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No mundo atual, percebe-
mos que o consumismo é 
algo predominante entre 

as pessoas. Estar sempre com 
produtos atualizados é um dos 
principais objetivos da maioria 
da sociedade, que está sempre 
ansiosa e atenta a todos os lan-
çamentos de eletrônicos, roupas, 
sapatos, livros, entre outros bens 
de consumo. Desta forma, as 
pessoas acreditam que estão in-
seridas no mundo atual. 

O estilo Fast Fashion veio com 
a ideia de tornar realidade o de-
sejo de que todos tenham acesso 
às roupas que estão na moda. A 
produção de peças em larga es-
cala, traz a oportunidade para 
que todos “estejam na moda”. 
Sapatos, roupas, acessórios, ne-
nhum desses segmentos esca-
pam da demanda de um estilo 
de vida consumista, no qual 
estar na moda e pertencer à 
sociedade do século XXI signifi-
ca ter e usar o que todos usam, o 
que os famosos usam, o que está 
na mídia.

Em contrapartida ao Fast 
Fashion, em 2010 o design inglês, 
Alastair Fuad-Luke criou o mo-
vimento Slow Design. O objetivo 
dele é democratizar os processos 
de criação de peças para uma 
forma mais lenta, com preocu-
pação no desenvolvimento dos 

processos. Fuad-Luke atua na 
área voltada para o bem-estar 
das pessoas e do meio ambiente. 

Outro movimento que vem em 
confronto ao consumismo acele-
rado e, principalmente, a indus-
trialização de produtos alimen-
tícios é o Slow Food (ver artigo 
nesse número), que surgiu em 
1986. Nota-se esse estilo de vida 
em pessoas que passam a comer 
produtos orgânicos, que não são 
industrializados e que trazem a 
ideia de um cardápio homogê-
neo, que busca retomar o prazer 
de comer algo tradicionalmente 
local, com produtos da região 
e apreciá-los verdadeiramente, 

sem a pressa do cotidiano.
Com origem e inspiração nos 

movimentos Slow Design e Slow 
Food surgiu, em meado de 2010, 
o Slow Fashion. Esse novo olhar 
sobre a moda veio com a ideia 
de torná-la mais consciente. Isso 
ocorre com a mudança do pa-
drão consumista para produção 
por encomenda. E não somen-
te isso. As pessoas que seguem 
o Slow Fashion, além de buscar 
peças produzidas de forma mais 
ecológica, também adquirem 
roupas por troca, por reciclagem 
de roupas antigas e por compras 
em brechós.

Segundo a estilista e empre-

A moda de desacelerar
O Slow Fashion surge como uma nova forma de frear o consumo de 
roupas e se preocupar com o meio ambiente

Bruna LacomBe e Letícia Gasparini

Produtoras do evento Le Garage: (direita para esquerda) Alexia Horochovski, 
Priscila Marinho, Bruna Martins, Gabriela Gaia, Caroline Loureiro e Lais Martinelli
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sária Jéssica Carvalho, da loja 
on-line Eu Curto Brechó, ser 
Slow Fashion é pensar antes de 
comprar uma peça. Jéssica con-
ta que quando compra uma 
peça ela pensa em usá-la para a 
vida toda. Ao mesmo tempo, ela 
tem uma frase que a segue na 
hora de se vestir, que é “Dê uma 
segunda chance àquela roupa”. 
A estilista diz que nos brechós, 
as pessoas encontram peças que 
nem imaginam, pois elas se de-
param com roupas em bom es-
tado e que, além de serem mui-
to bonitas, são mais baratas do 
que as encontradas em lojas de 
marca.

– Uma vez, comprei em um 
brechó um sobretudo da Alca-
çuz, que é uma marca cara, e no 
geral custa R$ 1.500,00. Eu pa-
guei R$ 100,00 por essa peça. En-
tão, acredito que no brechó você 
pode encontrar roupas muito 
boas. Na minha profissão, nós 
fazemos um estudo para saber o 
porquê de as pessoas frequenta-
rem brechós. Isso ocorre por três 
motivos. Por curiosidade de sa-
ber o que tem a oferecer naquele 

local. Por questões financeiras. 
E também por ideologia, o que 
abrange diretamente o conceito 
do Slow Fashion.

Ser Slow Fashion envolve bus-
car enxergar o consumo como 
algo que depende da real neces-
sidade das pessoas. Muitas vezes 
a sociedade quer comprar pelo 
simples fato de ter, e esquecem 
da real função dos produtos. 

