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Resumo

A ilustração, dividida e unida pelos conceitos de obra e produto e pelas consequen‑

tes áreas da arte e do design, tem tido cada vez mais representação e expressão nos 

campos da moda, do design de produto, e editorial. A ilustradora romena Aitch é exem‑

plo disso ao transportar o seu trabalho para algumas peças de vestuário da marca 

Rami Kadi, bem como Jean Jullien e os rostos que ornamentam casacos, carteiras e 

outros objetos do quotidiano. A estes juntam ‑se Serge Bloch e as sardinhas, da coleção 

Bordallo Pinheiro, que granjearam a colaboração de vários ilustradores, contando com 

Mariana, a Miserável; ou o calendário de 2017 desenhado por Ana Aragão para a Vista 

Alegre; enquanto no âmbito editorial são já inúmeros os casos reconhecidos como o de 

Catarina Sobral. Se, em casos mais óbvios, o texto é pretexto para a conceção de ima‑

gem, noutros, trata ‑se apenas de uma estória oral ou um conceito, por exemplo, sem 

existência física prévia sobre a/o qual a ilustração se debruçará. De motivos florais a 

estados de espírito, da representação de figuras ou aspetos identitários de um povo à 

(re)interpretação espacial, e aos livros nos quais a imagem ocupa cada vez mais espaço 

e importância na interpretação do texto que acompanha. A imagem assume, nestes 

casos, a principal responsabilidade de significante, sobre o qual o seu utilizador e/ou 

apenas um observador casual formulará um significado. O resultado poderá surgir de 

uma observação mais demorada ou simplesmente de um «cruzar de olhos» – aquilo 

que poderá por si ser polissémico terá como aditivo a questão temporal. O tempo de 

observação. O tempo de recolha de elementos para produção de significado. O tempo 

de análise. E as associações. Enquanto objetos móveis, o tempo disponível para a 
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análise semiótica destes poderá ter implicações, dependendo da forma como esses 

objetos são expostos, dos seus contextos e do período de exposição. A ilustração tem 

tido o seu tempo ao longo da História, e nela diferentes aplicações e também funções 

e significados, pois cada combinação ilustração ‑objeto produz um impacto distinto. 

Promove um diálogo específico com o utilizador e com o mero observador. Tomando 

como premissa a relação entre significante e significado, são analisados alguns obje‑

tos intervencionados por alguns ilustradores portugueses e estrangeiros, incluindo os 

acima mencionados, recolhendo as «impressões» semânticas produzidas pelas suas 

«maneiras» de significar. Este cruzamento entre a arte de ilustrar, o objeto ilustrado e 

o(s) significado(s) decorrentes da intervenção artística no objeto e naquilo para o qual 

foi concebido resulta, nestes casos, numa adequabilidade e coerência entre as práti‑

cas, matérias e materiais, contemplando o propósito dos objetos nos contextos para 

os quais foram concebidos. A criatividade apresenta uma ressonância nem sempre tão 

óbvia e, por oposição, nem sempre tão dificilmente opaca ou abstrata, mas a plurali‑

dade semântica é sempre um fator intrinsecamente presente e constante.

Palavras ‑chave: ilustração, objetos quotidianos, significado.

«Em termos semânticos, já há muito tempo que a 

ilustração não é a iluminação (decoração e redundância) 

do texto, mas hoje em dia, cada vez mais, os ilustradores 

exploram as relações de incongruência e contraponto 

entre ilustração e texto.»1

Catarina Sobral, ilustradora.

1. NÃO HÁ UMA CONDUTA PARA O DESENHO, TAL COMO NÃO HÁ 
PARA O VESTIR: HÁ MIL.

O subtítulo hiperbolizado pretende apenas introduzir e aludir a uma realidade de 
multi e pluralis. O desenho, enquanto processo base da conceção de uma peça de 
roupa, por exemplo, atrai também para esta área – a da moda – a ilustração. Mui‑
tas vezes, os croquis são por si só objetos expositivos, depois de terem servido a 
sua parte na função criadora, assumindo eles próprios o epíteto de criação. A dis‑

1 Luís Batista Gonçalves (s/d), «Catarina Sobral em entrevista – As ambições e os planos da ilustradora 
que já venceu um prémio internacional», Saber Viver, s/n. [Disponível em http://lifestyle.sapo.pt/fama/
entrevistas/artigos/catarina ‑sobral ‑em ‑entrevista]

http://lifestyle.sapo.pt/fama/entrevistas/artigos/catarina-sobral-em-entrevista
http://lifestyle.sapo.pt/fama/entrevistas/artigos/catarina-sobral-em-entrevista
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ciplina Ilustração, embora alcançando tardiamente o estatuto de área de estudo 
científico2, nos anos 80 do século XX, em rigor, tem pendido em ato contínuo 
entre Arte e Design, campos de honra da própria moda e dos modos em que ela 
se revela e aplica. Havendo ainda a necessidade de clarificar o posicionamento 
da ilustração no campo da terminologia de obra de arte e/ou produto de algo, ela 
concretiza ‑se já como obra (e possivelmente obra de arte) e produto nos domínios 
acima referidos, atendendo à sua representatividade no design de produto e no 
design editorial, incluindo a moda, concretamente no vestuário.

Numa breve introdução à exposição Items: Is Fashion Modern?, pela curadora 
Paola Antonelli, no MoMA – The Museum of Modern Art, em 19 de outubro de 2017, 
Antonelli avançava com dois motes de reflexão: a mudança do corpo e o signi‑
ficado (político, no caso específico, – porque o ser humano é invariavelmente 
um corpo social e político, assim também o é aquilo que cria) que o vestuário 
vai adquirindo, absorvendo, e – como que espelhando – também atribuindo. A 
curadora alerta para o reposicionamento de elementos significantes (frases ou 
imagens) que, por norma, adornavam «as costas» das peças de roupa (Antonelli 
exemplifica com uma sweatshirt – item clássica e intuitivamente associado aos 
grupos de classes inferiores, etnias e minorias culturais), passando a figurar à 
frente, concretizando ‑se numa inversão do direcionamento do próprio poder e de 
quem o detém. O que sugere, por exemplo, hoje, a reflexão neste sentido: Que 
peça de roupa terá mais poder? Um fato ou uma t ‑shirt?

