idealizada por mulheres 

integrantes do grupo de costura da Asmobras. Com o intuito de lançar a sua primeira 
coleção, bem como de divulgação da marca para a comunidade local, o Ecossistema 
de Moda Sustentável foi convidado para o auxílio e desenvolvimento de um desfile de 
moda para este momento.

 
A parceria aconteceu de diferentes maneiras, iniciando-se por uma consultoria 

e direcionamento no desenvolvimento da coleção, bem como acompanhamento da 
produção das peças e organização geral da produção de moda, espaço e desfile. 
Desenvolveu-se a busca por parceiros que auxiliassem na promoção do evento, 
bem como decoradora do espaço, maquiador para as modelos, dj para ambientação, 
mestre de cerimônias e equipamentos de iluminação.

 
A integração do Ecossistema, principalmente das bolsistas envolvidas, com a 

marca, aconteceu em tempo integral, fomentando a colaboração e cocriação entre 
ambas para a concretização de um evento que promove uma marca de moda local, 
uma mão de obra justa e qualificada, bem como a valorização e profissionalização de 
uma iniciativa nascida e saída de um grupo de capacitação de costurada Bom Jesus.

 
Pretende-se levar a parceria adiante, trazendo a profissionalização da marca 

para a modelagem do vestuário, bem como na comunicação da mesma perante as 
redes sociais.



APROXIMAÇÃO DO GRUPO 
EMPODERADAS DE JOVENS 
NEGROS E NEGRAS DO VILA 
FLORES / ECOSSISTEMA

O Grupo Empoderadas tem como objetivo primordialmente, o 
empoderamento através da autoestima, o estudo acerca das causas 
antirracistas e da escola pública com jovens e adolescentes negros e 
negras. O grupo nasceu em uma escola pública de Porto Alegre mas 
com a troca de governo a sala em que se reunião foi retirada e o grupo 
ficou sem espaço para encontros e atividades.Por intermédio da bolsista 
Carolina Anchieta, o grupo foi acolhido pelo Vila Flores por no espaço do 
Ecossistema onde um vínculo foi concebido dado a busca simultânea das 
duas partes em trazer para a sociedade atividades que construíssem a 
moda como ferramenta de autoestima, empoderamento e pertencimento. 
Desta forma, o grupo Empoderadas segue realizando atividades diversas 
nos espaços do Vila Flores como “vileiros”.



MAR - MODA, ARTE E REVOLUÇÃO

No dia 23 de novembro de 2019 a feira M.A.R. aconteceu no Espaço Unisinos. O 
evento que nasceu a partir da Feira de Moda Sustentável, tem como objetivo reunir marcas, 
brechós e projetos sustentáveis em um ambiente de troca e colaboração na esfera da moda 
e do design. Feira, ativismo, venda e networking entre expositores e participantes. Nesta 
edição, além de feira de moda sustentável, as bolsistas do Ecossistema ofereceram uma 
programação de palestras e workshops gratuitos e abertos para o público:

BATE PAPO 1: Como lidar com o invisível? O ciclo dos resíduos calçadistas com Liz 
Unikowski

 
BATE PAPO 2: Mercado de moda plus size: A visão do mercado plus atual e suas 

oportunidades com Antonieta Karoly, Carol Alves e Gisele Ramos.
 
BATE-PAPO 3: O Futuro do Marketing com ética e sustentabilidade com Carol Alves.

WORKSHOP: Afrofuturismo: o passado presente e futuro no encontro entre a moda 
e a fotografia com Carol Anchieta, Leonardo Farias, Desirre do Valle e Gisamara de Oliveira.

 
BATE PAPO 4: POA Inquieta Moda Sustentável - como aplicar os indicadores de 

sustentabilidade nas empresas ? Com Patricia Rabello.
 
BATE PAPO 5: Desafios do empreendedorismo sustentável com Liz Unikowski e 

Laura Madalosso.
 
BATE PAPO 6: Tendências e acontecimentos do BEFW - Brasil Eco Fashion Week 

2019? Com Natalia Guasso, Madi Muller, Karine Freire, Marina Giongo, Liz Unikowski.
 
MOVIMENTO FASHION REVOLUTION EM POA com Lívia Duda e Thaís Menna.
 
WORKSHOP: Saias modulares a partir de resíduos com Liege Massi.
 
