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DESENVOLVIMETO DE FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

Teciteca virtual 

Resumo: A “Teciteca Virtual” trata-se de um espaço acadêmico virtual, com o objetivo 

de reunir conteúdos sobre as áreas técnicas de têxtil, vestuário e moda de forma 

organizada e catalogada e de cunho científico. O projeto teve sua metodologia voltada 

principalmente à pesquisa e à produção de conteúdo, bem como ao desenvolvimento do 

sítio para arquivamento e apresentação dessas pesquisas, finalizando-se com a divulgação 

do sítio em escolas, universidades e empresas. Como resultado foi obtido um ambiente 

web, juntamente com um banco de dados fundamentado, com documentos de pesquisa 

essenciais, que poderão ser acessados e utilizados gratuitamente por meio da internet. 

Palavras chave: Ensino; Aprendizagem; Pesquisa; Teciteca Virtual; Internet. 

Abstract: The “Teciteca Virtual” is a virtual academic space that shows contents of the 

textile, clothing and fashion areas in an organized and cataloged and scientific way. The 

project focused mainly on research and production of content, as well as on the 

development of the site for filing and presenting these researches, ending with the 

dissemination of the site in schools, universities and companies. The product obtained 

was a web environment with a database based on research essential documents, which 

can be accessed and used free of charge through the Internet. 
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INTRODUÇÃO 

Considerando a importância dos cursos das áreas de Têxtil, Vestuário e Moda, no 

âmbito social, os mesmos requerem um espaço para reunião e apresentação de materiais 

utilizados no processo de ensino-aprendizagem, tais como, funcionamento de máquinas 

têxteis, amostras de tecidos planos e de malha, fichas técnicas de fibras e tecidos, cartilhas 

e glossários. No entanto, ao tentar-se a proposta de criação desse espaço, na ocasião, um 

espaço físico, denominado de Teciteca, apresentada ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Caicó, não foi possível 

efetivá-la em virtude da falta de espaço físico na instituição. 

Através disso, desenvolveu-se um projeto, chamado Teciteca Virtual, que propõe 

a criação de um sítio que contenha um banco de dados com todas essas informações 

necessárias ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos dos cursos técnicos e de 

graduação, proporcionando assim, as instituições de ensino, mais um suporte de estudo 

acadêmico e segundo Costa (2005, apud PAIVA; FORTUNATO; GIANNASI-

KAIMEN, 2011, p. 2-3), “uma teciteca geralmente é entendida como um espaço que 

agrega um conjunto organizado e catalogado de materiais têxteis, constituindo-se em um 

suporte pedagógico aos professores e acadêmicos”. 

O ambiente web tem seu surgimento voltado para facilitar o acesso à informação, 

diferentemente do espaço físico que limita apenas ao acesso presencial, enquanto que no 

virtual a informação pode ser obtida de qualquer lugar ou espaço, desde que se tenha 

internet, e considerando que a Região do Seridó do Rio Grande do Norte é conhecida 

como um polo boneleiro e de facções que produz acessórios e peças do vestuário 

comercializados até em grandes lojas brasileiras. Desta forma, os empresários de facções 

e de outros estabelecimentos têxteis podem contar com um vasto material na Teciteca 

Virtual dessas áreas e acrescentar mais informações na sua produção, de modo a melhorar 

a qualidade do produto. 

A Teciteca Virtual apresenta como objetivo principal, o compartilhamento de 

informações relacionadas às áreas de Têxtil, Vestuário e Moda, proporcionando 

conteúdos de forma atualizada, servindo de instrumento de auxílio aos professores, além 

de servir de ferramenta de consulta para os alunos, profissionais da área, empresas do 

ramo e pessoas interessadas no assunto. 
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Com a criação do sítio, fez-se necessária a produção de materiais para compor o 

acervo da Teciteca Virtual, e dentre eles está a criação de fichas técnicas das principais 

fibras presente no mercado e a produção de um glossário de termos técnicos das áreas. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a construção completa do sítio, além da utilização de linguagens de 

programação HTML (Silva, 2008), CSS (Silva, 2008), JavaScript (Silva, 2010), fez-se 

uso de alguns programas auxiliares: o Filezilla (FILEZILLA, 2017) para fazer a edição 

dos arquivos web e o gerenciamento de arquivos para o domínio; e o Sublime Text 3 

(SUBLIMETEXT, 2017) para a edição do texto de código-fonte. 

