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RESUMO 
Este artigo é o resultado parcial da pesquisa prática e teórica do Pós-doutorado em Artes, 
desenvolvido no Instituto de Artes da UNESP. Esta experiência expõe no processo e no 
desenvolvimento da proposição Ronin (2015) a convergência entre os campos da arte, do 
design e da tecnologia, e ainda, evidencia as potencialidades do corpo articulado com os 
aspectos projetuais do “vestir”. Esta experiência explicita a pluralidade de significados 
subjetivos e cognitivos, no que se refere, a fundamentação conceitual, aos procedimentos e 
direcionamentos de uma prática interdisciplinar como um acontecimento de uma 
colaboração interinstitucional. 
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ABSTRACT  
This article is the partial result of the practical and theoretical research of the Post- doctorate 
in Arts, developed at UNESP Arts Institute. This experience exposes the process and 
development of the proposition Ronin (2015) convergence between the fields of art, design 
and technology, and highlights the articulated body's potential with the projective aspects of 
"dressing". This experience explains the plurality of subjective and cognitive meanings, as 
regards the conceptual basis, the procedures and guidelines of an interdisciplinary practice 
as an event of an inter-institutional collaboration. 
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Introdução 

A motivação desta pesquisa de pós-doutorado encontra-se nos estímulos e 

imprevisibilidades de um cotidiano plural, impregnado de complexidades em que as 

variáveis interferem na percepção corpo/vestir”. A natureza ubíqua do vestir parece 

apontar para o facto do vestuário ou acessório significar um dos meios pelos quais 

os corpos assumem significados e identidades sociais” (ENTWISTLE, 2000, p. 7). 

Interessa aqui as tensões, desvios e inconstâncias de histórias, trocas e 

subjetividades. Enfoca–se, através da pesquisa teórica os desdobramentos e 

significações da experiência do “vestir” nas espacialidades com o relato dos 

processos e o desenvolvimento do objeto vestível Ronin em 2015, idealizado em 

parceria com o artista Edilson ferri. As reflexões direcionam a prática e os 

procedimentos para a realização de experimentações com uma atitude 

interdisciplinar, já que os pesquisadores e colaboradores compartilham os seus 

saberes e entrecruzam o campo da arte, do design e da tecnologia. “O processo 

criativo é um fenômeno múltiplo, simultâneo e recursivo” (SALLES, 2000). O 

percurso investigativo de idealização, conceituação, realização dos esboços e 

projetos e finalmente os experimentos da estrutura, materiais e procedimentos, além 

da pesquisa das ferramentas e dispositivos tecnológicos. 

O corpo elabora a demarcação de lugar no espaço, ou seja, a realização de 

conexões e associações sensório/motor. Ronin discute o trajeto e o vestir que 

envolve o corpo de um caminhante. Um invólucro que absorve as vivências e o 

percurso de um trajeto e revela na forma e postura com o deslocamento. Uma 

estrutura que tem um sentido de armadura, um acoplamento que protege e 

acompanha o percurso. 

O aspecto interinstitucional do projeto acontece na ação articulada entre os espaços do 

Instituto de Artes da Unesp com o GIIP – Grupo Internacional e Interinstitucional de 

Pesquisa em Convergências entre Arte Ciência e Tecnologia, do Instituto Mauá de 

Tecnologia com o seu laboratório de design e a UAM – Universidade Anhembi-Morumbi 

com o Grupo Design e Corpo: Aspectos Projetuais em Arte e Moda, com atividades no 

ENTRELab – Laboratório de Práticas e Processos Entre o Corpo e o Vestir. 
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Idealização / fundamentação 

A investigação das corporeidades trata da reflexão do despertar de um 

acontecimento multissensorial com o vestir na\em articulação espacial. Este projeto 

investiga uma estrutura formal, acoplada ao corpo, que interfacea o deslocamento 

corpóreo e as interações com o ambiente, e assim elabora, de certa forma, um mapa 

desta movimentação e das interações, a partir dos inputs e outputs da estrutura no 

espaço.. Destaca-se aqui o deslocamento planejado, mas que, altera-se durante o 

percurso e as interações do usuário com a estrutura, o que gera a movimentação 

perceptiva que dialoga com o ambiente. As discussões partem da reflexão da 

mobilização, do deslocamento e da experiência corpórea, na condição relacional 

com o “vestir”, em que o organismo está submetido à espacialidade. “A conexão 

habitar-coisas-lugar será fundamental para uma posterior tentativa de compreensão 

do ser do espaço” (SARAMAGO, 2008, p. 51). 