OFICINA DE REPAROS E CUSTOMIZAÇÃO COM COS – Costura Consciente e Liza 

Petiz.



WORKSHOP NA MAR - AFROFUTURISMO: O PASSADO PRESENTE E 
FUTURO NO ENCONTRO ENTRE A MODA E A FOTOGRAFIA

O Workshop, proposto pela pesquisadora Carolina Anchieta, reuniu profissionais 
e pesquisadores e pesquisadoras das áreas da moda, comunicação, fotografia e Design 
Estratégico com a proposta de uma atividade teórica e prática que refletiu sobre como o 
Afrofuturismo, movimento cultural, social e político, que promove o encontro entre ficção 
científica, tecnologia, ancestralidade e diáspora africana negra, pode valorizar a presença 
negra em toda cadeia da moda. Após a fala de cada um dos convidados sobre o tema proposto 
foi realizada com os participantes uma atividade de recorte e colagem para expressarem o 
que tinham entendido e refletido sobre afrofuturismo, representatividade negra na moda e 
ancestralidade. Para encerrar cada um mostrou e dividiu com o grande grupo sua construção. 
A ideia é fazer mais atividades como essa para alcançar mais pessoas sobre a temática do 
Afrofuturismo ainda pouco explorada no Rio Grande do Sul e sempre que possível com a 
presença de mais profissionais negros da moda que também já projetam suas coleções e 
projetos incluindo esse movimento. 

APRESENTAÇÃO E MEDIAÇÃO: Carol Anchieta - jornalista, mestranda em Design 
Estratégico da Unisinos e pesquisadora do Ecossistema da Moda Sustentável com foco na 
ancestralidade negra e Afrofuturismo. 

CONVIDADOS: 
Desiree Do Valle - estudante de Moda, Stylist, Produtora de Moda e idealizadora da 

Black Barbie Agency. Seu trabalho é contar novas narrativas pretas e periféricas na Moda. 

Gisamara Bairros de Oliveira - estudante do curso de graduação em Design Visual na 
UFRGS. Criadora do projeto “Olho Mágico Fotografias” que tem como objetivo principal utilizar 
a fotografia e captações audiovisuais como ferramenta de descobertas e representatividade 
negra, acessando e contando as histórias destes diversos corpos e dos lugares que ocupam. 

Leonardo Farias - formado em design de moda formado pela Unisinos é modelo, stylist 
e diretor criativo da marca AFARA. A marca através da cultura Afro-Brasileira utiliza design e 
storytelling pra empoderar homens negros.



TALK: NEGRITUDE, SEXUALIDADE E 
AFROFUTURISMO

A ideia do evento foi levar para fora do ambiente acadêmico a reflexão sobre negritude 
e afrofuturismo que são dois ponto dos pontos da dissertação que a  pesquisadora Carolina 
Anchieta conduz como bolsista do Ecossistema. A escolha do local, um bar de cultura drag, 
foi feita justamente pela percepção da pesquisadora de que um dos cenários da cultura 
em que o afrofuturismo está presente na sua expressão mais estética esta relacionada a 
moda é na cultura Drag e no cenário negro LGBT. Todo o movimento desta atividade levou 
em consideração o manifesto do Ecossistema sobre diminuição das desigualdades e lutar 
pela diversidade, onde a questão da sexualidade e de combate a homofobia está inerente 
nessa reflexão, principalmente quando moda e a estética são importantes instrumentos 
de empoderamento e identidade dessa comunidade. O talk foi mediado pela própria 
pesquisadora e contou ainda com uma ótima participação da plateia que lotou o espaço da 
casa com capacidade para 83 pessoas. Pretende-se realizar mais talks nesse formato e em 
locais fora do ambiente acadêmico justamente para levar para mais pessoas as reflexões 
propostas dentro do Ecossistema da Moda Sustentável e para promover aproximação com 
públicos diversos que não são contemplados pela moda tradicional.

 
CONVIDADOS: 
Tainah Motta do Nascimento - Advogada feminista antirracista. Mestranda em 

educação pela Unisinos, com pesquisas centradas nas temáticas de gênero, negritude e 
sexualidade.

 
Rhuan Santos - Produtor do Bronx, coletivo criado em 2016 coletivo de jovens 

que vem propondo uma reflexão sobre negritude, gênero e seus entornos através da 
Representatividade.

