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Resumo

esta dissertação é resultante do pro-
jeto de pesquisa realizado através do Programa 
de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, ní-
vel mestrado da FAV/UFG, e visa apresentar o 
tema ilustração de moda segundo a perspectiva 
da Cultura Visual. tem como principal objetivo 
discutir os modos particulares como a ilustração 
interpreta a moda. o primeiro capítulo apresenta 
os aportes teóricos e os procedimentos metodo-
lógicos adotados, de cunho qualitativo e concen-
trados no procedimento de análise de imagens. o 
segundo capítulo, ao mesmo tempo em que apre-
senta informações históricas sobre o tema, dis-
cute alguns preceitos próprios à ilustração a fim 
de estabelecer parâmetros iniciais para um estudo 
teórico da ilustração de moda. o terceiro capítulo 
apresenta as diferentes modalidades de desenho 
envolvidas na moda e, a partir da observação das 
diferenças e das intersecções dessas modalida-
des, propõe parâmetros para compreensão da ati-
vidade. o quarto capítulo discute a ilustração de 
moda em termos de visualidade e concerne a uma 
reflexão sobre a forma como a ilustração propõe 
interpretações à moda e colabora com o estabele-
cimento de sentidos e de valores de moda, identi-
dade e subjetividade a partir dessas imagens.

Palavras-chave: ilustração de moda, ilustração, 
cultura visual, imagem, análise de imagem

AbstRAct

this dissertation results of the research 
developed throughout the Master’s degree course 
within the Art and Visual Culture Post Gradua-
tion Program in FAV/UFG. it aims to present the 
theme of fashion illustration according to the Vi-
sual Culture’s perspective. its main objective is to 
discuss the particular ways in which illustration 
interprets fashion. The first chapter presents the 
theoretical principles and the methodological pro-
cedures adopted on a qualitative basis and focu-
sed on image analysis. the second chapter, while 
presenting historical information on the theme, 
discusses at the same time precepts of illustra-
tion in order to establish initial parameters for a 
theoretical study of fashion illustration. the third 
chapter presents the different modalities of dra-
wing involved in fashion activities and, as of the 
observation of the differences and intersections 
of those modalities, it proposes parameters for the 
comprehension of the activity. the fourth chapter 
discusses fashion illustration in terms of visuality 
and concerns to a speculation about how illus-
tration proposes interpretations for fashion and 
collaborates to the establishment of senses and 
values of fashion, identity and subjectivity.

Keywords: fashion illustration, illustration, vi-
sual culture, image, image analysis
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Figura 1 Jason brooks 

para Arezzo (2001). Anúncio 

publicitário.

Figura 2  Jason 

brooks para Are-

zzo (2001). Anúncio 

Figura 1 e Figura 2: Acima, imagens da campa-
nha publicitária da Arezzo ilustradas por Jason 
Brooks.

intRodução: RAbiscos

desde que, ainda na infância, comecei a rabiscar, formas mais bem decifrá-

veis povoavam meus papéis (e paredes do quarto, capas de livros ou qualquer espaço em 

branco que encontrasse) um universo de fadas, princesas, rainhas, bailarinas e outras des-

sas figuras reconhecidas do mágico universo infantil. Elas eram saídas dos contos de fa-

das que ouvia diária e repetidamente pelo toca-discos ou das histórias que minha mãe 

contava e tinham referência nas imagens dos desenhos animados e das ilustrações dos 

livros que, até hoje, sinto-me pesarosa por não tê-los guardado. imaginava todas aque-

las personagens majestosamente vestidas com saias amplas parecendo cúpulas de abajur, 

mangas bufantes como as em voga naquele período da década de 1980, cabelos ondula-

dos, tranças, chapéus cônicos, véus, coroas, sapatilhas e mais um sem fim de elementos 

típicos daquelas figuras que habitavam meu imaginário de menina. Desde já me ocupava 

a desenhar cada um dos vestidos com vistosos babados, laços distribuídos nas saias, de-

cotes e todo tipo de combinação de cores que vestissem todas aquelas personagens, uma 

diferente das outras.

tanto desenho quanto moda sempre ocuparam lugar de destaque em meus in-

teresses, culminando na paixão pela ilustração de moda e na forma como se configura 

minha produção imagética atualmente. Foram dois os casos de ilustração de moda que 
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Figura 3 Fernanda Guedes para 

riachuello

Figura 3 (acima) e figura 4 (abaixo): Ilustra-
ções de Fernanda Guedes que estamparam 
uma caixa de presentes da Riachuello. Item 
guardado pela pesquisadora desde a época de 
vigência da campanha.

