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RESUMO  
 

O desenvolvimento de produtos inteligentes e autônomos é um tema complexo e que demanda a 
convergência de conhecimentos técnicos de vários campos. Com a popularização dos kits e plataformas de 
código-aberto, como o Arduino, hobbistas e estudantes têm aprendido eletrônica e programação de maneira 
integrada. Quando se trata de trabalhar com produtos inteligentes, os wearables têm se apresentado como 
alternativa mais visível e integradora, visto que sua construção pode envolver a participação de estudantes 
em diversos níveis, gêneros e idades. Estudos mostram que o ensino de wearables, através dos materiais 
têxteis inteligentes (smart textiles) é um campo orientado para o trabalho com crianças e jovens, mas que 
apresenta oportunidade para o trabalho com adultos. O presente artigo busca identificar os estudos que 
apresentam o ensino de smart textiles como ferramenta para introduzir práticas construtivas de 
produtos wearables. Como estudo preliminar, o artigo explora quais os materiais didáticos utilizados nos 
experimentos e qual o público alvo que participou das práticas em sala de aula. Espera-se, com esse trabalho 
de pesquisa, discutir quais as oportunidades que o ensino de produtos inteligentes poderia trazer para 
complementar a formação dos novos designers. Com base nessa discussão, espera-se reconhecer quais os 
benefícios que os wearables poderiam trazer no desenvolvimento de produtos inteligentes e reproduzir o 
ambiente multidisciplinar das indústrias através das práticas realizadas em sala de aula.  
  
PALAVRAS-CHAVE: smart textiles; e-textiles; têxteis inteligentes; wearables; ferramentas de apoio ao 
ensino.  

  
1         INTRODUÇÃO   

  

O desenvolvimento de produtos inteligentes é um campo que demanda certos 
conhecimentos cada vez mais complexos e de campos distintos. Se antes era necessário 
conhecer principalmente a eletrônica para produzir dispositivos de uso em nosso cotidiano, 
hoje os projetistas devem conhecer campos de áreas transversais para elaborar algo 
inovador. Nesse contexto, os produtos inteligentes podem combinar conhecimentos 
da eletrônica, da lógica de programação e da produção pessoal para transformar uma 
ideia, um conceito, em produto viável. O trabalho com ferramentas como o Arduino permite 
explorar a criação de produtos artesanais e inteligentes com aplicação nos 
mais diversos campos. Os produtos provenientes das plataformas dos smart textiles ou e-
textiles vão além dessa proposta, pois conferem ao projetista ou hobbista a criação 
preliminar de produtos vestíveis inteligentes, os conhecidos wearables.   

Estudos mostram que o uso de práticas experimentais com produtos funcionais, 
principalmente aqueles que trabalham aspectos artesanais, permitem ao estudante 
conhecer e aplicar conhecimentos de áreas técnicas, construir de forma prática protótipos 
de produtos cada vez mais complexos e permitem romper com as barreiras tradicionais e 
culturais que conferem a participação principalmente dos meninos no processo de 
desenvolvimento (KAFAI et al., 2014; MARTÍNEZ-TORÁN, 2016). Em seus estudos, os 
autores apontam que o trabalho realizado com estudantes no desenvolvimento de produtos 
têxteis inteligentes permite com que professores possam conduzir o processo de 
aprendizagem sobre as novas tecnologias de forma segura, reforçando conhecimentos 
abstratos e induzindo o envolvimento na construção de produtos funcionais para atender 
problemas do nosso cotidiano.   
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O desenvolvimento de produtos têxteis mais recentes tem buscado incorporar as 
novas tecnologias através dos chamados e-textiles. A roupa Living Dress usado pela Lady 
Gaga (figura 1), que adota um sistema hidráulico para dar movimento à roupa, é um dos 
exemplos de smart textiles que pode ser apresentado como produto que reage e toma 
certas decisões de acordo com o comportamento de seu usuário (PEPPLER et al., 2013; 
PEPPER, 2016). Os conhecidos Apple Watch, o Google Glass e os braceletes para 
monitoramento da Fitbit são exemplos de outros produtos wearables  conhecidos no 
mercado de tecnologia. De acordo com a empresa Vandrico (2019) existem mais de 400 
produtos wearables lançados que descrevem conectividade wireless, análise de dados on-
board, interfaces para o recebimento de feedback sem o uso das mãos (hands-free).   

  

 
Figura 1: Roupa Living Dress usado em apresentações e que adota um sistema hidráulico para 

dar movimento. 
Fonte: WRIGHT, 2010. 