 
Ayö / Matheus Amaral – Drag Queen e fotógrafo, graduando em Fotografia pela 

Unisinos. Encontrou na arte drag uma maneira de resgatar sua ancestralidade e levantar 
questões relacionadas a raça na comunidade LGBTQ+.

 
Sasha LaCrey /Willian Freitas – Drag queen do casting da Workroom.



CRIAÇÃO GRUPO DE IDENTIDADE, 
AUTOESTIMA E ACOLHIMENTO 
NO CEA NA BOM JESUS

A pesquisadora Carolina Anchieta, ao propor em sua dissertação a busca pela 
diversidade e empoderamento de pessoas negras na cadeia da moda, ampliou suas 
atividades para fora do ambiente do Vila Flores. Em contato com o Instituto Lojas 
Renner S.A., houve a aproximação com o Centro de Educação Ambiental – CEA na 
comunidade da Bom Jesus. Com essa aproximação foi posto em prática um antigo 
plano da instituição de ter um grupo de acolhimento e fortalecimento da autoestima 
de mulheres. Além de atividades pontuais no grupo, a pesquisadora promoveu o 
contato da instituição com outros agentes culturais e sociais que atuam nas áreas 
do esporte, do cinema e do direito das mulheres para desenvolvimento de falas, 
palestras e momentos de co-criação. O projeto tem como propósito gerar pontos 
de reflexão relativos à moda e também levar a essas mulheres ambientes diversos, 
como o Ecossistema, visando a abertura de um ambiente de novas possibilidades 
na vida e no trabalho.



CRIAÇÃO MAPA DA REPRESENTATIVIDADE NEGRA EM POA

Desenvolvido pela bolsista Carolina Anchieta, o mapa, 
ainda em construção, reúne agentes sociais, estilistas e 
marcas representantes da negritude em Porto Alegre. 
A intenção é promover uma facilidade de busca dessas 
pessoas por marcas, empresas e quem quiser promover 
diversidade de forma digna e genuína incluindo esses 
agentes nas construções de projetos, ideias e ações. A 
ideia nasceu a partir dos questionamentos do projeto de 
dissertação da pesquisadora que são:

 
- INVISIBILIDADE: onde estão as pessoas negras nos 

diversos ramos da moda e em toda a sua cadeia?
 
- OLHAR DO COLONIZADOR: interpretações 

equivocadas e com olhar colonizado sobre a negritude nas 
produções de moda sem a real compreensão dos seus 
valores ancestrais.

 
- SUSTENTABILIDADE PERIFÉRICA: muitas das 

práticas da moda sustentável já são tradicionais nas 
periferias.

 
A ideia é que esse mapa seja atualizado 

constantemente e seja fonte de consulta não somente no 
ramo da moda, mas toda produção intelectual, cultural e 
social.



FOTOGRAFIA

A fotografia configura-se em um apoio importante para marcas de moda, 
principalmente as iniciantes/pequenas, pois oferece uma comunicação visual direta 
com o público potencialmente consumidor a custos muito abaixo dos praticados no 
mercado de comunicação. Dessa maneira, o Ecossistema acredita que as marcas 
podem ter acesso a imagens adequadas aos seus planos de comunicação sem 
comprometer verbas que podem ser realocadas em outras partes do processo de 
produção. 

Desta forma, foram realizados ensaios fotográficos de moda para marcas 
ecossistêmicas (5), coberturas de eventos (4), oficinas de fotografia (2) e um 
apoio constante para divulgação e registro documental de vários projetos e oficinas 
realizados dentro do Ecossistema da Moda Sustentável. As marcas Baduchi, Design 
Cotè e Caon Lingeries, hoje, contam com um banco de imagens bastante grande 
e de qualidade para suprir suas demandas de comunicação. O editorial de moda 
sustentável para o Caderno Donna (RBS), dentro do movimento Fashion Revolution 
2019, resultou em grande divulgação para o Ecossistema da Moda diretamente para 
um mercado que desejamos trabalhar (e mudar): a moda em Porto Alegre. Para o 
projeto de arrecadação coletiva de verba para a reforma do espaço ecossistêmico 
(www.catarse. com/modamudamundo) a fotografia também foi utilizada como 
contrapartida para colaboradores: a cada R$100,00 doado, um retrato profissional 
do doador será realizada. 

