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RESUMO 
O texto trata das situações oriundas das práticas cotidianas, que de certa forma, 
despertam processos e situações que interferem na experiência do corpo e do “vestir”. 
Este contexto impregnado de imprevisibilidades materializam uma diversidade de 
estruturas vestíveis articuladas com o design, a arte e a tecnologia. Enfoca-se 
especificamente as propostas que apresentam uma aproximação com o corset, peça 
do vestuário feminino do século XIX. São elas: Coiled Corset (1999) de Alexander 
Mcqueenn (1969 – 2010) e Bodice (1995) de Hussein Chalayan (1970) e o projeto 
Felling the Senses (2017) do grupo de Pesquisa Design e Corpo. Observa-se a reação 
do corpo à variedade de estímulos socioculturais que circundam o espaço, a partir de 
Certeau (2013).  As questões sensório-cognitivas da corporeidade vestível estão 
fundamentadas em Varela (2003) e em Entwistle (2000). 
 
PALAVRAS-CHAVE 
“Corporeidade”,” cotidiano”, “vestivel”, “experiência”. 
 
 
ABSTRACT  
The text deals with situations arising from everyday practices, which in a way, awaken 
processes and situations that interfere with the body experience and "dressing". This 
context impregnated with unpredictability materializes a diversity of wearable structures 
articulated with design, art and technology. Specifically, the proposals that approximate 
the corset, a piece of women's clothing of the nineteenth century, are specifically 
focused. They are: Coiled Corset (1999) by Alexander Mcqueenn (1969 - 2010) and 
Bodice (1995) by Hussein Chalayan (1970) and the Felling the Senses (2017) project 
of the Design and Body Research group. We observe the body's reaction to the variety 
of social and cultural stimuli that surround space, starting with Certeau (2013). The 
cognitive sensory issues of wearable body are based on Varela (2003) and Entwistle 
(2000). 
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Introdução 

Neste contexto plural, as materialidades e os acontecimentos percorrem 

caminhos labirínticos e complexos com a convergência dos campos da arte, do 

design e da tecnologia. Nesta diversidade de eventos, a presença e ação do 

organismo corpóreo, despertam oscilações perceptivas, ao dialogar com a 

imprecisão das situações cotidianas.  

O texto aborda a experiência corpórea e os desdobramentos e significações na 

condição relacional com o “vestir”, enfoca-se estruturas vestíveis que estão 

relacionadas com o corset, peça do vestuário feminino do século XIX, que 

modela e interfere no corpo, e naquele momento, estava condicionada às 

regras sociais do período. Como referência são observados os trabalhos Coiled 

Corset (1999) de Alexander Mcqueenn (1969 – 2010) e Bodice (1995) de 

Hussein Chalayan (1970). Estas peças foram selecionadas pois transitam entre 

as áreas de conhecimento do design, da arte, da tecnologia e priorizam a 

experiência na provocação dos sentidos e na organização sensória. Esta 

discussão contribui para os questionamentos e a realização do trabalho Feeling 

the Senses (2017), que integra a pesquisa de pós-doutorado da autora. A 

proposta está em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa Design e Corpo1 da 

Universidade Anhembi Morumbi, e propõe uma corporeidade com o “vestir”, ou 

seja, uma das possibilidades de incorporação de uma existência nas 

espacialidades. Os conflitos e os acontecimentos relacionais que configuram o 

espaço estão baseados nas colocações de Certeau (2000), e neste espaço, o 

corpo e o vestir estabelece conexões com os aspectos sociais e culturais ( 

ENTWISTLE, 2000). Este vestir incorpora as inquietações de um tempo e está 

inserido na    experiência corpórea, pois do comportamento emergem os 

aspectos sensórios e cognitivos, estabelecidos pelo acontecimento espacial. 

(VARELA, 2003). 

A realização de conexões com as referências estudadas e as associações com 

os procedimentos dos territórios da arte, do design e da tecnologia, 

potencializam o corpo com a materialização de uma corporeidade vestível. Esta 

situação explicita a pluralidade de significados que foram vivenciados com a 
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experiência e apresenta as possibilidades processuais com a emergência do 

espaço existencial. 
  