Em alguns dos casos que serão abordados, a conceção da imagem não tem 
qualquer texto como espoletador. Segundo Pedro Moura, «a ilustração afirmou‑
‑se como uma área visual e narrativa sempre ao serviço do texto, seja este escrito, 
literal, oral ou conceptual» (Dolbeth, 2014, p. 255). Porém, 

«Moura acrescenta que no seu sentido mais lato a ilustração está associada 
a um texto, pelo seu sentido interpretativo [contrariando o epíteto de 
arte descritiva] e que o texto não provém necessariamente de material 
impresso, ‘[sic] como pode ser uma existência vaga oral, uma memória 
mais ou menos histórica, uma prática social, etc. Teríamos de estudar caso 
a caso para compreender porque é que a palavra ‘ilustração’ tanto engloba 
livros, páginas de jornal, um mural egípcio antigo, as churinga aborígenes 
australianas, os livros de rolo chineses antigos e os autocolantes que servem 

2 Susana Maria Sousa Lopes Silva (2011), A Ilustração Portuguesa para a Infância no Século XX e Movimentos 
Artísticos: Influências Mútuas, Convergências Estéticas. (Tese de doutoramento defendida no Instituto de 
Educação da Universidade do Minho.)
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para fazer bombing nas paisagens urbanas contemporâneas.» (Moura, 2013 
apud Dolbeth, 2014, p. 15)

Excetuando a ilustradora Catarina Sobral (ainda que seja possível observar 
diferentes situações), nenhum dos outros trabalhos aqui apresentados está pen‑
dente de um texto‑palavra. Não há um guião predefinido, mas uma ideia ou con‑
ceito. Seja em peças de vestuário ou em objetos de decoração, que vestem espaços 
privados e/ou públicos, a ilustração interfere no relacionamento dos utilizadores 
com as peças e os espaços, porque não era usual, por exemplo, ver ‑se um jarro 
com um rosto ou um prato com uma espiral de cabelos – na verdade, uma das 
preocupações é não encontrar cabelos na comida. 

FIGURA 1 – Legenda: Jean Jullien. 
Fonte: Instagram de Jean Jullien.

Existe uma nova pragmática que advém dessa relação semântica, não só com 
os objetos, mas também com o modo como os vemos e como nos vemos ou nos 
fazemos representar neles.

Que modos são, então, os da ilustração? Quais as suas medidas, que até na 
moda se encadeiam, quando aquela é imediatamente associada ao texto‑palavra, 
ao livro? Faz, hoje, tão parte da moda como a própria necessidade que a moda tem 
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de se rever, porque também a ilustração tem procurado ou tem vindo a ser solici‑
tada para sair do seu casulo de bengala das letras e integrar outros meios. Por isso, 
adquire outros modos e transforma ‑se de várias maneiras, justificando, assim, a 
citação introdutória.

Revisitando os teóricos da moda, encontram ‑se várias definições e considera‑
ções a tomar como base: na introdução de a Filosofia da Moda e outros escritos, Artur 
Morão sintetiza a abordagem sociológica e psicológica de Georg Simmel (2008): 

«A moda expressa, da forma mais visível e concreta, a realidade essencial‑
mente dialéctica e dinâmica da sociedade, feita de interconexões e liames, 
mas também de inevitáveis conflitos entre os indivíduos, entre as múltiplas 
e diferentes formações sociais, entre os indivíduos e os grupos ou as clas‑
ses.» (p. 9)

A moda – ou as modas – surge(m) de interações e tensões, de insatisfação, e 
assume múltiplas expressões, variações, ritmos. Assim surge a necessidade de 
recorrer a um substantivo plural, que polarize as ambiguidades. 

«Num sentido mais amplo, a moda é um conjunto de comportamentos 
significativos que expressam os valores característicos de uma época e entram 
em decadência junto a ela; num sentido mais estrito, constitui a forma de se 
vestir, isto é, de mostrar e ocultar o próprio corpo. Como ‘consciência coletiva’, 
a moda, com a sua dialética de identificação e de diferenciação, exerce uma 
‘pressão’ sobre a consciência individual (também sobre as pessoas antiquadas 
que a rejeitam) e é, em grande medida, independente desta: se excluímos os 
indivíduos, a moda permanece.»3 (Morra in Squicciarino, 1998, p. 11) 

Mas a moda permaneceria como passado, uma vez que ela só poderá ter con‑
tinuidade se houver quem a siga. Estamos no domínio da moda resumida ao ves‑
tuário e às problemáticas da sua origem e da sua atual existência e perpetuação. 
Ainda sobre este trio – moda, modos e maneiras –, vive ‑se uma síndrome irrever‑
sível de bipolaridade: dispõe ‑se de dois sistemas – um arterial e um venoso – dos 

3 Excerto no original: «En el sentido más amplio, la moda es un conjunto de comportamientos 
significativos que expresan los valores característicos de una época y entran en decadencia junto a 
ella; en un sentido más estricto, constituye la forma de vestirse, es decir, de mostrar y ocultar el propio 
cuerpo. Como ‘conciencia colectiva’ la moda, con su dialéctica de identificación y de diferenciación, 
ejerce una ‘presión’ sobre la conciencia individual (también sobre las personas anticuadas que 
la rechazan) y es, en gran medida, independiente de ésta: si excluimos a los individuos, la moda 
permanece.»
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quais não se pode apartar quanto a relações sociais, isto é, as suas válvulas de 
oxigenação promovem simultaneamente, de forma interdependente e recíproca, 
a sociabilização e a individualização. 

Tal como a vida «entre a unidade do todo e o ser ‑para ‑si», a moda emerge na 
ótica de uma satisfação de uma «tendência para a imitação (...) daquilo que quase 
sempre é impessoal e quase nunca nasce da criatividade individual» (Morão in 
Simmel, 2008, p. 13). Ao mesmo tempo, a par do geral, coexiste a necessidade de 
promover a «‘distinção, a tendência para a diferenciação, para mudar e se separar. 
(…) pela mudança dos conteúdos, que marca individualmente a moda de hoje em 
face da de ontem e da de amanhã (…)’» (Idem in ibidem). Para Simmel, moda signi‑
ficava «nada mais (…) do que uma forma particular entre muitas formas de vida», 
cuja tendência se projeta num losango que se bifurca para a igualitarização social 
e para a diferenciação e diversidade individuais, convergindo novamente «‘num 
agir unitário’» (Idem, p. 24).