Mesmo após o encerramento da Bolsa do pesquisador e da obrigatoriedade de 
contrapartidas e ações do Ecossistema da Moda Sustentável de PoA, o mesmo se 
propõe a continuar colaborando com as marcas ecossistêmicas que necessitem de 
fotografias de moda para divulgação e comunicação dado a crença do mesmo de que 
a fotografia tem muito a contribuir com o desenvolvimento de uma moda sustentável 
em nossa cidade.



SEMANA DO MEIO AMBIENTE DE VIAMÃO

O Ecossistema, a convite da prefeitura da cidade de Viamão, 
participou da Semana do Meio Ambiente, com atividades educativas para 
jovens estudantes da rede pública da cidade. As bolsistas conduziram 
uma atividade com as crianças onde as questionaram sobre o ciclo de 
vida dos produtos, e o que acontece uma vez que ele é descartado. 
Também foi preparada uma palestra em que as bolsistas explicam o 
funcionamento do Ecossistema e como as pessoas podem ser parceiros 
do projeto.



CARNAVAL DE
VILA A VILA

Por estar localizado fisicamente no Vila Flores em Porto Alegre, o Ecossistema 
colabora com o espaço em diversas frentes. O Vila Flores promove muitas atividades 
para a comunidade que se localiza em seu entorno e uma delas é o Carnaval de 
Vila que estimula a relação entre residentes do Vila flores e da comunidade da 
Vila Santa Teresinha. O Ecossistema ofereceu duas atividades de customização de 
adereços para o carnaval com as crianças da escola local, lideradas pelas bolsistas 
Liz Unikowski e Thais Menna com a ajuda de voluntários e integrantes do grupo de 
costura. A partir de materiais como tintas, lantejoulas e resíduos têxteis montamos 
brincos, pulseiras, tiaras e enfeites para que as crianças pudessem se enfeitar na 
saída do bloco de carnaval, neste dia também foi oferecido maquiagem para toda a 
comunidade que participou do evento.



APROXIMAÇÃO PARCERIA ESCOLA
IMPERADORES DO SAMBA

O Ecossistema iniciou ainda em 2019 uma parceria com a escola de samba 
Imperadores do Samba. Em tal parceria o mesmo se apresenta como um consultor nas 
atividades e reaproveitamento de resíduo têxtil para os criadores e carnavalescos da escola. 
Nesta parceria entramos em contato com os fornecedores da marca Renner, para que os 
criativos da escola possam buscar os tecidos que são úteis para a produção de fantasias e 
alegorias para o carnaval de 2020. Essa aproximação também tem a intenção de fortalecer 
laços e contato com atividades culturais da negritude da cidade contemplando assim do 
manifesto do Ecossistema sobre diversidade e diminuição das desigualdades.



OFICINA BONECAS NEGRAS DE PANO

Com duas edições realizadas com sucesso e 
grande procura, a primeira edição desta atividade 
ficou teve vagas esgotadas com 30 participantes e a 
segunda com 20. A oficina promove de forma prática 
e simples o conhecimento sobre a confecção de 
bonecas negras de pano com o objetivo de incentivar 
mais pessoas a costurarem e ainda promoveram 
e diversidade através do brinquedo. A ideia nasceu 
da proposta de dissertação da pesquisadora 
Carolina Anchieta que durante seus primeiro ano 
de participação no Ecossistema percebeu a falta de 
pessoas negras nas atividades propostas. Assim, por 
já realizar essa oficina de forma independente com a 
artesã Liliane Moraes que desenvolveu eu a boneca, 
a pesquisadora levou a atividade para o Vila

Flores como proposta de atividade do Ecossistema. 
Em 2020, a atividade será retomada com a inclusão 
de resíduos do Banco de Tecidos na confecção das 
bonecas e fará parte da programação fixa do ateliê do 
Ecossistema.



PESQUISA
BOLSISTA
CAROLINA ALVES

ORIENTAÇÕES PROJETUAIS PARA A CONSTRUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE ESTÍMULOS DE AUTO-CONFIANÇA 

FEMININA NO MERCADO DA MODA 

O presente trabalho se propõe a compreender, identificar e estimular gatilhos de auto-confiança feminina 
na indústria da moda através de um conjunto de orientações projetuais desenvolvidas sob a perspectiva do Design 
Estratégico. A partir de uma estratégia de bem estar subjetivo, a pesquisa em questão será construída a partir dos 
conceitos do Design orientado para Dilemas, abordagem desenvolvida na Holanda pela designer Deger Ozkaramanli. 
O trabalho têm como objetivos específicos: Identificar os dilemas relacionados a auto-confiança feminina no seu 
processo de decisão de compra no mercado da moda; definir um conjunto de orientações projetuais que estimulem 
a auto-confiança das mulheres no mercado da moda e por fim gerar uma discussão sobre a teoria do Design 
orientado para dilemas no campo da moda