Espaço e Corporeidades vestíveis  

A corporeidade está submetida de alguma maneira à espacialidade, aos 

procedimentos e processos conectados com os contextos. Nestas proposições 

o corpo, de certa forma, amplia a sua natureza biológica com o aspecto 

relacional, ao elaborar narrativas e subjetividades, e ainda lidar com as 

inconstâncias e possibilidades de trocas. Nesse encontro entre o corpo e o 

vestir, ocorre a emergência de uma pluralidade de significados no espaço 

existencial. Segundo 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) 

As corporeidades vestíveis evidenciam as tensões de um tempo e revelam com 

as opções materiais, as vibrações socioculturais e as subjetividades. A peça 

Coiled Corset (1999), de Alexander McQueen, desenvolvida para a coleção 

The Overlook (Outono/ Inverno), amplia o lugar do design com a colaboração 

de Kees van der Graaf e do joalheiro Shaun Leane. A estrutura foi realizada 

segundo um processo artesanal de modelar, polir e curvar 97 bobinas de 

alumínio. Alguns aspectos estão referenciados na silhueta do corset, já que o 

torso segue o corpo da modelo Laura Morgan, obtendo assim, uma cintura de 

15 polegadas (22 cm), no entanto a peça é prolongada até o pescoço, o que 

inibe consideravelmente os   movimentos. O projeto mistura outras questões, 

pois segue a proposta de uma couraça, em que a placa frontal e a traseira são 

fixadas nas laterais. Figura 1 

A peça de MCqueen causa a constrição dos movimentos, assim como, o 

trabalho Bodice (1995) de Hussein Chalayan, que apresenta uma estrutura de 

quatro peças de madeira que são unidas por parafusos, como um corset 

cirúrgico, que protege e suporta um corpo. A proposta integra a coleção Along 

False Equator e está relacionada com uma situação de catástrofe, no qual as 
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vítimas precisam da reconstrução corporal, pois a peça mantém o corpo na 

posição vertical, ereto, enquanto se recupera do contexto. Uma peça que 

apresenta uma rigidez, mas neste caso, contribui não só para a postura, mas 

mantém denuncia as consequências de um conflito ou de uma calamidade. 

Figura 2 

A característica individual e muito pessoal de se vestir é o ato 
de preparar o corpo para o mundo social, tornando-o 
adequado, aceitável, realmente respeitável e, possivelmente 
desejável (ENTWISTLE, 2000, p.7) (tradução nossa)  

Com a intervenção na superfície corpórea (estrutura, peso, textura) os sentidos 

são ampliados com a provoca/ação do sentir e tatear, e ainda, revelam uma 

existência no espaço, uma corporeidade que manifesta um acontecimento. As 

narrativas e subjetividades ecoam no ambiente e expõem as possibilidades 

multissensoriais, que muitas vezes, são despertadas a partir dos detalhes e 

das peculiaridades, e assim, acontecem as trocas e os fluxos cognitivos entre o 

corpo e o espaço. Desta experiência emergem uma diversidade de aspectos 

íntimos. “E são colapsos, as junções que articulam os micromundos, que 

constituem a origem do lado autônomo e criativo da cognição viva”. (VARELA, 

2003, p.78). 

 

   

 
Figura 1. Alexander Mcqueen, Coiled Corset, 1999. 

Fonte: <http://www.okoloweb.cz/projects/fashion-armour>. Acesso em 22/04/2017 
  

 

http://www.okoloweb.cz/projects/fashion-armour
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Identifica-se na mistura da arte, do design e da tecnologia um emaranhado de 

eventos instáveis entre o corpo, o vestir e o espaço. Esta experiência relacional 

origina-se inicialmente no cotidiano, pois é nesse espaço, que as possibilidades 

da ação de vestir o organismo estão condicionadas as estruturas sociais e 

culturais do entorno. Segundo Saramago. ” A vida de uma obra como obra de 

arte só pode manter-se no contexto das relações que ela estabelece com seu 

entorno, e que toma, então, as feições de um mundo. (2008, p.187). 

 

 

Figura 2. Hussein Chalayan, Bodice, 1995. 
Fonte: <http://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/1990s/KCI_275> Acesso em 

22/04/2017 

 

Experiência Feeling the Senses 

O projeto Feeling the Senses (2017) parte do corset, mas diferente do século 

XIX e das peças apresentadas anteriormente, está distante da rigidez e 

imposição de um comportamento e da constrição imposta pela estrutura. A 

condição material do vestível apresenta uma vontade de adaptabilidade 

corporal; perde o sentido de aprisionamento e ganha a ideia de expressão de 

movimentos, sentidos e subjetividades. O trabalho, na atual versão, é 

composto por duas estruturas em tecido, seguindo a modelagem do corset. A 

primeira acolhe os dispositivos tecnológicos e mecânicos, a segunda é 

http://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/1990s/KCI_275
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sobreposta e ajustada ao corpo do usuário nas costas. A rigidez é encontrada 

na série de elementos que estão fixados diretamente na malha e são 

realizados em madeira. Assim os ossos que eram pressionados pelo corset 

anteriormente, agora estão expostos e apresentam sua visceralidade, sua 

organização espacial com os pequenos movimentos. 