O conceito de moda aparelha ‑se ao de identidade, porque também ajuda a 
formá ‑la e inclusivamente a formatá ‑la, a uniformizá ‑la e a individualizá ‑la, 
entrosando de um ponto de vista holístico, numa dimensão coletiva/social pelos 
objetos culturais que a definem, sejam costumes, arte, estilos de vida, e pela pró‑
pria diferença que se desenvolve no coletivo cada vez mais plural e contrastante. 
Amiúde, «necessidades» é um termo que se repete quer na sua configuração 
de substantivo, quer enquanto verbo, ao qual se adicionam os «desejos» . Tal‑
vez se possa afirmar que se necessita de desejos e se deseja necessidades, culmi‑
nando numa saciedade sinónima da sua opositora e cíclica insaciedade. A moda 
encontra ‑se no enclave de um jogo entre classes, que se afastam e aproximam 
pela distinção e a medição de forças, em que uma está sempre na dependência da 
outra, que a segue por imitação – e a moda é fator distintivo. 

O homem tem consciência de si enquanto ser social porque esta configura‑
ção social legitima a existência do ser individual, uma vez que a sua natureza 
é «preeminentemente social: o seu comportamento, a sua personalidade, a sua 
maneira de pensar e de sentir, as suas necessidades (incluída também a de se 
vestir) explicam ‑se em parte como uma influência da existência real e imaginária 
dos outros indivíduos»4 (Squicciarino, 1998, p. 17). A moda é um de vários promo‑
tores do encaixe do indivíduo num grupo ou corrente, o que, no extremo, poderá 
traduzir ‑se numa «efervescência sem rumo», no decurso do qual se questionam 
os «conteúdos», a própria «beleza» e a «conveniência», podendo degenerar pela 

4 Excerto no original: «(...) preeminentemente social: su comportamiento, su personalidad, su manera 
de pensar y de sentir, sus necesidades (incluída también la de ataviarse), se explican en parte como una 
influencia de la existencia real e imaginaria de los otros individuos.» 
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aceleração e impaciência do(s) tempo(s), o seu vertigo (Morão in op. Cit., p. 16), pelo 
qual se deixa consumir ou, por oposição, questionar ‑se, criar subterfúgios, ten‑
dências alternativas, permitindo a eclosão/erupção de contracorrentes.

A moda absorve e cria comportamentos na sociedade, bem como modos e 
maneiras. Se uma sociedade é ansiosa, assim serão a moda, os modos e as manei‑
ras. Já na sua época, Simmel documentava um encarceramento na novidade 
asmática, sempre em défice do vindouro para se manter viva, acorrentada ao 
«capricho», «extravagância», transitoriedade do gosto e da própria moda. Com 
carácter de «fugitiva» e «contingente», perpetua ‑se num ciclo de autodestruição 
e de autoregeneração pela «recuperação lúdica de formas do passado e inven‑
ção de gestos futuros também condenados à evanescência», como refere Morão 
(op. Cit., p. 17). 

Portanto, a moda é o início e o fim, a obsessão pela novidade e a caducidade e 
efemeridade (o tempo), a união e a diferenciação. Despersonaliza ‑se para se pro‑
por uma personalização. Da mesma forma, a tendência não se verifica apenas 
no vestuário, mas em todas as áreas que a moda possa influenciar, como o gosto, 
as opiniões, os valores morais que regem a vida. Assim sendo, premeditar o fim 
absoluto de uma moda e, por conseguinte, de uma tendência apresenta ‑se como 
excessivo, uma vez que subsistem aparas e posteriores redefinições e reaprovei‑
tamentos desses mesmos períodos. 

Por contraposição, qual o peso e o significado que ocupam as edições limita‑
das? A existência de um número circunscrito de peças, inclusivamente da peça/
produto única/o, confere uma certa antonímia a essa ideia de profliferação de 
réplica. Situação que não exige necessariamente produtos icónicos, luxuosos, 
dispendiosos, quase inacessíveis. Apesar da diversidade impositiva da sociedade, 
a personalidade do indivíduo constrói a sua mat[r]iz de atuação, «um estilo que 
se caracteriza como moda pelo ritmo da sua manifestação, do seu fazer ‑se valer 
e sobressair» (Simmel, 2008, p.  47), faz uma eleição ou seleção de acordo com 
o seu gosto e demais critérios que poderão derivar da engrenagem de critérios 
mais amplos e regulados por outrem, e esse é o seu modus – a raiz latina do termo 
moda. 

«Existe sempre uma moda, e ela é, enquanto conceito genérico, enquanto 
factum universal da moda, decerto imortal; e isto parece reflectir ‑se de algum 
modo em cada uma das suas configurações, embora a essência de cada uma 
consista precisamente em não ser imperecível. O facto de a própria mudança 
não mudar confere aqui a cada um dos objectos, em que ela se realiza, uma 
certa auréola de perdurabilidade.» (Idem, p. 53)
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Muitos têm sido os filósofos, sociólogos e antropólogos que traçam o croqui 
testemonial e temporal da moda em dimensões como a excentricidade (Pless‑
ner), o livre ‑arbítrio (Scheler), a sedução do poder (Nietzsche), que permitem ao 
homem pender a balança mais para o prato do supérfluo e superficial do que para 
o do útil. Assim, Gianfranco Morra (in Squicciarino, 1998) advoga que o vestido 
«mais do que proteger o corpo, alude a uma relação corpo ‑espírito e constitui a sua 
expressão. Se é certo que o homem faz o vestido, não é menos certo que é o ves‑
tido quem faz o homem»5 (p. 13). Na sequência dessa forma que é oferecida à visão 
imediata, ocorre simultaneamente um contexto que propõe o questionar sobre o 
modo como essa forma ‑matéria ‑morfologia é empregue, configurada, observada, 
interpretada, desejada, concretizada no estilo de vida da sociedade em diferentes 
espaços, de forma mais ou menos ativa ou passiva, consciente ou inconsciente, 
espontânea ou submissa: no espaço do seu corpo e delimitações ‑delineações, no 
espaço privado da casa, no espaço público, e no quanto isso infirma algo nesses 
espaços ou estações de povoamento e no modo de agir. Se há uma missiva de um 
estilo geral que orienta, como referência, o indivíduo, também ele é capaz de se 
evadir, de reinventar, de recriar, de ultrapassar, de construir uma identidade que 
não se dilua numa massa.