PESQUISA
BOLSISTA
CAROLINA
ANCHIETA

ONTOLOGIA UBUNTU E O CONCEITO DE AFROFUTURISMO 
NA BUSCA POR UMA MODA SUSTENTÁVEL

Diversos são os caminhos usados para a comunicação e expressão, e a moda está entre eles. Em um 
mundo globalizado, mais informado e, portanto mais questionador um dos grandes desafios contemporâneos da 
expressividade é conseguir valorizar as nuances e vantagens vindas das diferenças: experiências, relações sociais, 
subjetividades e identidades, zelando pela diversidade e assim pela sustentabilidade. Sugere-se aqui, através 
de uma breve introdução à abordagem da ontologia ubuntu, categoria importante de algumas filosofias bantas 
baseada na ideia de humanidade, que se legitima pelo fato de que qualquer existência só pode ser pensada em 
relação aos demais, a possibilidade de uma inovação cultural e social dentro desse sistema. Partindo dessa análise, 
o presente projeto, aliado ao conceito de Afrofuturismo, e à metodologia do Design Estratégico de projeção de 
cenários, propõe a importância de uma participação negra íntegra na busca por um cenário sustentável na área da 
moda.



PESQUISA
BOLSISTA
JULIANA TERRA

DESIGN ESTRATÉGICO PARA O EMPODERAMENTO 
DE EMPREENDEDORAS FEMININAS: UM OLHAR 
PARA MODELOS DE NEGÓCIO, COLABORAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE

A partir da identificação de um outro modo de empreender praticado por mulheres com características 
que não condizem com o empreendedorismo tradicional, o presente estudo buscou explorar a temática do 
empreendedorismo feminino no âmbito da moda sustentável local, alicerçada em uma visão de design estratégico 
com uma abordagem de inovação social e cultural. Dessa forma, objetivou-se propor processos projetuais 
estratégicos para potencializar o empreendedorismo feminino no contexto da moda sustentável local. Assim o 
percurso da pesquisa perpassou uma análise e discussão acerca do design estratégico, do empreendedorismo 
e do processo empreendedor, indo, posteriormente, a campo para explorar a relação destes temas mediante a 
análise bibliográfica a respeito da trajetória das empreendedoras Coco Chanel e Stella McCartney e do contato 
com empreendedoras da moda sustentável de Porto Alegre, estas parte do Ecossistema da Moda Sustentável de 
Porto Alegre. O objeto de análise deste trabalho se resume às empreendedoras femininas. Ao averiguar os dados 
coletados a partir de análises semióticas, os principais resultados encontrados foram que as empreendedoras 
colocam no seu negócio a mudança que querem ver no mundo e conduzem este conforme seus valores pessoais. 
Em adição, com base nesse resultado, a presente pesquisa propõe que o processo empreendedor deste 
empreendedorismo feminino do contexto da sustentabilidade aqui estudado seja cíclico, composto por seis fases. 
Por consequência, este estudo apresenta uma proposta de projeto, desenvolvida a partir do design estratégico com 
uma abordagem de inovação social e cultural, de um conjunto de ferramentas que auxiliam as empreendedoras 
femininas no seu processo empreendedor com intuito de empoderá-las, incentivando-as a assumirem o papel de 
potenciais agentes de mudança nos sistemas sociais, econômicos e culturais por meio de seus valores pessoais 
e seus negócios.



PESQUISA
BOLSISTA
LAURA GOLDSTEIN

DESIGN ESTRATÉGICO NA FACILITAÇÃO DA
CO-CRIAÇÃO ENTRE DESIGNER E ARTESÃO

O trabalho de pesquisa começou com um caminho de familiarização exploratório do sistema a ser estudado, 
sobre as mulheres artesãs e atividades de co-design que possam auxiliar elas. Assim a mestranda participou 
de encontros e capacitações com as mulheres dos grupos de artesãs da Vila Bom Jesus. O segundo momento 
da pesquisa foi o caminho de reflexão, onde foi feito um estudo de caso sobre o evento Jeans For Change 
das lojas Youcom, o estudo deste caso levantou um numero de questionamentos teóricos a serem explorados, 
como: co-design, o papel do designer em relação ao artesão, a cultura de sustentabilidade emergente na cidade 
e a percepção de valor do trabalho artesanal. Assim a pesquisadora pretende se apropriar destes conceitos 
apara atingir o objetivo principal deste trabalho que é propor através de atividades de co-design uma forma de 
empoderamento para as mulheres  artesãs. 

