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Ao desenvolver o tema "A revolução das tecnologias vestíveis" orientado pela Profª. Dulce 

Maria Holanda Maciel durante o semestre de 2018/1, foi possível, a partir de diferentes panoramas, 

inserir o nosso objeto de pesquisa, a tecnologia vestível, em dois estudos paralelos e 

complementares. O primeiro estudo destacava os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

utilizados pelos operários nas construções de linhas de transmissão. Devido aos grandes riscos e o 

número de acidentes crescentes nessa profissão, a investigação, então, propõe por meio da 

interseção de novos têxteis e eletrônicos (wearables) trazer melhorias nos resultados já existentes e 

assim contribuir para o processo de aperfeiçoamento das funcionalidades dos EPI's. Essa análise foi 

aplicada no artigo "EPI’s nas linhas de transmissão: Como o designer, enquanto criador de 

inovações, pode acrescentar." que virá a ser reformulado para posterior submissão. 

O segundo estudo, se apropria parcialmente das buscas feitas anteriormente, e prioriza agora a 

conceituação dos Wearables, o resultado foi a publicação do artigo "Wearables: A tecnologia 

vestível em convergência com a moda" no 8º Encontro Nacional de Pesquisa em Moda. O artigo 

apresenta, em um amplo panorama, as definições e características de um mercado em crescente 

ascensão, desde a sua introdução na área têxtil no final dos anos de 1980, até a atual conjuntura. 

Com novas apostas e investimentos, o mercado dos Wearables, acessórios tecnológicos vestíveis, se 

destaca não só por sua funcionalidade e proposta de tornar mais práticas situações cotidianas - já 

que estão agregados ao corpo do usuário - mas também por seu teor de novidade. Além disso, foi 

incluído no trabalho, como principais bibliografias especializadas, os trabalhos de Pauline Von 

Dodgen - estilista que dedica seu trabalho às inovações tecnológicas no setor têxtil, e a empresa 

brasileira ATAR® - pioneira no setor de wearables no país. O estudo expõe o que é compreendido 

acerca desses dispositivos tecnológicos e com o intuito de aproximar a sociedade acadêmica ao 

tema, tenta promover a integração e aceitação do segmento revelado. 

Esse artigo então foi o motivo que nos levou a prosseguir com o tema wearables nas nossas 

próximas buscas, uma vez que foi a partir dele que compreendemos toda a trajetória desses 

acessórios tecnológicos vestíveis, e graças a esse conhecimento adquirido, torna-se mais inteligível 

traçar novas problemáticas, tais como a acessibilidade e a integração dos dispositivos no cotidiano. O 

tema agora será explorado a partir da aplicação de questionários e pesquisas de campo em empresas 

regionais, dessa forma será mais palpável e próximos os futuros resultados da pesquisa.
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