2. «NOT A DAY WHITHOUT A LINE» (PAUL KLEE) E A GRAMÁTICA 
VISUAL – CASOS DE ESTUDO

«A moda pode, pois, aparentemente e em abstracto, acolher em si qualquer 
conteúdo; qualquer forma concreta de vestuário, de arte, de conduta, de 
opiniões, se pode tornar moda. E, no entanto, na íntima essência de certas 
formas existe uma particular disposição para se esgotarem como moda, ao 
passo que muitas outras, a partir do seu íntimo, lhe opõem resistência.» 
(Simmel, op. Cit., p. 55)

A obra de arte implica, segundo Simmel, uma categoria singular (eu ‑objeto), 
enquanto o objeto decorativo uma categoria plural (nós ‑objeto). É assim que o filó‑
sofo introduz o adorno, o qual, assim sendo, apela a uma maior participação de 
um coletivo do que a uma contemplação individual; e onde a introspeção, uni‑
cidade e subjetividade do contemplador da obra de arte perde para a homogenei‑

5 Excerto no original: «más que proteger el cuerpo, alude a la relación cuerpo ‑espíritu y constituye 
su expresión. Si bien es cierto que el hombre hace a.i vestido, no es menos cierto que es el vestido el 
que hace al hombre.»
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zação e generalização do acesso e o reconhecimento e compreensão imediatos 
que o objeto decorativo demanda, abrindo ‑se a um número alargado de indiví‑
duos inclusivamente pelo seu carácter prático (Simmel, 2008). Porém, a exposi‑
ção Items: Is Fashion Modern?, apresentada pelo MoMa, exibiu peças de vestuário 
como, por exemplo, uma camisola com capuz, entre vestidos e outro tipo de indu‑
mentária, destacando precisamente a conotação e contextualização social e polí‑
tica subjacente ao objeto, implicando por parte do visitante que este estabeleça 
uma conectividade individual e se isole com o objeto exposto. O que parece ir de 
encontro à seguinte afirmação de Simmel (2008): 

«O maior de todos os erros consiste em pensar que o adorno deve ser uma 
obra de arte individual, já que ele deve ornamentar sempre um indivíduo. 
Mas acontece justamente o contrário: porque deve servir o indivíduo, o 
adorno pode tão pouco ter uma natureza individual quanto o móvel em 
que nos sentamos ou o talher que manejamos podem ser obras de arte 
individuais.» (p. 65) 

Isto coloca na arena de discussão em que circunstâncias – tempo, contexto, 
significado – um objeto que adorna, que serve, que é uma entre várias unidades 
idênticas ou similares, adquire valor de objeto expositivo. Trata ‑se de aferir se o 
facto de ser musealizável possibilita a transferência entre a dimensão de mero 
objeto prático para com ele se estabelecer uma relação individual de reflexão e 
contemplação no âmbito da dimensão artística. 

Apesar de o enfoque neste estudo não ser o vestido, a frase de Honoré de Bal‑
zac – «o vestido é como um verniz que realça tudo» 6 (in Squicciarino, 1998, p. 9) 
– é um pretexto aliciante para a sua aplicação na ilustração. Primeiro, porque 
também a ilustração veste um corpo, que é uma estrutura linguística e possui 
uma gramática e um glossário visuais próprios (Goffman in idem, p. 18): o papel, 
uma camisa, uma chávena, um prato, uma parede, cadeiras; depois, porque de 
facto também ela realça o corpo em que se encontra, transformando ‑o e desta‑
cando ‑o. Quanto aos casos em estudo, alguns incluem um corpo humano, outros 
um corpo inanimado. Em qualquer um dos exemplos, estamos perante a predo‑
minância da comunicação não ‑verbal (Escola de Palo Alto), remetendo ‑nos para 
a expressão do rosto e do olhar – que observa, contempla, atrai, informa, seduz, 
desafia, mira de forma penetrante, intimida (Idem, pp. 26 ‑27); os gestos; a postura; 

6 Excerto no original: «el vestido es como un barniz que da relieve a todo».
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os movimentos – e apercebemo ‑nos de que a ilustração transporta também esta 
comunicação para o vestuário e para os outros objetos que veste.

Aitch, ou Heliana Adalgiza, formada em Artes Visuais, é uma ilustradora 
romena adepta de cores vívidas como amarelos elétricos, turquesas, magentas, 
entre outras, combinadas em temáticas que evocam o surrealismo, o insólito, o 
intrigante e o macabro, em concomitância com uma certa doçura. Cenários pin‑
tados em cerâmica, linóleo, livros, roupa, joias, murais e argila são iluminados 
por elementos botânicos, vegetais e florais com contributos da arte naive e do 
folclore romeno, e das suas viagens pelo mundo. Nas ilustrações criadas para as 
coleções outono/inverno de 2016 e 2017 da estilista suíça Sandra Mansour e da 
marca Rami Kadi respetivamente predominam os motivos florais, mas também 
animais, alguns metamorfoseados, como que mitológicos, e a figura feminina, 
ambos adornados – tatudados na sua pele; referências escritas e ainda objetos 
como ossos, latas ou uma arma, compondo um cenário surreal ou onírico, que se 
equilibram em peças de vestuário arrojadas, com cortes mais irreverentes, ousa‑
dos ou desafiadores mesmo que em vestidos longos, que se propõem marcar pre‑
sença e evidenciar ‑se.

FIGURA 2 – Ilustrações de Aitch para Sandra Mansour. 
Fonte: Instagram de Aitch.

Os seus trabalhos contam histórias – e estes exemplos não são exceção –, com 
uma presença frequente da figura feminina com dimensões que extrapolam o 
suposto ideal de curvaturas e formas. É muitas vezes na pele da figura humana 
representada que as ações decorrem, como que tatuadas, inseridas em paisagens e 
noutros figurantes do domínio do fantástico. É assim que Aitch veste as suas figuras, 
contando nelas também algo da sua própria vida, inclusivamente de um ponto de 
vista paranormal, onírico, por meio do desenho de uma figura humana autopsiada 
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ou enterrada, especulando o para ‑além ‑de, o que torna a sua reflexão esteticamente 
bonita, alegre, quase festiva sobre a morte e, ao mesmo tempo, consagrando ‑a como 
uma apologia da natureza. Tornando, revela assumida e deliberadamente o seu tra‑
balho mais confessional, devoto a inquietações pessoais, à sua herança, memórias, 
mas também ao presente. «Cada peça que crio tem uma história pessoal ou repre‑
senta algo como uma descarga emocional para mim»7, conta Aitch. 