  
No caso dos smart textiles, sua aplicação pode ser mais ampla, não se limitando 

somente ao vestuário. Estes podem ser trabalhado como solução para o revestimento de 
objetos (principalmente no design de interiores) ou sobre as superfícies externas que 
demandam monitoramento ou ações específicas. Conforme mostra Stoppa e Chiolerio 
(2014), os produtos têxteis inteligentes podem atender demandas de áreas potenciais 
como o desenvolvimento de novos produtos médicos, produtos com aplicação na área 
militar, desenvolvimento de soluções para o design de interiores e móveis ou para o campo 
do entretenimento. Através desta nova maneira de se observar e propor produtos têxteis, 
os designers têm a possibilidade de intervir na construção de sistemas eletrônicos 
inteligentes, que quando previamente programados, permitem o monitoramento e a análise 
de dados dos usuários que podem ser coletados em tempo real, através de sensores 
incrustados no material têxtil. Estes potenciais produtos, que fazem parte do futuro 
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conceito da Internet das Coisas1 (Internet of Things - IoT) (MELLIS et al., 2016), vem sendo 
usado como forma de apoio a grupos de pesquisas que estudam meios para se introduzir 
temas como o ensino de circuitos eletrônicos, a interação ubíqua com as novas 
tecnologias, as ciências, a matemática e as engenharias. Professores de diversos níveis 
vêm adotando métodos como o STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) 
para incluir no currículo competências sobre as áreas de tecnologia 
(GONZALEZ; KUENZI, 2012).  

O ensino de produtos têxteis inteligente encontra-se em estágio embrionário, porém, 
quando vinculado a métodos pedagógicos como o STEM, vem apresentando resultados 
interessantes pois permite ao professor consolidar conhecimentos teóricos do campo das 
tecnologias com a ajuda de práticas em sala de aula. Este campo de estudo tem sido 
explorado majoritariamente com crianças e jovens. Porém o campo de construção de 
produtos têxteis inteligentes ainda é pouco conhecido em áreas como o design de novos 
produtos. Para muitas escolas superiores, este tema se apresenta como potencial campo 
para ajudar os estudantes a interagir, criar e construir modelos que adotam tecnologias 
digitais de forma mais fácil e com aplicação de conhecimentos básicos de campos 
multidisciplinares. O domínio das técnicas de prototipagem dos têxteis inteligentes também 
permitiria aos designers descobrir novas aplicações e novas formas de interação entre 
o usuário e o mundo digital com a ajuda de produtos vestíveis inteligentes. Para conhecer 
as possibilidades de aplicação dessa tecnologia no campo do design, o presente artigo 
busca identificar os experimentos realizados no ensino de e-textiles que foram 
conduzidos com os mais diversos públicos. Esta pesquisa identifica o material didático 
adotado e o público-alvo de publicações feitas entre 2008 e 2019.   
  
2         MATERIAIS E MÉTODOS  
  

Foi-se aplicado um método exploratório para identificar as publicações que 
apresentam o ensino de e-têxteis como meio de mostrar a construção de modelos 
funcionais e a aquisição de conhecimentos sobre o campo da eletrônica, a informática e 
os processos de montagem artesanal atrelados à costura. Feito isto, foram analisados 13 
artigos científicos e tabulados considerando os seguintes aspectos:  

a. Qual a Universidade ou Entidade ao qual o grupo de pesquisa faz parte;  
b. Qual o ano de publicação do estudo;  
c. Qual o material didático utilizado ou desenvolvido para realizar as práticas;  
d. Qual o público-alvo que foi estabelecido como foco dos experimentos;  
  

3         RESULTADOS E DISCUSSÕES  
  

A tabela 1 apresenta o resultado da análise dos trabalhos de pesquisa. A partir de 
uma análise preliminar, é possível identificar que vários grupos de pesquisa adotam kits 
prontos para uso, acessíveis e disponíveis no mercado, outros criaram seus próprios kits 
estabelecendo conjuntos próprios de componentes que se adequam à lógica do assunto 
que desejaram ensinar e explorar.   
  
  

 
1 A internet da coisas (ou Internet of Things) é um termo usado para descrever produtos ou coisas que possuem identidade e 

personalidade virtual para operar em um espaço inteligente usando interfaces inteligentes para se conectar e se comunicar com os 
contextos social, ambiental e do usuário (EPOSS 2008). Os produtos da internet das coisas ficam interconectado, compartilhando dados 
sobre o ambiente e o usuário para cumprir determinada atividade no mundo real. Sua plataforma de comunicação é a internet, podendo 

fornecer dados para outros sistemas ativos. 
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Tabela 1: Levantamento das pesquisas realizadas nos anos de 2008 a 2019. 

