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RESUMO

Este trabalho visa contribuir com o conhecimento acerca da hipermodernidade, focando nas questões do consumo e seu contraponto a vista da 
sustentabilidade e desaceleração do consumo de moda. O ponto de partida foi uma revisão exploratória da literatura que objetivou identificar 
caminhos e descaminhos da sustentabilidade na moda contemporânea. Os dados encontrados a partir de uma revisão exploratória da literatura 
dialogaram com o conceito de hipermodernidade moldado por Gilles Lipovetsky. Na sociedade contemporânea as vidas cotidianas estão cada vez 
mais comercializadas devido ao número crescente de oferta de produtos e novidades. Esta lógica consumista que atinge todas as idades e 
segmentos de mercado ganha proporções ainda maiores no contexto hipermoderno. Não há escolha, não há alternativa, se não seguir junto 
nesse processo acelerado que prevalece aos próprios ideais. Entretanto, na luta por mudança a visão sustentável clama por uma desaceleração. 
Os danos causados, o ideal de consumo excessivo pregado pelo fast fashion, caracterizado pela agilidade de produção a preços muito baixos e 
novidades constantes, tem se tornado cada vez mais obsoleto frente à constatação de que a indústria da moda coopera para o esgotamento de 
combustíveis fósseis e interfere diretamente na preservação do meio ambiente, afetando o ecossistema que é alterado pelo uso de pesticidas e 
outros compostos químicos. Deparamo-nos com uma necessidade de consumo consciente e uma forma de produção inteligente, não só na moda, 
mas também nos demais setores. A grande questão é saber como reverter um processo com bases econômicas tão sólidas focadas no lucro e no 
luxo. O termo slow fashion tem inspiração no movimento slow food, fundado por Carlo Petrini, que é o movimento criado na Itália para retomar 
o prazer de apreciar a comida, sem a pressa do cotidiano e o imediatismo da modernidade. Uma desaceleração do termo fast food, sendo assim, 
como antítese do fast fashion surge o termo/movimento slow fashion. A partir dessa necessidade de consumo e produção conscientes. A 
proposta tem como objetivo desacelerar a moda e incentivar um processo sustentável, atentando para a qualidade, durabilidade e criatividade. E 
quando toda esta importância é depositada na produção de uma roupa, o próprio consumidor acaba estabelecendo uma relação mais emocional 
com a peça. Nesse contexto a proposta de reciclar, reutilizar, reaproveitar e customizar está cada vez mais presente no cotidiano dos profissionais 
envolvidos com o mundo da moda, e que de certa forma, está presente também em toda a sociedade, ainda que existam focos de resistência que 
acreditam que a adesão ao slow fashion descaracteriza a moda em sua representação e associação com o luxo e o estilismo. Por outro lado, um 
número considerável de marcas viu, na desaceleração da moda, uma oportunidade de inovação e conscientização, e vem seguindo a doutrina do 
slow fashion há algum tempo. Aquelas que ainda não são totalmente adeptas da produção sustentável se aproveitam do momento criando 
coleções focadas neste conceito. A popularização dos brechós, e dos bazares de troca também tem sua parcela de contribuição na desaceleração 
da moda, celebrando a reutilização de roupas descartadas. As alternativas relacionadas à proposta do slow fashion são varias, porém esbarram 
em uma mudança de comportamento do consumidor e de quem influencia diretamente na moda. Há um jogo de poder e de status que 
determina o que realmente é considerado ‘moda’. Estaríamos diante de um problema sem solução? Não estaríamos retomando o discurso anti-
moda?  Talvez sim e talvez não. O simples fato de na atualidade podermos refletir sobre questões que antes eram deixadas de lado sob o rótulo 
sob o rótulo da futilidade, pode significar um marco de mudança.
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