A ilustração pode também partilhar de um certo desfasamento ou «desa‑
juste» temporal tal como acontece em moda, aquando da criação e apresentação 
de coleções primavera/verão e outono/inverno, por exemplo. Aitch, em agosto de 
2014, construía uma exposição sobre o inverno chamada Coffins: «É sobre sentir‑
‑se clautrofóbico, preso, um pouco morto e frio… Devo dizer, em retrospetiva, 
que não foi bom, especialmente quando temos de trabalhar nele nos dias mais 
quentes do ano com os pássaros a cantar nas laranjeiras e a saborear cocktails 
frutados»8. Adepta das aguarelas, do tato, sentindo os materiais e as técnicas 
várias com que trabalha, a diversidade permite ‑lhe ludibriar a monotonia de um 
só medium, tentando resistir ao digital, tal como confessa a ilustradora em várias 
entrevistas: «Descobri que cada meio tem a sua própria beleza. Porque todos e 
cada um são capazes de expressar a mesma ideia de uma forma tão singular, 
decidi utilizar todos.»9

Já a gramática visual de Jean Jullien, nado no Design Gráfico, conforta ‑se numa 
abordagem de linhas simples, como o traço de caneta, e na aposta da expressivi‑
dade dos movimentos e do rosto. Este último, explana Squicciarino sustentando‑
‑se em Quintiliano, é a via comunicante, emocional e delatora da personalidade 
e dos comportamentos interpessoais por excelência. Jullien apresenta um traba‑
lho bastante eclético quanto a suportes para as suas criações: desde fotografia, 
vídeo, vestuário, instalações, livros, cartazes. A sua veia ativista preocupada com a 
fronteira da estranheza, julgamento, preconceito, estereótipo, direitos homosse‑
xuais, aborto, igualdade racial, imigração e medo motiva frequentemente os seus 
desenhos para suscitar reflexão e debate social, sem ser ofensivo e recorrendo ao 
humor inteligente como meio de desarmamento. 

7 Excerto no original: «Every piece I create has a personal story to it, or represents some sort of an 
emotional discharge for me.» The RE:ART, (s/d), «Airch | Interview», The RE:ART online, s/n. [Disponível 
em http://thereart.ro/aitch ‑interview/] 
8 Excerto no original: «It’s about feeling claustrophobic, trapped, a bit dead and cold... I must say, in 
retrospect, this was not a good one, especially when we have to work on it in the hottest days of the 
year with the birds singing in the orange trees and enjoying fruity cocktails.» (Idem in ibidem)
9 Excerto no original: «I’ve discovered that each medium has its own beauty. Because each and 
every one is capable of expressing the same idea in such a unique manner, I decided to stick with 
all of them.» Frankie Magazine (28/06/2017), «Artist Interview – Aitch», Frankie Magazine online, s/n. 
[Disponível em http://www.frankie.com.au/blogs/art/artist ‑interview ‑aitch]

http://thereart.ro/aitch-interview/
http://www.frankie.com.au/blogs/art/artist-interview-aitch
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Também surgem ações corriqueiras, aparentemente inócuas, que lhe servem 
de inspiração, como é o caso da utilização do telemóvel. Este surge na senda da 
criação de uma ansiedade social que perturba o sono, seja a verificar o email, a ler 
notícias, a jogar, a navegar em permanente scroll down no Facebook e Instagram, 
a trocar mensagens com outras pessoas. Para Jullien, as redes sociais são ape‑
nas um instrumento de trabalho (diário, inclusive), mas no geral observa uma 
sociedade da hipercomunicação, na qual todos parecem ser «toddlers», confessa 
Jullien. O comportamento torna ‑se mecânico nas próteses ‑joias tecnológicas que 
acabam por adornar grande parte das mãos durante o dia e ser o seu prolonga‑
mento, desde o despertar até ao adormecer, comparando ‑o assim, Jullien, em 
entrevista ao OURS, a um compromisso matrimonial do século XVIII: 

«Às vezes, muitos de nós perdem ‑se no mundo digital e social. Mantém ‑nos 
constantemente conectados, por vezes para o melhor e outras vezes para 
o pior. Mas, como num casamento do século XVIII, permanecemos leais, 
fazemos a relação funcionar; o divórcio não é uma opção. Mantém ‑te ligado. 
Mantém ‑te conectado.»10

Jean Jullien vem demonstrando sensibilidade e interesse em abordar os com‑
portamentos sociais e associais e, neles, a comunicação – não se restringindo à 
dimensão tecnológica –, as interações na cidade, a humanidade e a união são 
temáticas especialmente valorizadas pelo ilustrador, com destaque para a série 
US. A imagem do casal na casa de banho em que o homem depila as suas pernas 
e a mulher observa as suas axilas peludas é uma das eleitas de Jullien para expli‑
car o processo de transmissão de mensagens, fazendo ‑o não só de uma forma 
estética e graficamente aprazível e bonita – segundo Jullien «bonito é uma pala‑
vra grande, mas satisfatória» –, mas também de modo a que a leitura semântica 
se centre, primeiro, na (aparente) normalidade matinal de um «casal amoroso» 
para, de seguida, proporcionar uma discussão de género sobre os pormenores 
que a diferenciam das rotinas ditas convencionais. Por último, procura produzir 
opiniões. Aqui, tenta explorar a evolução social no ambiente quotidiano contem‑
porâneo perante algo que há décadas estaria conotado com homossexualidade e 
com o movimento hippie e, hoje, com a metrossexualidade e o feminismo, ou a 

10 Excerto no original: «At times, many of us get lost in the digital and social world. It keeps us 
constantly connected, sometimes for the better and other times for the worse. But much like in an 18th 
century marriage we stay loyal, we make the relationship work; divorce is not an option. Stay logged 
in. Stay connected.» Atona Damachi (2015), «The Stroke of a Generation: Illustrator Jean Jullien», 
OURS – Conscious Critical Curious, s/n. [Disponível em http://ours ‑mag.com/2015/04/27/jean ‑jullien ‑2/]

http://ours-mag.com/2015/04/27/jean-jullien-2/
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libertação das mulheres – a propósito dos preconceitos, julgamentos, suposições 
sumárias e precipitadas.

Acerca do trabalho Le Nid, colaborou com a organização The Journey to Nan‑
tes (França), que lhe encomendou, em 2012, a criação de um espaço público que 
pudesse ser também uma «peça de arte», no 32.º andar do edifício mais alto em 
Paris – um bar para a sala apelidada de Le Nid, ou seja, «o ninho». Com total liber‑
dade criativa, Jullien baseou ‑se precisamente no conceito de ninho de pássaro. 
A atravessar esse espaço está um pássaro de borracha com 41 metros de compri‑
mento e várias mesas e cadeiras assumem a forma de ovos. A ideia original era 
construir um ninho o mais realista possível em madeira, mas por questões de 
segurança, nomeadamente perigo de incêndio, foi afastada. 

FIGURA 3 – Legenda: Jean Jullien | Em colaboração com Metalobil | Egg and table seats em Le 
Nid, Nantes. Fonte: Instagram de Jean Jullien.