  
Fonte: Os Autores  
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Dos estudos analisados, 7 workshops adotaram o Lillypad Arduino como base para 

conduzir suas propostas de ensino, muitos destes focados principalmente para atender 
crianças e jovens. A escolha do Lillypad acontece devido a facilidade de encontrar a 
plataforma no mercado e permitir agregar outros componentes para a composição do 
conjunto a ser usado no processo de ensino-aprendizagem (SPARKFUN, 2019). Dos 
conjuntos adotados, muitos foram orientados para facilitar o ensino de circuitos eletrônicos 
básicos e a programação lógica para dar suporte ao funcionamento deste sistema. Os 
dispositivos desenvolvidos e relacionados no trabalho da Profa. Buechley (BUECHLEY, 
2005; BUECHLEY, 2008) vem sendo utilizados desde 2008 e passou por algumas revisões 
até chegar ao modelo de kit que é vendido na web atualmente.  

Dos experimentos que utilizam seu próprio material didático, existem aqueles 
estudos que elaboraram seus próprios componentes, sensores, processados. Existem 
também aqueles que incorporaram peças de kits disponíveis no mercado. Aqueles que 
trabalharam seu próprio material de ensino adotaram nomes próprios como o EduWear, o 
Kit-of-No-Parts,  o MakerWear. O kit Eduwear foi concebido como um material amplo que 
fosse aplicado em um contexto educacional para crianças e jovens. O Kit-of-No-Parts é 
considerado um processo de montagem de componentes, onde o estudante é incentivado 
a construir seus próprios sensores e atuadores de forma artesanal permitindo costurá-los 
aos tecidos usando linhas de crochê, pompons e linhas de costura. O MakerWear 
apresenta a proposta de um kit modular baseado em pequenos módulos magnéticos que 
podem ser acoplados a todo o tipo de vestimenta. Outros kits disponíveis no mercado 
também foram usados para ensinar a montagem dos wearables, como os componentes do 
fabricante Kitronic e da Bare Conductive. Este último contempla o uso de sensores, 
emissores de som, circuitos programáveis e dispositivos que funcionam conectados a fios 
e componentes condutores.  

Como complemento ao material didático apresentado em cada estudo, existem 
plataformas que se encontram disponíveis no mercado, mas que não chegaram a ser 
citados nos estudos. Porém, apresentam as características e as ferramentas necessárias 
para auxiliar o ensino de estudantes, principalmente aqueles do ensino superior. A 
empresa Adafruit oferece kits compatíveis com a linha de código aberto do Arduino que 
consideram dispositivos, sensores e processadores próprios, como o Adafruit Flora, 
o Gemma e Trinket. Esse dois últimos funcionam em tamanho menor e permitem ao 
desenvolvedor utilizar a linguagem Python em sua programação.   

A empresa TinyCircuits desenvolveu um conjunto de kits focados em dispositivos 
muito pequenos adaptados as vestimentas. Sua plataforma consiste nos módulos 
processadores conhecidos como TinyLily e complementa com LEDS, leitores USB, 
interruptores e baterias (SCHWARTZ, 2019). Na academia, o kit Fabrikit foi desenvolvido 
pela pesquisadora italiana Papadopoulos (2019) e que foi criado para formar pequenos 
módulos de LEDs e baterias que poderiam se anexadas às roupas. Atualmente, o kit não 
está disponível para venda.   

Existem kits que foram mencionados em outros estudos que não estão disponíveis 
no mercado pois foram criados para atender aplicações específicas de ensino sendo 
usados somente nos experimentos pontuais, como foi o caso do kit Teeborad da 
profa. Ngai (2009), o QuiltSnops que foi desenvolvido preliminarmente pela equipe da 
profa. Buechley (BUECHLEY, 2005) e o i*Catch também desenvolvido pela equipe da 
profa. Ngai (2013) na Universidade Politécnica de Hong Kong.  

Do ponto de vista do público alvo, 9 publicações apresentaram trabalhos 
direcionados a crianças e jovens. Dentre esses trabalhos, quase todos se ocuparam em 
descrever a idade e o gênero dos participantes. No caso do ensino com adultos, foram 
identificados alguns estudos pontuais. Perner-Wilson (2011) considerou a participação de 
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104 alunos em seus workshops, compreendendo entre 20 a 57 anos. Mellis (2016) aponta 
o trabalho com adultos onde foi feito o recrutamento de 5 participantes cujo grau de 
instrução mínimo foi de mestrado. Sánchez (2017) destaca diversas práticas realizadas 
com adultos, designers e profissionais de áreas similares. Em algumas dessas práticas 
foram envolvidos estudantes de design gráfico e comunicação da 
American University of Sharjah nos Emirados Árabes. Outro workshop foi realizado com 
arquitetos e docentes das belas artes no Kirikilabs na Espanha. Uma prática com 
ilustradores, artistas visuais e docentes de artes foi realizado na Parson The School for 
Design de Nova York. Um workshop de curta duração foi feito com criativos e designers de 
moda da Escola Superior de Design de Madrid. E profissionais do setor da moda 
do Districto de Arte de Bilbao e estudantes de Design de produto da IdaT – Instituto 
Superior de Artes de Toulouse. Walker (2017) descreve seus workshops com grupos de 
designers da área têxtil, moda, produto e profissionais da engenharia química. E por 
fim, Yavuz (2019) considerou a participação de estudantes de design de produtos e da 
comunicação visual em suas práticas de construção de wearables.  