Figura 4 Fernanda Guedes para 

riachuello

fizeram despertar meu interesse pelo assunto e se mantiveram vivos em minha memória 

por muitos anos. Primeiro, a campanha publicitária da Arezzo em 2001, ilustrada pelo 

inglês Jason brooks; depois os materiais publicitários e de identidade visual da loja ria-

chuello, ilustrados pela brasileira Fernanda Guedes, aproximadamente na mesma época. 

esses artistas representaram, inclusive, uma referência para o meu traço durante muito 

tempo e tive o prazer de conhecer e vir mantendo contato com Fernanda Guedes desde 

que participei de uma oficina ministrada pela ilustradora.

Meu portfólio pessoal é constituído de ilustrações desse gênero, com alguns 

poucos trabalhos publicados profissionalmente. Fascina-me a forma humana cuidadosa-

mente elaborada por corte de cabelo, vestimentas, joias e acessórios, a postura que se 

anima no desenho, as linhas, manchas e texturas que causam uma impressão encantadora 

e sedutora. As imagens mostradas nas próximas páginas (figuras 5, 6 e 7) são de minha 

autoria.

Como entusiasta da ilustração de moda, há muito tempo me interessava, bem 

além dos aspectos técnicos, a história e a fundamentação teórica que envolvem este tipo 
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Figura 5: Ilustração de Ana Paola dos Reis 
para portfolio pessoal.

Figura 5 

Ana Paola dos reis. 

de imagem; consequentemente, a reflexão desenvolvida ao longo do curso de Mestrado 

em Arte e Cultura Visual (PPGACV-UFG) ocorreu nesse sentido. Cabe salientar que a 

perspectiva apresentada neste estudo se orienta sob o olhar de uma pesquisadora ilustra-

dora e designer gráfico. Minha formação e atuação profissional focalizam os interesses de 

pesquisa em direção à articulação poética, estética e técnica da ilustração de moda, consi-

derando seus aspectos comunicativos e sua relação com o design e a arte. Meus interesses 

aqui se distanciam de qualquer intenção de estudo da indumentária representada nas ilus-

trações, ainda que a observação da indumentária por vezes seja necessária a fim de bem 

analisar as ilustrações. Creio que essa seja uma peculiaridade sobremaneira interessante 

que diferencia esta pesquisa de grande parte de outras já desenvolvidos sobre o tema, 

em sua maioria realizadas por pesquisadores do campo da moda. obviamente que o en-

volvimento pessoal com o tema poderá transparecer uma efervescência apaixonada no 

tratamento dos argumentos e das propostas do texto. temos considerado isso não como 

um possível filtro obscurecedor ou como causa panfletária, mas como fator propulsor de 

indagações mais “íntimas” quanto à prática da ilustração.

Como não poderia deixar de ser, durante todo o desenvolvimento dos estudos, a 

orientação da Prof.ª dr.ª rita Andrade foi determinante para ampliar as motivações sub-

jetivas para um olhar direcionado a questões particulares do trabalho, especialmente ao 

considerar a ilustração de moda uma prática inserida no Sistema da Moda e ao orientar 

os estudos rumo à identificação das lacunas que apresentam a discussão teórica a respeito 

da ilustração de moda. Sendo assim, os questionamentos aqui propostos, além da curiosi-

dade pessoalíssima pelo que são motivados, pautam-se pela real necessidade de investigar 

uma área ainda pouco observada e há muito tempo presente na cultura ocidental.

Figura 6 Ana 

Paola dos reis. 

Figura 6: Ilustração de Ana Paola dos 
Reis para portfolio pessoal.
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Figura 7  Ana Paola dos 

reis. Cora.

Figura 7: detalhe de ilustração de Ana Paola 
dos Reis para loja online de vestuário Cora.

Cabe desde já esclarecer que, na redação deste texto de dissertação, a partir 

deste ponto, será utilizada a concordância nominal relativa ao pronome nós, já que o tra-

balho reflete as discussões e reflexões fomentadas entre orientanda Ana Paola dos Reis e 

orientadora rita Andrade. 