Nesta reflexão da corporeidade vestível, o corpo amplia a sua natureza biológica 

com o aspecto relacional, elabora narrativas e subjetividades, que lidam com as 

inconstâncias e com a trocas, nesse encontro ocorre a emergência do aspecto 

sensório, no espaço existencial. Considera-se para a discussão do espaço 

Saramago (2008) e Massey (2008) e o cotidiano traz as colocações de Certeau:  

“Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o 

temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais 

ou de proximidades contratuais” (2013, p. 184). 

Um invólucro que apresenta  as variações de um trajeto, ao manifestar na superfície 

do vestir, as respostas dos enfrentamentos e/ou acolhimentos encontrados com a 

deambulação. Revela-se a possibilidade sensória do corpo, quando em 

deslocamento e articulado com a pluralidade de acontecimentos imprevisíveis e 

mutáveis. O objeto vestível potencializa a percepção dos espaços com respostas na 

sua estrutura. 
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Metodologia  

A abordagem metodológica é exploratória e experimental, com uma postura flexível 

no levantamento bibliográfico, na coleta de dados e na realização dos experimentos, 

A proposta projetual é redirecionada a partir das questões e resultados  práticos e 

soluções técnicas compartilhadas, que dilatam as fronteiras da arte, do design e da 

tecnologia com a presença de  pesquisadores e colaboradores: professores, alunos 

da graduação e da pós graduação,  que aproximam os campos de conhecimento e a 

atuação de cada integrante no processo. Os integrantes são artistas, arquitetos e 

designers de moda e digital. A idealização, o projeto e o desenvolvimento de Agda 

Carvalho e Edilson Ferri. A pesquisa da modelagem, moulage e a confecção da 

estrutura em tecido de Ariadne Cordeiro e Lisete Carvalho. E o design do sistema de 

iluminação e pesquisa do dispositivo tecnológico desenvolvidos por Miguel Jacobut, 

Lina Lopes e Mércia de Assis Albuquerque. 

Aborda-se o percurso do corpo/cotidiano ao expor a experiência a partir das trocas e 

tensões do corpo no espaço, em decorrência da multiplicidade de estímulos 

presentes no entorno.  

Compreendemos o espaço como a esfera da possibilidade da 
existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade 
contemporânea como a esfera na qual distintas trajetórias 
coexistem; como a esfera, portanto, da coexistência da 
heterogeneidade. (MASSEY, 2008, p. 28)  

O corpo está na situação relacional e expande suas conexões com os fluxos que 

emanam dos lugares que pertencem ao espaço com as narrativas/ corporificadas e a 

experiência do objeto vestível. Considera-se ENTWISTLE (2000), como uma das 

possibilidades de incorporação de uma existência do vestir. A experiência corpórea 

de MERLEAU PONTY (1999) e o aspecto cognitivo em VARELA (2003). 

Estes elementos que serão incorporados na proposição artística e nas reflexões 

teóricas tratam dos microprocessos cotidianos, dos fatos isolados e privados, mas 

também públicos, que estão impregnados dos acontecimentos multissensoriais.  
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Procedimento / materialidade 

Os encontros iniciados em agosto de 2015 levaram a pesquisa técnica e a seleção 

dos materiais para o direcionamento das ações dos experimentos. Como aponta 

Saramago (2000, p. 51) “Agora, temporalidade e espacialidade começam a 

configurar uma espécie de trama, a partir da qual não mais será possível considerar 

uma ignorando a outra” (SARAMAGO, 2008, p. 67). Os contextos interferam de 

maneira distinta na organização corpórea e na utilização da materialidade.  

O design da estrutura do objeto vestível Ronin, apresenta uma mistura de materiais 

e de soluções, com a busca da rigidez e da flexível. A fabricação da peça é uma 

junção de técnicas e experimentação de texturas, densidades e de propriedades. A 

ação conjunta dos pesquisadores e colaboradores ampliam tecnicamente as 

questões projetuais, já que, algumas decisões são definidas na equipe. A escolha do 

PS de alto impacto para a formatação de peças com uma certa resistência, desenha 

as elipses, estas atendem a questão projetual de demarcação de fronteira ao 

envolver o corpo (figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Estudo da estrutura formal 
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A preocupação está no contato e na aproximação do outro. A opção inicial do uso da 

entretela para a experimentação em moulage e a pesquisa da dobradura em tecido, 

busca volumes e assimetrias na silhueta do Ronin. Resulta em uma estrutura 

composta por 3 peças em tecido, um “vestir” pensado para adaptar-se em diferentes 

corpos. Destaca-se que cada presença corpórea revela um Ronin (figura 2). 