Sob a ótica das reflexões traçadas por cada autor, é possível observar que também 
existem abordagens e conclusões diferentes expressada em cada estudo. Alguns autores 
focam em questões relacionadas às diferenças de gênero, outros sobre as interações dos 
alunos com as novas tecnologias e o papel que a autoconstrução pode contribuir para a 
definição destas interações, outros enfatizam a potencialidade que as práticas manuais 
podem ter no auxílio na formação dos estudantes. Já em uma ótica mais ampla, os autores 
têm apresentado diferentes abordagens para interpretar os resultados ou a observação das 
práticas em seus estudos. Estas abordagens foram se modificando ao longo do tempo, 
porém é comum identificar que existe uma atenção maior sobre o aprendizado e os efeitos 
do ensino na forma do estudante ver o mundo e o seu cotidiano. Assim, pode-se destacar 
três aspectos presentes nas análises dos estudos: os efeitos sobre o aprendizado dos 
alunos, o aumento no interesse em determinadas áreas técnicas e artesanais, e as várias 
reflexões apresentadas levando em consideração o método de ensino e a construção de 
uma visão crítica sobre inovação. De forma breve, o resultado do aprendizado se mostrou 
satisfatório para a maioria dos autores, assim como o aumento do espectro de 
conhecimento e habilidades adquiridas pelos alunos após as sessões.  

  
4         CONCLUSÕES  

  
Este artigo apresentou uma análise sobre o ensino de smart textiles orientados aos 

diversos públicos e disponíveis na literatura científica. Para o entendimento desta análise, 
foram destacados aspectos como o material didático adotado durante as práticas e qual o 
público alvo que foi orientada a pesquisa. A análise dos estudos permitiu conhecer a 
oportunidade que esse tipo de ferramenta pode conferir para o ensino de adultos sobre 
questões técnicas como a eletrônica, a programação e a construção artesanal de produtos. 
Do ponto de vista do design, os e-textiles  podem complementar a formação dos designers 
considerando a criação de um novo campo de exploração orientado aos produtos 
inteligentes.   

Ao observar o material didático adotado, nota-se que o Lilypad Arduino aparece na 
maioria dos experimentos. O uso desse material abriu espaço para que outros kits fossem 
desenvolvidos e oferecidos no mercado. O surgimento dessas novas plataformas mostra 
que o campo dos e-textiles vem se expandindo.  

A aplicação do material didático orientado ao ensino superior pode considerar o 
tratamento de outros componentes além do conhecido LilyPad Arduino. Podem ser 
exploradas plataformas e peças que mostrem certa compatibilidade com a proposta de 
código aberto dos dispositivos disponíveis no mercado, assim como outros assuntos podem 
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ser trabalhados como a montagem do circuito que se deseja construir, qual o tipo de solução 
e nível de complexidade que se deseja alcançar, qual a linguagem de programação que se 
deseja ensinar e quais as possíveis evoluções e manutenções que o modelo construído 
poderá receber no projeto.   

Do ponto de vista do público alvo analisado, os estudos mostram que o ensino de 
têxteis inteligentes pode ser explorado de forma ampla, contribuindo para a formação de 
adultos e crianças. Este enfoque depende sobre qual o material didático adotado e qual o 
nível de complexidade dos problemas apresentados aos estudantes. Do ponto de vista do 
ensino de design, existe a possibilidade de se trabalhar os smart textiles como ferramenta 
introdutória para construir produtos inteligentes. Além disso, é possível trabalhar temas que 
relacionam conhecimentos de diversos profissionais reproduzindo o ambiente 
multidisciplinar de desenvolvimento de produtos eletrônicos.   

Como extensão ao presente trabalho de pesquisa, estima-se que duas linhas de 
projeto podem ser trabalhadas. A primeira buscaria ampliar a análise das publicações 
disponíveis na literatura comparando aspectos como o método de ensino e de avaliação 
adotados, os resultados obtidos e as reflexões traçadas. Como segunda linha de trabalho, 
poderia se realizar um trabalho junto a docentes e profissionais do design para identificar 
quais os meios necessários para introduzir o ensino de wearables como ferramenta de 
trabalho em sala de aula e no tratamento de produtos inteligentes na indústria. Desta forma, 
seria possível definir um estado da arte sobre tema e identificar as oportunidades que os 
wearables podem trazer para o ensino multidisciplinar na academia e na elaboração de 
novos produtos viáveis para o mercado. 
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