Há aqui vários pontos a realçar: o facto de a ilustração sair do papel e tornar ‑se 
um produto, ganhando um valor também ele simbólico (de cariz mais subjetivo, 
apelando ao sentimento, à fantasia, ao belo), com o qual as pessoas podem intera‑
gir, mexer, utilizar, e sentir, à semelhança da indumentária com a qual as pessoas 
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se cruzam durante 24 horas por dia. Não é apenas um objeto de design funcional, 
meramente lúdico (homo ludens). Mais do que ornamental e estético, também é 
significante, crucial para o homo faber. Além disso, Jullien confessa que foi uma 
forma de colaborar com outras pessoas, uma vez que se encontra, na maior parte 
do tempo, dependente apenas de si, absorto no seu estilo e, neste caso, teria de 
confiar em outros profissionais para a execução da sua ideia. Ainda assim, man‑
tendo a sua assinatura.

Um dos objetivos de Jullien com as suas ilustrações é consciencializar e envol‑
ver as pessoas num campo de diálogo respeitoso e de troca de ideias saudável, 
com o ideal de que com cultura se solucionam conflitos. É também esse papel 
social e moral que pretende fazer caber nas suas ilustrações, uma vez consciente 
do «poder da arte» – palavras suas – e da capacidade de influenciar a sociedade. 
Mas, segundo Jullien, a «beleza da arte reside na sua suscetibilidade à interpreta‑
ção», o que poderá ser «problemático», confessa. A escultura do corpo humano, 
intitulada The Shadow, que, em pé, segura a sua sombra com as mãos e a vê esten‑
dida no chão é já uma «provocação» para que o próprio ser humano se questione 
sobre a sua própria presença.

FIGURA 4 – Legenda: Jean Jullien, The Shadow, (escultura), 2017. 
Fonte: Instagram de Jean Jullien.]
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Numa das camisas, para a marca OLOW, Jullien regista, quase numa resenha 
antropológica, diferentes tipos de pessoas, com diferentes estilos, inclusive de 
diferentes culturas, com distintos comportamentos perante o tempo e o espaço 
– ideia conseguida pela sensação de movimento que Jullien incute no desenho. 
Tratam ‑se de idosos, crianças, pessoas de meia ‑idade, jovens. Uns percebemo‑
‑los parados a observar, outros a caminhar e a fumar, ou com pressa, a ir para o 
trabalho, a observar o telemóvel, ou meramente em passeio recreativo. Já numa 
camisa para a marca NouNou, destaca ‑se a expressividade das mãos, mais con‑
cretamente no significado que os diferentes posicionamentos dos dedos nos 
transmitem. Cultural e socialmente, o polegar levantado e os restantes dedos 
fechados transmitem à sociedade ocidental um sinal positivo, as duas mãos a 
apertarem um cumprimento, os dedos indicador e médio esticados formando a 
letra V e os outros encolhidos comunicam sinal de vitória. Todavia, o dedo médio 
unicamente esticado e todos os outros agachados transmitem ‑nos um sentido 
negativo, de repulsa. 

FIGURA 5 – Legenda: Jean Jullien para a marca NouNou (marca criada por Jean Jullien e Jae Huh). 
Fonte: Instagram de Jean Jullien.
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Uma outra particularidade em Jullien, além da roupa, que se vê partilhada 
com Serge Bloch, é a exploração da expressão facial humana, como imagem 
refletida do homem, em objetos, como pratos, chávenas, tapetes, mesas, inse‑
rindo substancialmente o humor. As peças resultam de um triunvirato: são não 
só sedutoras e apelativas estruturalmente, como ganham vitalidade, como se 
comunicassem um estado de alma conseguindo reciprocidade ou um diálogo 
que leve o ser humano a questionar o porquê; a criarem empatia, a induzirem o 
riso e a piada e a proporcionarem um sentimento de conforto e à ‑vontade com 
elas – inserindo esses objetos num contexto e inclusivamente brincando com 
eles noutros e descodificando uma mensagem. Seja a expressão de «o que foi?» 
ou «o que se passa aqui?» numa jarra de flores de Bloch ou num prato com uma 
expressão carrancuda num escorredor da louça, de Jullien; ou a mesa em forma 
de corpo humano hirto, também de Jullien, na qual a cara e os membros servem 
de bancos e a expressão é a de apreensão; seja a do jogo de rostos que Bloch faz 
aproveitando as pegas das chávenas e prefigurando diferentes posicionamentos 
dos corpos nos seus respetivos pires, projetando igualmente diferentes contex‑
tos: nuns trabalhando a feminilidade, noutros a espera. 

FIGURA 6 – Legenda: Jean Jullien. 
Fonte: Instagram de Jean Jullien]
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Desenhar, para Jean Jullien, encerra um propósito que transcende a faculdade 
de entreter: pretende operar «uma transformação real, uma diferença real, ter 
um diálogo significativo e ajudar as coisas a avançar». Em Serge Bloch, a linha é a 
linguagem que, nas suas várias formas e configurações, transmite emoções; assu‑
me ‑a como a base da imagem, da própria palavra que se torna imagem; como ele‑
mento omnipresente e «linguagem universal» e simultaneamente como forma 
de expressão pessoal. «Uma linha unificadora viaja através de fronteiras»11, é uti‑
lizada nos «jornais, nas margens de um caderno de escola», na criação de uma 
figura humana, ou na de um objeto ou peça de roupa. «A linha está em todo o lado. 
Guia ‑nos na estrada, vêmo ‑la nas nuvens, traçamo ‑la na condensação das jane‑
las»12, continua Bloch, e entende ‑a como um ser (vivo), um «alimento», forma de 
sociabilização e de partilha, «forma de se divertir e de divertir os outros».

Ana Aragão, licenciada em Arquitetura, desenvolveu um especial interesse por 
aquilo que designa de «cartografia emocional e mapas mentais». As chamadas 
«cidades imaginárias» ou ainda «anagrafias» pretendem explorar uma outra 
construção habitacional e vivencial, como um organismo vivo, diga ‑se assim, das 
construções: «Afinal de contas, as cidades não são acerca de edifícios, mas das 
pessoas que os habitam, tornando ‑os humanos e vivos», afirma. Por meio dos 
seus trabalhos, reflete sobre a sintaxe e a semântica da cartografia real do territó‑
rio, jogando com os limites dos espaços, criando outras disposições e interpreta‑
ções subjetivas e complexas do espaço, para assim discorrer também sobre os usos 
e comportamentos da vida urbana. Aí ocorre o inesperado, o insólito, espoletado 
por um encadeamento de camadas geográficas mentais, ora por meio do traço 
fino ora recorrendo a uma paleta de cores vibrantes e luminosas. Implica que 
quem observe se demore na observação, tentando experimentar todas as cone‑
xões possíveis e arriscando a infinidade de hipóteses, entre a escala, o zoom e o 
pormenor. 