Os principais autores usados neste trabalho são Manzini com sua perspectiva de design para inovação 
social, e Meroni e Fassi com suas propostas para atingir tal inovação social, através do modelo “Social Innovation 
Jouney”, onde  co-design atua como uma forma  de ativismo para alterar a realidade da mulher artesã.



PESQUISA
BOLSISTA
LIZ UNIKOWSKI

COMO O DESIGN ESTRATÉGICO ATUA NA ABERTURA 
DE DIÁLOGOS PARA COLABORAÇÃO EM GRUPOS DE 
TRABALHO DA CADEIA DA MODA SUSTENTÁVEL EM 

PORTO ALEGRE.

Atualmente, as organizações privadas e públicas buscam um olhar mais sustentável em suas atividades e 
seus formatos. Fazer a transição de um formato vertical tradicional de trabalho é um grande desafio. A colaboração 
entre integrantes de grupos de trabalho, pode estimular o pertencimento e participação ativa nas iniciativas que 
fazem parte, além de resultar em um ambiente de trabalho mais agradável. Uma lacuna cultural e estrutural que 
estimulou a individualidade pessoal e profissional nas últimas décadas, dificultou uma visão sistêmica e sustentável 
nas operações existentes.

 
A Pesquisa explora as a existência das relações de colaboração em grupos de trabalho ligados a moda e 

sustentabilidade. Como estas relações se dão, se existe ou não colaboração entre os integrantes e como este 
comportamento pode ser estimulado. Embasada, principalmente, na teoria de ecossistemas de Ouden (2011), 
e nas teorias de design estratégico dos autores Meroni (2008), Zurlo (2014) e Manzini (2017), para estudo das 
ferramentas de diálogos estratégicos para inovação social.



PESQUISA
BOLSISTA
NATÁLYA
FIGUEIREDO

A PROTOTIPAÇÃO COM ATORES MAIS-DO-QUE-
HUMANOS: O ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA EM ATIVIDADES DE EXPERIMENTAÇÃO

Atualmente, de acordo com a ONU (2011) e BRASIL (2001), pelo menos um sétimo da população 
mundial possui e/ou convive com alguma deficiência, que manifesta-se de inúmeras maneiras e diferentes 
graus de restrição: física, mental, sensorial, temporária ou permanente. Nota-se, assim, a necessidade de uma 
visão mais sistêmica, inclusiva e potencializadora para os indivíduos em questão. Pensando-se nisto, o projeto de 
pesquisa possui como problema central o entendimento de como práticas de prototipagem podem potencializar o 
envolvimento e a inclusão social de crianças com deficiência. Considerando-se que as crianças possuem múltiplos 
potenciais, e que, de acordo com suas condições, as práticas convencionais às quais são submetidas não permitem 
o desenvolvimento desta pluralidade. Propõe-se, portanto, como objetivo geral de pesquisa: compreender como 
a prototipagem pode potencializar a inclusão social de crianças com deficiência – e como objetivos específicos: 
entender como se articulam as qualidades da prototipagem com uma discussão sobre inclusão social; compreender, 
na visão de especialistas, os efeitos gerais da prática situada em relação as crianças e verificar, na visão das 
crianças, os efeitos gerais da prática situada, bem como a potencialização da inclusão social na situação vivida. 
Para tal, pretende-se o desenvolvimento de uma prática onde as crianças desenvolvam personagens e usem a 
experimentação material para se expressar, representar o que muitas vezes não é retratável, bem como significar 
e produzir sentido a partir do desenvolvimento das características físicas, vestuários, cores e quem sabe até, super 
poderes – tudo o que a criatividade permitir. Com isso, a intenção compõe-se por estimular o desafio, a autonomia, 
sensibilizar e levar as crianças como protagonistas do processo, entendendo a transformação, inovação e universo 
de relações a serem estabelecidos.