Um caminhante que carrega o peso de um caminhar, com um comportamento 

nômade, quase um perambular. Os materiais são brancos como um lugar dos 

rastros e marcas, pronto a participação dos indivíduos do entorno 

 

Fig. 2 – Moulage 

A implementação da tecnologia utiliza microcontroladores, tomando por base o uso 

de placas de arduino, fitas de LED RGB endereçável e fitas de LED brancas 

instaladas nas elipses – com o uso de fios condutores – para a transmissão de 

energia e a interconexão de dispositivos computacionais com sensores de 

movimento integrados à estrutura. A programação da iluminação propõe um sistema 

randômico e diferentes respostas, e em cada instante um resultado visual, como as 

imprevisibilidades cotidianas. Estes dispositivos são projetados para ocupar o objteto 

vestível, leva-se em consideração o peso, o tamanho e a instalação na estrutura.   
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Corpo / silhueta 

O desenvolvimento da estrutura busca uma evocação da percepção do espaço, com 

a experiência sensorial e cognitiva de um caminhante. A partir das discussões foram 

realizados desenhos para a definição projetual da silhueta, que pesquisa a postura 

corporal, que percorre os espaços, ruas e lugares e está impregnado das situações 

do seu percurso. Com a percepção das insconstâncias do caminho chega-se a uma 

estrutura de forma assimétrica. É a interface que dialoga com o usuário e o espaço a 

partir de peças que conformam elipses, dispostas de maneira assimétrica, em 

posições irregulares que se organizam no corpo. Um invólucro que envolve o 

usuário e solicita outra organização corporal. Uma aparência que traz um 

caminhante e materializa as fronteiras (figura 3). 

O vestível responde também com reações sonoras, a partir da leitura dos dados 

capturados. O usuário/performer não se comunicar pela fala. As questões 

relacionadas ao corpo lugar de palavras o objeto vestível emitirá sons e luz nas 

elípses, em resposta aos estímulos externos. 

Cada elipse reage aos estímulos capturados pelos sensores, como movimento e 

som. As informações levantadas serão traduzidas em padrões que iluminam as 

elipses a partir de uma situação programável. 

 

Fig. 3 – Estudo forma  
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Ronin/em/deslocamento 

Ronin integrou a exposição, Em Meios #7.0, na Galeria da antiga Capitania da 

Cidade de Aveiro/Portugal, no #14.ART: Arte e Desenvolvimento Humano, em 2015.  

A proposta do objeto vestível inicia com uma ação programada, que está 

condicionada as respostas do ambiente e a iluminação das elipses em PS de alto 

impacto, estas envolvem o tronco, e assim, de certa forma cria limites para a 

aproximação. Segundo Varela, “[...] a percepção não está simplesmente embutida e 

confinada no mundo ao redor; ela também contribui para a enação desse mundo ao 

redor” (2003, p. 80).   

A manifestação da multidão em Ronin, inicialmente parte da própria estrutura, por 

meio de um áudio, como se o registro de outros deslocamentos fosse compartilhado 

com o novo lugar, com a sonoridade que ecoa no ambiente. O resultado sonoro 

apresenta a repetição de murmúrios e sussurros de um agrupamento que não cessa 

a sua fala, em um dispositivo na estrutura (figura 4). 

 

Fig. 4 – Ronin em deslocamento 
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Considerações  

O desenvolvimento do objeto vestível Ronin é um projeto que está entre os saberes, 

ao transitar pela arte, o design e a tecnologia, este processo não linear, acredita em 

um percurso labiríntico, que lida com as imprevisibilidades durante a experimentação 

dos procedimentos técnicos, o levantamento de materiais e as soluções 

tecnológicas. 

A proposta materializa um sistema em que os fluxos perceptivos podem intensificar 

os estímulos tácteis, sonoros e visuais captados no espaço, ou seja, enfatizar a 

relação com o espaço, em um experimento multisensorial. O enfoque está na 

percepção das possíveis ramificações, que surgem a partir do acontecimento 

vivenciado pelo organismo corpóreo. Observa-se que, com a experiência emergem 

significações que partem inicialmente do entrecruzamento perceptivo e encontram 

outras relações para um percurso comunicante. 

Com Ronin as camadas culturais vivenciadas estão representadas na sequência de 

elípses brancas, uma estrutura em tecido e em ps apresenta características flexíveis 

e rígidas, como as regiões fronteiriças. A movimentação corpórea pode ser ampliada 

com o entendimento do lugar.  E a reação depende de um acolhimento ou rejeição.  

Ronin propõe a reflexão dos deslocamentos humanos, situação em que é discutida 

uma atitude nômade, ou seja, a busca de um indivíduo e/ou grupos, que apresentam 

como reação aos contínuos conflitos e pressões, uma situação de um caminhar, 

uma movimentação programada ou aparentemente desorientada.  

O objeto vestível Ronin acontece entre os processos e materiais da arte, do design e 

da tecnologia. Alinham-se, de certo modo, os conhecimentos e os domínios técnicos 

para este vestir, que envolve o corpo de um caminhante, um invólucro que protege e 

acompanha as distintas condições de um percurso. 
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