«Os desenhos são, finalmente, anagramas da mesma cidade: possíveis com‑
binações das mesmas letras, que aqui são janelas, muros, escadas… Sempre a 
cidade, revisitada pela (cali)grafia que tanto explora o campo da ficção como é um 
elogio à memória, essa máquina infalível que dá origem a todos os desenhos pos‑
síveis», remata Jorge Alves, na sítio de internet ArchDaily. O calendário de 2017 para 
a Vista Alegre, num prato de porcelana, é um ecrã para esse panorama citadino que 

11 Excerto no original: «A unifying line travels across borders.» Sam McCullen; Jon McCullen 
(s/d), «Serge Bloch», Picturebook Makers, s/n. [Disponível em http://blog.picturebookmakers.com/
post/124648135821/serge ‑bloch]
12 Excerto no original: «The line is everywhere. It guides us on the road, we see it in the clouds, we 
trace it on the window’s condensation.» (Idem in ibidem)

http://blog.picturebookmakers.com/post/124648135821/serge-bloch
http://blog.picturebookmakers.com/post/124648135821/serge-bloch
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representa nada mais do que quem o habita e do que quem introduz esse exte‑
rior no seu espaço interior. O mesmo se poderá dizer das tapeçarias, desta feita, 
com uma gramática visual mais abstrata, que veste paredes e chãos de diferentes 
espaços de uma habitação. 

FIGURA 7 – Legenda: Ana Aragão | Calendário 2017 para a Vista Alegre, Portugal. 
Fonte: Página oficial online da Vista Alegre.

Mariana [Santos], a Miserável. Licenciada em Design e devota da melancolia e 
bucolismo, do desespero e das angústias do dia a dia. À sardinha para a Bordallo 
Pinheiro, símbolo enraizado de um modo de vida e de uma portugalidade histórica 
marcante, elemento tradicional da cultura portuguesa, a ilustradora adicionou 
precisamente os seus substantivos mais caros, reunidos numa tristeza enfa‑
tizada pelos tons de azul e a expressão cabisbaixa com a carismática lágrima a 
escorrer pelo rosto. Lamenta, imagina ‑se, um amor ausente, separado pelo mar 
que o arrastou para a apanha do peixe a fim de sustentar a família, adicionando‑
‑lhe ao mesmo tempo pitadas de humor. 

A autora identifica ‑se com a sua persona «Miserável», enquanto sinónimo do 
azar que sempre sentiu e do romantismo crónico e excessivamente abundante. 
«O amor e a miséria estão muito perto um do outro – arriscas tudo e quando 
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falha, falha tudo. Nós somos todos um pouco miseráveis e as pessoas revêem ‑se 
naquilo que a Mariana, a Miserável desenha. Dizem ‑me: ‘É mesmo assim’», des‑
creve a ilustradora Mariana Santos. O amor é também vulnerabilidade e choca 
com um mundo e uma vida que exigem o melhor, o brilho, o sucesso. Daí a legenda 
que oferece à sardinha por si criada, na qual reúne todos estes ingredientes: «Sua 
peixeira miserável, tu comeste sardinhas de manhã e à noite, tu apaixonaste ‑te por 
um pescador que te foi tirado pelo mar.» 

FIGURA 8 – Legenda: Mariana, a Miserável | Sardinha para a Bordallo Pinheiro, Portugal. 
Fonte: Página oficial online da Bordallo Pinheiro.

A referência a Catarina Sobral figura de um modo mais convencional quanto 
àquilo que se imagina sobre ilustração e sua aplicabilidade, mas a sua representa‑
tividade torna ‑se ainda mais expressiva pelas reflexões sobre a linguagem visual, 
a importância da imagem e a dilatação e contaminação desta para além das pági‑
nas de um livro. Os riscadores, as técnicas de colagem e a adição de textura são 
os materiais priveligiados pela ilustradora, para quem «um bom álbum ilustrado 
não deve ser restritivo ou estereotipado. Eu preocupo ‑me, sobretudo, em dese‑
nhar livros que dêem maior liberdade de interpretação, que sejam mais abertos a 
contribuições do leitor, para que ele possa mudar o final, inventar novos diálogos, 
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ler de trás para a frente, etc.»13, que preencha «os vazios» que o corpo ‑livro não 
fala. Além de que entende o livro não apenas como um objeto funcional, utilitá‑
rio, definindo ‑o como «um objeto artístico, para miúdos e graúdos», simbólico, 
como parte do sistema de significação.

Em livros como O Chapeleiro e o Vento, Vazio (neste não existe texto), e Citybox: 
Lisboa?, encontramos de uma forma mais ou menos direta um retrato de alguns 
aspetos da sociedade portuguesa, que, durante largo período de tempo, foram, ou 
em alguns casos ainda são, características intrínsecas do modo de viver portu‑
guês: como o estender da roupa nas cordas nas fachadas dos edifícios; lojas como 
a chapelaria, a panificadora, a casa de chá; um determinado estilo e modo de ves‑
tir, de arranjar o cabelo, dos acessórios usados (recuados no tempo); e inclusive da 
forma como as personagens interagem entre si e nos espaços onde se encontram, 
seja na rua ou num elétrico, por exemplo. 

Sobretudo nesta área, se há objeto mais replicável e difundido é o livro, o que 
pode constituir um alerta para a questão autoral, para a forma/morfologia visual 
construída, para a unicidade da obra a montante, não a desgastando do seu valor/
aura pela reprodutibilidade a jusante. Acresce ‑lhe ainda o carácter experimental 
e em permanente atualização, não como forma de anulação de um experimento 
anterior, mas como parte do processo de criação artística: «Como noutras áreas 
artísticas, também a ilustração procura sempre caminhos que ainda não foram 
testados. Aquilo que já se experimentou, a nossa herança visual, serve ‑nos de 
background para novas linguagens.» Ainda que para isso a tecnologia contribua 
para facilitar a fidelidade da ilustração não só na fase de reprodução, como no 
teste dessas novas linguagens. 

Conquanto mantém ‑se presente o termo reprodução, a par da idealização do seu 
ofício de uma forma aurática, justificando ‑se com uma afirmação do artista Shaun 
Tan: «‘A primeira e principal responsabilidade de um artista está relacionada com o 
seu próprio trabalho, acreditando que este chamará a atenção de outros pelo poder 
das suas convicções.’»14 Isto para ilustrar que o seu processo de criação é muito pes‑
soal. Constrói um livro que ela própria gostaria de ter, embora haja momentos na 
edição, na ilustração e no texto em que pense no leitor, «mas eu acredito que se um 
livro não é bom para adultos também não o devemos dar a uma criança», conclui.