PESQUISA
BOLSISTA
RAUL KREBS

DO CORPO AO CORPO - A RELAÇÃO ENTRE CORPO E 
PROCESSOS CRIATIVOS NO DESIGN DE MODA

A presente pesquisa investiga a centralidade do corpo nos processos criativos em moda e tem como objetivo 
geral responder ao seguinte problema: de que maneira, a partir dos questionamentos sobre como o corpo e sua 
imagem se materializam na cultura contemporânea, os designers de moda podem potencializar seus processos 
criativos. Para tanto, construímos o percurso de pesquisa orientado pela metodologia do design estratégico, de 
caráter transdisciplinar e dialógico, que teve início na investigação acerca do corpo (físico e discursivo) e culminou 
na projetação do cenário criativo proposto. No percurso, investigamos outras questões relativas ao corpo e 
moda, tais como metamorfoses do corpo, significantes flutuantes, corpo transdutor de signos, géstica, corpo e 
comunicação, sistema de moda e processo criativo e corpo (moulage - processo criativo de moldagem de tecidos 
diretamente no corpo ou simulacro de corpo). Através da conexão de dados coletados, conhecimentos científicos e 
práticas projetuais do campo do design estratégico (metaprojeto, cenário e inovação), moldamos essa investigação 
pela articulação dialógica entre as bases teóricas (corpo, moda e processos criativos em moda), as operações 
metodológicas (coleta de dados, fotografias, filmagens, entrevistas, registro de experiência criativa, workshop) e 
as consequentes análises dos insumos. Ao final, propomos um cenário criativo e inspiracional para o designer de 
moda: a ressignificação da moulage para ampliar a compreensão do corpo da moda a partir de um novo referencial 
estético: o ‘policorpo’, um corpo mutante, polissêmico e polimórfico. Pretendemos potencializar os processos 
criativos desses designers através de um processo criativo advindo da projetação de cenário e denominada aqui 
‘Moulage Dialógica’, consistindo em um processo mais abrangente na moldagem do corpo por considerar tanto 
aspectos físicos quanto simbólicos em um ‘policorpo’ mutante que, interpretado a partir de um processo criativo 
transdisciplinar, pode responder ao oxímoro com o qual nos defrontamos no percurso de pesquisa: como vestir os 
corpos consumidores de moda sem considerá- los somente a partir da ideia de um corpo alto, esbelto, esguio e 
magro.



PESQUISA
BOLSISTA
THAÍS MENNA

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS COLABORATIVOS 
DE DESIGN PRA SUSTENTABILIDADE NA MODA: FOCO 

EM RESÍDUOS TÊXTEIS

Com a intensificação da conectividade em um mundo globalizado, a inovação dirigida pelo design abrange 
questões mais complexas, que devem ser processadas de forma sistêmica. Isso quer dizer mudar radicalmente o 
modo de pensar e de viver, sendo assim, criar novos modos de projetar (VASSÃO, 2010; CAPRA, LUISI, 2014; 
CASTELLS, 2009). Para Manzini (2017) a inovação está intrínseca a transição para sustentabilidade, isso quer 
dizer que os projetos de design precisam ir além de inovações técnicas, precisam ser culturais, comportamentais 
de forma que a conectividade sirva para multiplicar esses efeitos. Através dessa perspectiva a atuação do designer 
de moda também se modifica. Passa de uma era guiada pela indústria, para uma nova guiada pela sociedade e 
para sociedade (FLETCHER, GROSE, 2011). Portanto esse trabalho busca promover através da visão sistêmica 
de Capra e Luisi (2014), e do entendimento de sustentabilidade da ecologia profunda de Guatarri (1990), 
descontinuides sistêmicas para processos colaborativos no Ecossistema da Moda Sustentável. A partir disso, a 
base projetual de pesquisa serão casos promissores do Ecossistema que tiveram participação e ativação por 
parte das pesquisadoras. O objetivo é potencializar conexões através da abordagem do design estratégico a fim 
de colaborar para uma moda mais sustentável e popular na região, de forma a investigar modos colaborativos 
de design estratégico. O desenvolvimento deste trabalho será através do método da pesquisa-ação de Thiollent 
(1986), por ser um método de pesquisa diretamente ligado ao projeto, e ter como foco a processualidade.



contato: ecossistemamodasustentavel@gmail.com
endereço: Rua São Carlos, 765 - Porto Alegre/RS


