
A moda em si é um poderoso espaço de expressão, um 

fenômeno cultural no qual indivíduos manipulam uma 

cultura material para expressar o que desejam que a 

sociedade reconheça neles. Ao escolhermos nossas 

roupas a cada dia, estamos definindo nosso código 

dentro de uma linguagem com a qual nos 

comunicamos com a sociedade, com os grupos que 

interagimos e conosco mesmos. Quando integramos 

tecnologia à moda, combinamos duas poderosas 

áreas e permitimos ações que vão além do estético e 

do útil . Foi a partir dessa abordagem que comecei a 

experimentar diferentes caminhos dentro do universo 

dos wearables que me permitissem utilizar essa 

tecnologia como um boost na capacidade de me 

expressar com o que vestia. Extrapolando o aspecto 

apenas estético que normalmente acompanha esse 

tema, consegui dar voz a muitas inquietudes que me 

rodeavam, transformando-as em luz e palavras.     

Sabemos que no espaço da internet pode-se dizer 

muito sem relacionar a fala ao locutor. O que mudaria 

então, ao se incorporar o que se fala a uma peça de 

roupa ou acessório? Você se censuraria ao saber que 

o que você diz e defende está te acompanhando 

fisicamente e sendo exposto a todos ao seu redor? A 

partir desses questionamentos e juntamente com o 

Olabi, um espaço no Rio que busca a democratização 

da tecnologia, criamos o projeto Wearable as 

Manifest, onde exploramos o uso da luz dentro do 

universo dos wearables como um elemento de 

comunicação, permitindo ao usuário vestir sua própria 

mensagem. 

Para colocar isso em prática, criamos um sistema 

que utiliza fios eletroluminescentes, também 

conhecidos como EL Wire, para escrever sobre uma 

superfície de tecido. O fio funciona como a linha 

contínua de um lápis, escrevendo letra a letra 

seguindo uma caligrafia manual. Através de vários 

workshops, pudemos compartilhar esse sistema com 

pessoas de diferentes idades e países, dando a elas 

a chance de se expressar abertamente, escrevendo 

seus manifestos e levando para as ruas, suas vozes 

em forma de luz. 

  

Com essa experiência ficou clara a importância de 

repensar as tecnologias que temos ao nosso 

alcance, a partir de questionamentos e um 

pensamento crítico, onde podemos extrapolar os 

seus usos e criar novas ferramentas de 

empoderamento. Ao empoderar alguém, damos a ele 

a chance de se reposicionar no seu próprio universo 

e nas suas relações com o mundo e com outras 

pessoas. O empoderamento amplia nossa 

capacidade de decisão e de seguir o caminho que 

acreditamos, e assim vamos conquistando os 

espaços que dão forma às nossas conquistas, 

mesmo que em pequenas doses, escapando da nossa 

zona de conforto.   

Em um mundo cheio de opressões, a tecnologia pode 

ser uma grande aliada para quebrar muros e fazer 

ecoar vozes. Seja através de um gadget que te 

permite estar mais conectado com o dados reais do 

seu corpo ou através de manifestos vestíveis, a 

tecnologia wearable abre um campo de 

possibilidades para que você encontre a sua própria 

ferramenta de empoderamento. Eu encontrei a minha 

e te convido a encontrar a sua. 
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Nessa nossa busca constante por uma vida mais 

equilibrada, onde distribuímos nosso tempo entre as 

mil esferas que compõem nosso dia a dia, tentando 

atingir o que chamamos de qualidade de vida, 

dispomos cada vez mais de ferramentas e tecnologias 

para nos ajudar nesse processo. Diversos apps estão 

aí para diminuir as distâncias e otimizar nosso tempo, 

com funções de: nos seguir na corrida, definir nossas 

séries de musculação, organizar nossa agenda e nos 

permitir fazer video calls a qualquer momento. Eles 

estão normalmente nos nossos celulares, tablets e 

computadores, e já possuem altíssimos níveis de 

integração, onde um app se alimenta com as 

informações contidas no outro, e assim todos eles 

sabem mais sobre você, sua rotina e suas 

preferências.  

Imagine agora se essas informações reunidas pelos 

aplicativos passassem a ser coletadas 

constantemente e baseadas nos dados reais do seu 

corpo. Imagine esses apps passando do seu celular 

para a sua roupa, seu relógio ou seu tênis, sendo parte 

do seu dia a dia sem você se dar conta, estando 

integrado ao que você veste. Essa tecnologia já existe 

e é o que chamamos de wearables.     

O conceito de wearables technology, ou também 

conhecido como tecnologias vestíveis, vem da ideia de 

aliar uma função específica e computar informação a 

roupas e acessórios. Através de diferentes sensores, 

eles coletam dados sobre seu corpo, suas atividades e 

sobre o ambiente ao seu redor e geram conteúdos e 

resultados de acordo com o objetivo proposto. Com 

esse tipo de tecnologia, entramos em um estado de 

hiper-conectividade com nosso próprio corpo e com o 

que acontece em volta dele. Geramos toneladas de 

dados que podem ser usados a nosso favor, 

facilitando nossa rotina e otimizando nosso tempo. Um 

exemplo bem conhecido é o famoso Apple Watch, que 

combina algumas funções do nosso smartphone com 

nossos batimentos cardíacos, nossos passos e nos 

avisam através de uma pequena vibração no nosso 

pulso quando recebemos uma mensagem ou chamada.

Mas wearables não precisam vir sempre no formato de 

um dispositivo ou acessório. Uma abordagem na qual 

o wearable se afasta do formato de gadget e se 

aproxima da moda é a jaqueta Commuter Trucker. Ela 

nasce da parceria entre Google e Levis, e utiliza a 

tecnologia Jacquard, desenvolvida pela Google, 

integrando fios condutivos ao denim de uma jaqueta, 

transformando-a em uma roupa interativa. Com ela 

você pode, por exemplo, atender chamadas, pedir 

coordenadas e mudar a música através de diferentes 

toques no tecido. Essa proposta leva o conceito de 

wearables para um outro nível, mais integrado ainda à 

roupa, na qual os sensores são parte da estrutura do 

tecido. Mesmo que o celular ainda seja utilizado para 

configurar e realizar as funções desejadas, a interface 

de contato com o usuário passa a ser a própria roupa, 

te permitindo realizar todas as ações sem tirar o 

celular do bolso enquanto pedala a sua bike. 
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