13 Luís Batista Gonçalves, op. Cit. [Disponível em http://lifestyle.sapo.pt/fama/entrevistas/artigos/
catarina ‑sobral ‑em ‑entrevista]
14 Excerto no original: «The artists’ responsibility lies first and foremost with the work itself, trusting that it 
will invite the attention of others by the force of its conviction.» Fora da Estante/FNAC (06/04/2016), «Entrevista 
a Catarina Sobral», Estante online, s/n. [Disponível em http://www.revistaestante.fnac.pt/entrevista‑
‑catarina ‑sobral/] 

http://pesquisa.fnac.pt/ia264885/Shaun-Tan?Origin=ESTANTE
http://pesquisa.fnac.pt/ia264885/Shaun-Tan?Origin=ESTANTE
http://lifestyle.sapo.pt/fama/entrevistas/artigos/catarina-sobral-em-entrevista
http://lifestyle.sapo.pt/fama/entrevistas/artigos/catarina-sobral-em-entrevista
http://www.revistaestante.fnac.pt/entrevista-catarina-sobral/
http://www.revistaestante.fnac.pt/entrevista-catarina-sobral/
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3. CONCLUSÕES

«Especialmente na sociedade de hoje, que coloca a 

palavra cada vez mais em segundo plano, dando priori‑

dade à imagem.»15

(Squicciarino, 1998, p. 22)

Da relevância do signo e dos sistemas de signos como pilares do Homem (Char‑
les Morris) à incorporação de todos os fenómenos que possuem um significado 
(Roland Barthes), acentuados por uma interdisciplinaridade (Antropologia, Socio‑
logia, Psicologia, Economia, História, campos sensorial e cromático, entre outros) 
que resulta no entendimento de todos os fenómenos culturais como sistemas de 
signos (Umberto Eco), assim se percebe e complementa a definição de semiótica, 
por vários estudiosos da área, e se infere que todo o sistema de comunicação e 
intercâmbio «pressupõe um sistema de significação como condição necessária» 
(Squicciarino, 1998, pp. 20 ‑21). Reforça Eco que «signo é todo aquele que pode ser 
entendido como um substituto de alguma coisa»16 (Idem, pp. 21 ‑163), e, consequen‑
temente, fazer referência a um significado. 

Mais facilmente se analisa o vestido, como sugerem Baudrillard e McLuhan, 
como «extensão» e «segunda pele» do ser humano (Idem: 104), permitindo ‑lhe 
projetar para o exterior [algo d]o seu interior, de acordo com Barthes; e revelar o 
secreto, o oculto, num movimento centrífugo (Idem, p. 117). «A moda é imitação de 
um modelo», afirma Georg Simmel, (2008, pp. 154 ‑158) e também os hábitos assi‑
milados são, em parte, fruto de uma mimese do contexto social e cultural em que 
o ser humano cresce. Este artigo não enveredou pelas dicotomias de classes nem 
pela pressão social a isso inerente, nem tão ‑pouco pela análise da necessidade 
de saciar ações como aparentar e conformar ‑se, prestar ‑se à espetacularidade; 
atendo ‑se sobretudo a aspetos de mudança.

Porém, ocorre que o novo nem sempre é propriamente novo, a não ser quando 
se refere a não ter tido qualquer utilização anterior, mas os padrões, as histórias, 
as temáticas poderão ser atuais, embora com influências ou reminiscências do 
passado, coexistindo. Se a moda é conotada com a fugacidade e a efemeridade, 
o momento, o transitório, o instante, características tão apontadas ao presente, 
vivendo a periodicidade das estações e a sua irrepetibilidade de condições, como 

15 Excerto no original: «Sobre todo en la sociedad actual, que coloca a la palabra cada vez más en segundo 
plano, dando prioridad a la imagen.»
16 Excerto no original: «Signo es todo aquello que puede ser entendido como un sustituto significativo 
de alguna cosa.»
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expressão do espírito do tempo (zeitgeist), tal repercutir ‑se ‑ia nos modos. Todavia, 
sobressaem, nas produções referidas, experiências e preocupações muito pes‑
soais sobre várias dimensões da sociedade, com a intencionalidade de transmitir 
mais do que mensagens, isto é, ter liberdade para a interpretação espontânea e 
múltipla, permitindo ao usufruidor que imprima a sua versão, que complete a 
estória, concretizando a tríade significante ‑objeto ‑significado. 

Confrontando as práticas e a criação de algo com o seu tempo de permanên‑
cia/subsistência, acorda ‑se nas ideias de nascimento e finitude, de ser e deixar 
de ser, permanecendo na corda bamba entre passado e presente, nessa fronteira 
frágil mas também excitante pelo novo que a moda traz. Embora, pese ‑se, por 
exemplo, que os modos e os costumes contribuem com uma perdurabilidade que 
se repercute no momento da ideia, criação, conceção. São casos que se apoiam 
numa questão identitária individual e social, pela sua perspetiva sobre o mundo 
e as pessoas e sobre si próprios nesse contexto, daí as suas criações serem reflexo 
disso mesmo, um «eu» refletido nos olhos dos «outros», espelhando também as 
preocupações do seu tempo, do seu contexto.

O homem moderno de Simmel ainda hoje se expressa utilizando a imagem 
como meio dissuasor das dissonâncias que produzam ruído na personagem que 
cria. Mas esta ficção não é total. Como se pode observar, a ilustração apresenta 
propostas de exposição dessas falências interiores, revelando o conteúdo do 
homem não necessariamente de uma forma glamorosa. Não se tratará de um 
homem totalmente desprovido de conteúdo, mas de um homem que mora nessa 
tensão ‑fronteira, que utiliza a forma para refletir sobre a substância, abrindo o 
campo à polissemia e às suas consequências interpretativas.

Lotman (in Lozano, 2015, p. 108) definiu moda como «uma espécie de metró‑
nomo do desenvolvimento cultural», mas importa realçar que a dinâmica cíclica 
desta não deverá implicar uma redução da estética a algo superficial. Existe uma 
experiência pessoal, existe uma relação entre o «eu» e o «outro», olham ‑se um 
ao outro, interpretam ‑se, auxiliados pelo contributo dos próprios objetos criados, 
refletindo sobre a sua identidade no seu próprio corpo e nos corpos por ele criados.
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