Reaproveitar, customizar, tro-
car, dar um novo olhar para as 
roupas é o pensamento funda-
mental daqueles que são Slow 
Fashion. Desta forma, além das 
pessoas economizarem e dei-
xarem o consumo em segundo 
plano, elas estão protegendo o 
meio ambiente. Isso é significa-
tivo, pois ao colocar os freios no 
consumismo, as pessoas evitam 
a exploração de bens naturais 
na indústria têxtil, e ainda com-
batem, muitas vezes, o trabalho 
escravo. 

Foi com um pensamento mais 
ecológico e menos consumista 
que a estudante de Jornalismo, 
Yara Amorim cresceu. Ela conta 
que, desde a infância, a mãe a 

influenciou a reaproveitar rou-
pas, comprar produtos que uti-
lizem da reciclagem na fabri-
cação e pensar no impacto que 
a produção de uma peça pode 
causar ao meio ambiente.

– Tentar ser menos consumis-
ta vem de berço. A minha mãe 
é assim. Foi algo passado dela 
para mim. Quando eu era me-
nor, a minha mãe que escolhia 
minhas roupas.  Eu cresci sendo 
assim. Eu não vejo outra forma 
de ser, porque dar uma frea-
da nessa loucura do sistema de 
consumir, consumir, consumir, 
de viver para isso, de botar todo 
o seu eu no consumo, na ques-
tão material, foi me explicado 
em casa. Minha mãe tem esses 
hábitos e eu herdei isso dela. Ela 
nunca me obrigou a isso. É uma 
questão de educação, de cons-
ciência. 

O estilo Slow Fashion traz o 
conceito de desacelerar, de vi-
ver uma vida mais saudável. A 
estudante de Cinema Gabriela 
Gaia Meirelles busca criar há-
bitos ligados ao estilo Slow, não 
somente nas roupas. Ele conta 

Araras com roupas e sapatos selecionados para o eventoBanda Daniel e as Vadias fez show no dia do evento 
Le Garage realizado em fevereiro de 2014, na Casa do 
Espanto, Alto da Boa Vista
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que, para se alimentar melhor, 
tem plantações de algumas hor-
taliças em casa, faz seu próprio 
iogurte e ainda parou de comer 
fast food. 

Gabriela, que promove um 
brechó anual chamado Le Ga-
rage, conta ainda que acredita 
que as roupas compradas em 
brechós, por serem mais anti-
gas, são mais duráveis. Ela diz 
que algumas peças caracterís-
ticas do Slow Fashion envolvem 
quesitos emocionais, que reme-
tem ao passado das roupas. 

– Algumas roupas trazem 
uma ideia mais ligada ao sen-
timentalismo. Eu uso peças que 
foram da minha mãe, da minha 
tia, e elas trazem uma história. 
As roupas representam alguma 
coisa. E, de certa forma, é um de-
safio dentro da nossa sociedade, 

dizer não a esse consumismo. 
É uma forma de resistência aos 
padrões de sempre comprar da 
sociedade. 

Seguir o Slow Fashion não 
significa parar de comprar, nem 
deixar a moda de lado. Ser Slow 
Fashion é saber o que aquela 
peça representa, como ela foi 
feita, como ela vai acrescentar à 
vida das pessoas, ao estilo delas.

 
O mercado e a moda 
Slow Fashion

O mercado da moda atual se 
encontra muito acelerado. Essa 
é uma característica predomi-
nante do Fast Fashion. As mar-
cas produzem cada vez maio-
res quantidades de peças, para 
conseguir atender ao apelo dos 
consumidores. Normalmente são 
roupas que seguem um padrão, 

e é dessa forma que a produção 
em massa consegue ser mais 
rápida e eficiente. C&A, Ren-
ner, Leader, são algumas lojas, 
conhecidas como de departa-
mento, que são características 
do Fast Fashion.

Para Jéssica Carvalho, esse es-
tilo pode oferecer desvantagens. 
Ela conta que uns dos problemas 
desse modo rápido de produzir é 
que muitas das roupas oferecem 
baixa qualidade no tecido, o que 
às vezes as tornam descartáveis. 
Jéssica fala ainda que, em certas 
marcas, o modo de produção do 
Fast Fashion, não respeita o ser 
humano.