Para o desenvolvimento do glossário de termos técnicos, tomou-se como base, 

principalmente, a pesquisa bibliográfica de três obras de grande relevância para as áreas 

de têxtil, vestuário e moda: Costa, 2004; Cruz, 2013; e Felipe, 2011. 

Com a construção da Teciteca Virtual, tornou-se necessária a sua divulgação no 

âmbito acadêmico e junto à comunidade externa. Para isso, palestras para mostrar o 

espaço virtual foram realizadas, sendo uma delas ocorrida na data de 24/02/2015 no 

auditório do Centro de Tecnologia da UFRN Campus Natal, com apoio do Departamento 

de Engenharia Têxtil (Figura 1). Outras duas visitas ocorreram na data de 10/03/2016, 

sendo uma na Escola Municipal Hermann Gmeiner (Figura 2) e outra na Escola Municipal 

Severina Brito da Silva (Figura 3), ambas localizadas em Caicó, com o objetivo de 

incentivar os alunos do 9º ano para ingressar no IFRN Campus Caicó. 

Figura 1 – Divulgação na UFRN Campus Natal 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017) 
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Figura 2 – Apresentação à Escola Municipal Hermann Gmeiner (Bairro Castelo 
Branco/Aldeias, Caicó/RN) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017) 

Figura 4 - Apresentação à Escola Municipal Severina Brito da Silva (Bairro Samanaú, 
Caicó/RN) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho (2017) 

RESULTADOS  

 

Com a execução deste trabalho, foi desenvolvido um espaço virtual, acadêmico, 

objetivo, visualmente agradável e funcional, onde é possível reunir várias informações 

em um só lugar de fácil acesso, obtendo-se para isso um banco de dados que facilita o 

acesso a documentos, artigos, cartilhas, notícias atuais das áreas, auxiliando a 

comunidade interessada nesse setor. O sítio está disponível no endereço: 

http://www2.ifrn.edu.br/teciteca/. 

Além disso, obteve-se a produção de fichas técnicas das principais fibras 

utilizadas no mercado e a produção de um glossário de termos técnicos das áreas de 

Têxtil, Vestuário e Moda, obtendo-se um amplo conteúdo das áreas. Este material 

disponibilizado no sítio é atualizado periodicamente por outros projetos. 

http://www2.ifrn.edu.br/teciteca/
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Por meio da divulgação, mostrou-se a importância da criação de um sítio contendo 

dados e materiais dos setores de Têxtil, Vestuário e Moda, o que possibilitou parcerias 

com instituições de ensino, as quais disponibilizaram materiais para composição do 

acervo do espaço virtual. 

É esperado com a Teciteca Virtual uma maior visibilidade dos cursos ofertados, 

bem como do próprio IFRN Campus Caicó, e que essa ferramenta possa servir de apoio 

aos professores, alunos, técnicos, profissionais da área e indivíduos interessados no 

assunto, e também como instrumento de relação entre a instituição e a sociedade.  

 

CONCLUSÕES 

 

A Teciteca virtual é um sítio que busca conter em seu espaço um conteúdo vasto 

e ao mesmo tempo organizado do ramo têxtil de forma objetiva, servindo de ferramenta 

de estudo para a comunidade interessada na área. O espaço virtual é de grande 

importância não só para o público interno da instituição como também para o público 

regional, que tem seu foco econômico de produção principalmente envolvido com 

confecções e bonelarias. 
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