 

 

Com o movimento mecânico e a flexibilidade da malha a peça denuncia as 

reações do usuário, exterioriza e potencializa os pequenos movimentos 

corpóreos.  Para as costas o vestível apresenta um projeto de uma peça 

removível, que deve ser acoplada ao corpo sobre a malha, esta estrutura 

esboça um movimento como um pulmão externo. A respiração, antes contida e 

muitas vezes difícil no corset do século XIX, agora é revelada. Uma estrutura 

que expõe as reações e não esconde ou limita os movimentos e as questões 

íntimas e subjetivas da relação corpo e vestir. A experiência corpórea com o 

vestível expõe o sistema complexo cotidiano, que está camuflado com algumas 

regras e uma certa flexibilidade, ou seja, as normas sociais apresentam certa 

imprevisibilidade e oscilação. Figura 3  

 
Figura 3. Desenvolvimento do Projeto Feeling the senses. 
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Arquivo da autora 
 

Neste projeto a experiência cotidiana enfrenta uma profusão de informações 

tácteis, sonoras e visuais, estas expõem o corpo à uma variedade de dados, 

fato que solicita do organismo uma vivência multissensorial, neste caso, com o 

“vestir”. Estas informações determinam o direcionamento da experiência 

corporal, quando o corpo enfrenta os estímulos externos para a sua 

reorganização sensória e motora. Estes fatos oscilam de intensidades e estão 

justapostos e entrecruzados ao interferir na experiência do organismo nos 

distintos espaços. 

Destaca-se que a experiência abre uma fenda de significações com o meio 

circundante, onde tempo e espaço propõe derivações “O corpo, se apresenta, 

pois, não apenas como ponto de partida e fio condutor da investigação, mas 

como o autêntico umbigo do universo; insondável, sua natureza é labiríntica.” 

(GIACOIA Jr, 2002, p. 212) 

Esta miscelânea de elementos leva o corpo a uma ebulição de sentimentos e 

sensações com o projeto   Feeling the senses. As materialidades que 

compõem o vestir interferem nas respostas corpóreas e nos aspectos sensório-

cognitivos do usuário, e nesta situação despertam as manifestações subjetivas 

e viscerais. Destaca-se que nos confrontamos de forma diversa com a 

experiência, já que cada corpo está conectado com as situações de um 

contexto e com os micromundos que determinam o comportamento e a atitude, 

que é exposta com a organização corpórea. (VARELA,2003)  

 

A experiência deste acontecimento perceptivo solicita a reorganização e 

articulação sensorial do corpo, quando este enfrenta a condição instável destes 

estímulos externos. O organismo reage, quando exposto as distintas situações 

espaciais, e apresenta uma ação/reação conjugada com a experiência do 

vestir.  

 

Elas envolvem não apenas a interpretação sensorial e a ação 
motora, mas também toda uma gama de expectativas 
cognitivas e tonalidades emocionais que são fundamentais 
para a modelagem de um micromundo. (VARELA, 2003, p.83)  
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Considerações Finais  

As proposições vestíveis entrelaçam aspectos da arte, do design e da 

tecnologia ao questionar a condição do “vestir”, no espaço sociocultural. É 

importante evidenciar que, nesta reflexão que parte do corset, estas 

manifestações revelam características que dialogam com a instabilidade e a 

imprecisão dos estímulos que nos circundam, durante a experiência sensorial e 

cognitiva. Esta realidade apresenta aspectos labirínticos na espacialidade, que 

está de certa forma, em constante mutação e solicita desdobramentos. 

A experiência está articulada com a condição corpo-vestir durante a articulação 

com o entorno, onde acontecem as possíveis derivações perceptivas no 

espaço/ lugar. Já que o evento perceptivo depende dos estímulos e dos 

acontecimentos que integram o encontro entre corpo-vestir no espaço. Em 

Feeling the Senses o “vestir” interfere na existência no espaço, já que as 

características das estruturas podem modificar o comportamento e despertar 

uma eclosão de estados perceptivos.  

 

Notas  
1 Grupo de Pesquisa Design e Corpo: Abordagens Projetuais na Arte e Moda, da Universidade Anhembi 
Morumbi, liderado pela Profa. Dra. Agda Carvalho.  Os pesquisadores que participaram do projeto Feeling 
the Senses são: Priscila Trovo, Grace Kishimoto, Patrícia Kullaif, Adriana Valli, Natalia Rosa e Rechilene 
Maia.  O desenvolvimento e a implantação da tecnologia de Edilson Ferri. O design dos projetos em Rhino 
de Marcelo C. Oliveira 
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