– As pessoas, hoje em dia, não 
param e pensam o que estão 
comprando. Muitas marcas tra-
balham na produção das suas 
peças utilizando trabalho escra-

Ensaio fotográfico Eu Curto Brechó com a modelo Daffiny Galdino

Jéssica carvalho
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sária Carol Burgo, dona da loja 
on-line Prosa (uma marca espe-
cializada em estampas), a moda 
Slow Fashion pode movimentar 
a indústria têxtil. Segundo ela, 
esse segmento precisa de fôlego 
para atender melhor e apresen-
tar coisas mais interessantes ao 
consumidor. 

– Ao longo deste um ano de 
Prosa, pude perceber que dificil-
mente conseguimos fazer uma 
segunda compra de um mesmo 
tecido em qualquer loja. Isso 
ocorre simplesmente porque a 

demanda de novidades é tão 
grande que as lojas deixam de 
repetir pedidos e isso interfe-
re diretamente no resultado do 
nosso trabalho. Espero que o 
movimento do Slow Fashion nos 
dê mais tempo para criar e sabo-
rear os frutos dessa criação.

Carol conta ainda que por 
mais que não siga o Slow Fashion, 
atualmente, esse estilo é muito 
importante para se produzir as 
roupas com novidades que cha-
mem a atenção do consumidor 
para algo novo.

– Eu apoio 100% o Slow Fashion. 
Acho uma loucura essa “neces-
sidade” de apresentar produtos 
novos o tempo inteiro nas lojas. 
Além de não termos tempo su-
ficiente de montar uma coleção 
interessante, a pressa é sempre 
inimiga da perfeição, né? Então 
esse processo criativo ultra ace-
lerado gera estresse e trabalhos 
menos interessantes.

Empresas Slow 
Fashion

A moda Slow Fashion tem sido 
seguida por algumas empre-
sas brasileiras. Elas têm como 
princípio a reciclagem, produzir 
roupas com produtos orgânicos, 
entre outros métodos que visam 
à proteção do meio ambiente. 
Justa Trama, Éden, Tatiana Ro-
drigues e TriStar Jeans são al-
guns exemplos de empresas e 
grifes que se encaixam no Slow 
Fashion.

Justa Trama é uma marca de 
Cadeia Ecológica do Algodão, 
na qual o processo de produ-
ção de peças se inicia no plan-
tio do algodão agroecológico 
e vai até a comercialização de 
roupas confeccionadas a par-
tir desse algodão. Esta empresa 

vo. Uma vez, vi um caso na Chi-
na, de uma pessoa que colocou 
numa roupa um papel escrito 
“socorro”.  Eu não consigo com-
prar uma peça de uma marca 
que eu sei que a produção usa 
a exploração do trabalho das 
pessoas. 

O Slow Fashion quer mostrar 
como a produção de roupas por 
demanda, ou o não estímulo ao 
consumo, pode ser um novo pa-
drão saudável para as pessoas e, 
ao mesmo tempo, para o mer-
cado de tecidos. Para a empre-

Ensaio fotográfico Eu Curto Brechó com as modelos Thais Pereira (esquerda) e Ana 
Luiza Miranda (direita)

Jéssica carvalho
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trabalha segundo os preceitos 
de economia solidária, comércio 
justo e consumo consciente. Ela 
é composta por cerca de 700 tra-
balhadores entre agricultores, 
coletores de sementes, fiadoras, 
tecedores e costureiras. 

A Éden é uma grife que produz 
as coleções de roupas com tecidos 
de 100% de puro algodão orgâ-
nico. Ela é livre de produtos quí-
micos nocivos à saúde, e os co-
rantes e pigmentos das peças são 
naturais. A Éden tem como mis-
são unir moda e meio ambiente 
de uma maneira responsável.

Tatiana Rodrigues é uma esti-
lista e empresária, que resolveu 
montar a própria grife de bolsas 
ecológicas, a Tatiana Rodrigues. 

Ela conta que teve essa inicia-
tiva, porque não encontrava 
produtos brasileiros que aliassem 
beleza, estilo e qualidade com o 
termo «ecológico”. As etapas de 
confecção das bolsas passam 
pela escolha dos materiais que 
serão usados na coleção, pelos 
desenhos que Tatiana faz. De-
pois, então, são feitos os mol-
des, as peças pilotos e, assim 
que as bolsas são aprovadas, 
vão para a produção. Quando 
as bolsas voltam prontas da 
produção, elas passam pela 
inspeção, para ver se estão to-
das com o padrão de qualidade 
da marca e, depois, finalmen-
te, vão para a loja física ou 
para o estoque da loja virtual. 

A empresa segue o Slow Fashion 
desde a maneira como são tra-
tados os funcionários até às 
embalagens (todas 100% reci-
cláveis). E o mais importante, o 
uso de matéria-prima que não 
contenha produtos de origem 
animal ou produzidas fora do 
Brasil.

Com roupas produzidas sem 
a necessidade de lavagem, a 
grife TriStar Jeans se mostra 
preocupada com a economia 
de energia e, por consequên-
cia, com o meio ambiente. Em 
entrevista para o site Gbl Jeans, 
a empresária Jandira Barone 
conta que após o uso, as peças 
devem ser embaladas dentro de 
uma sacola lacrada e coloca-

Evento do Eu Curto Brechó realizado em Petrópolis

rôMulo neves    
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das no freezer por 24 horas. A 
higienização ocorre pela ação 
de enzimas presentes na peça, 
que agem por meio de baixas 
temperaturas. Assim, se reduz 

a quantidade de água utiliza-
da nas lavagens, que ainda são 
necessárias em caso de man-
chas (estas não saem no pro-
cesso de refrigeração). Contudo, 

para resolver o problema das 
manchas, a marca incentiva a 
customização dos jeans, com a 
ideia de dar às roupas um cará-
ter de produto exclusivo. 

Ontem, hoje, sempre: peças que nunca saem de cena
Reaproveitar peças antigas, mas que estão sempre na moda, é uns

     dos pontos explorados pelo estilo Slow Fashion

Como todos sabem, a moda vai e vem com o passar do tempo. O que está em alta hoje, não necessariamente 
será a melhor opção para amanhã. Ainda assim, não é preciso gastar muito dinheiro para se manter sempre 
atualizado e bem vestido. Por isso, uma boa ideia é investir em peças clássicas, que podem ser usadas em várias 
ocasiões e que estão sempre na moda. Uns dos objetivos do estilo Slow Fashion é reaproveitar peças antigas, que 
nunca saem da moda. Veja algumas peças icônicas que ainda serão usadas por muito tempo.

• Blazer - O paletó que não 
acompanha calça no mesmo 
tecido popularizou-se entre os 
homens no início do século XX. 
Mais tarde, a partir de criações 
de Coco Chanel, passou a 
integrar também o guarda-
roupa feminino.

• Calça jeans - O tecido usado para 
fabricar as calças já existia de uma forma 
mais simples desde 1567. O empresário 
Levi Strauss foi quem teve a ideia de usar o 
tecido para fabricar calças mais resistentes 
do que as então usadas pelos garimpeiros. 
Mas, foi somente no século XX, quando os 
caubóis dos filmes americanos apareceram 
vestindo jeans, que a peça passou a ser 
utilizada no dia-a-dia. 

• Twin-set 
A combinação de 
blusa e casaquinho 
do mesmo tecido foi 
criada por Otto Weisz, 
nos anos 1930. Essa é 
uma peça que as mu-
lheres sempre têm no 
guarda-roupa.

• Vestido preto básico - O que 
conhecemos hoje como o “pretinho 

básico” surgiu nos anos 1920, quando 
a revista Vogue publicou uma foto da 

criação de Coco Chanel. Na época, 
somente senhoras viúvas usavam. 

• Scarpin - O sapato de salto 
entre quatro e dez centímetros, 

de bico fino, redondo ou 
quadrado, fechado que 
deixa apenas o peito do 
pé à mostra é quase que 

uma unanimidade entre as mulheres. O 
modelo foi popularizado por Christian 
Dior, em 1947.

• Terno - A peça clássica compõe 
o guarda-roupa masculino há mais 
de 300 anos. Foram os alfaiates 
da corte de Versailles que tiveram 
a ideia de criar o traje composto 

por três peças: o justaucorps (espécie 
de casaca longa), o colete longo e o 
culote. Foi preciso mais de três séculos 
de adaptações para se chegar ao que 
é conhecido hoje como terno

Mais informações sobre os brechós citados na matéria? Acesse os links:
Facebook Eu Curto Brechó: https://www.facebook.com/pages/Eu-curto-brech%C3%B3/461629857313475?fref=ts
Grupo no Facebook Le Garage: https://www.facebook.com/groups/175660915911152/