Ao princípio da análise das informações verificadas através do processo de 

pesquisa, todas as dúvidas a respeito do tema pareciam pertinentes. todas as questões 

pareciam extremamente relevantes. As confusões eram recorrentes: “seria esta ilustra-

ção deste livro desta ilustradora uma ilustração de moda1? Mas ela não está falando so-

bre roupas ou acessórios... ela fala da personalidade e histórias de pessoas imaginadas... 

essas ilustrações de uma obra literária podem ser comparadas, então a um editorial de 

moda ilustrado em uma revista? e quanto a esse desenho que ilustra essa propaganda 

desse designer e que não mostra exatamente o produto dele? e agora?”. A investigação 

mais cuidadosa e aprofundada da área foi importante para esclarecer as dúvidas que se 

impunham no início da pesquisa e para perceber as questões que nos pareciam de maior 

relevância, bem como o que ainda deve ser refletido a respeito do assunto. Após essa 

imersão, identificamos com clareza o fator que parece mais relevante para estudo sobre 

ilustração de moda neste momento, o qual formata o objetivo deste trabalho.

o principal objetivo desta dissertação é discutir os modos particulares como a 

moda é representada através da ilustração. interessa-nos compreender como a liberdade 

poética de representação combinada à sensibilidade artística é atualmente instrumento de 

1    A situação aqui exemplificada demonstra uma dúvida real decorrente de diversas ilustrações, como as 
figuras 3 e 4 de autoria de Fernanda Guedes mostradas na página 11.
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um sistema de moda cada vez mais ligado ao consumo de bens materiais e imateriais. 

buscamos compreender a ilustração de moda, em uma primeira instância, segundo seus 

mecanismos conformadores e suas configurações formais e poéticas, e, em segunda ins-

tância, em termos de visualidade. Depreender essas questões significa um ganho repre-

sentativo rumo à compreensão do papel da ilustração de moda na cultura visual das últi-

mas décadas.

há de se ressaltar que esta pesquisa representa uma ampla abordagem da ilus-

tração de moda e de forma alguma pretende apresentar conclusões invariáveis sobre um 

tema tão complexo e amplo. Ao contrário, intenciona-se colocar a ilustração de moda em 

perspectiva e delinear seus diversos aspectos enquanto visualidade, a fim de provocar dis-

cussões em torno do tema e estimular estudos mais aprofundados.

A ilustração por tempos tem sido pouco considerada pelos historiadores e crí-

ticos da arte e da imagem em favor das ditas artes maiores: a pintura, a escultura, a ar-

quitetura e a literatura. rui de oliveira (2008, p. 92), no livro que guiou muitas das re-

flexões acerca de ilustração nesta dissertação, observa que a ilustração sofre estigma de 

arte menor e de produção cuja experiência e reconhecimento artístico seriam atrofiados e, 

para ele, essas concepções refletiriam um profundo desconhecimento da história da arte. 

Reflexo inegável disso é o parco número de textos que se ocupam do aprofundamento da 

reflexão crítica a respeito da ilustração, do estudo e análise dessa visualidade ou de uma 

crítica dos resultados obtidos através dos processos poéticos dos ilustradores. este quadro 

torna-se mais crítico quando se trata da ilustração de moda, desde sempre confundida e 

localizada em um espaço ambíguo entre as produções visuais dos designers de moda e as 
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ilustrações produzidas para revistas femininas e catálogos.

observa-se uma movimentação em torno da reversão desse quadro: vem cres-

cendo o número de títulos sobre o tema no mercado editorial (ainda que não sejam muitos 

aqueles preocupados com a perspectiva histórica ou teórica) e o interesse pela ilustração 

de moda pode ser percebido em publicações e pesquisas acadêmicas recentes.

o primeiro capítulo, Tracejando possibilidades e procedimentos de pesquisa, 

a seguir, apresenta os principais referenciais teóricos que norteiam a discussão sobre do 

tema, bem como apresenta os critérios de seleção do corpus de pesquisa e os procedi-

mentos metodológicos adotados para análise e observação do objeto, sendo esses métodos 

qualitativos baseados em estudos de caso orientados, primordialmente, pela análise de 

imagens. Será possível perceber, no decorrer do texto, que o relato de algumas das aná-

lises de imagem foi editado para contemplar simplesmente os aspectos específicos que 

concerniam ao assunto discutido no momento e para o qual foram tomadas como exem-

plo. Cremos que ao adotar tal medida, mantemos o foco da análise na discussão em ques-

tão e abstemos nosso leitor de uma leitura cansativa e por demais extensa.

 o segundo capítulo, A ilustração em “perspectiva”, representa uma discussão a 

respeito do tema ilustração de moda. Para tanto, tomamos como referencial de partida as 

problematizações originárias de textos que refletem sobre ilustração para livros infantis e 

juvenis e, a partir dessas problematizações, levantamos dados comparativos a fim de ob-

servar como se comporta a ilustração de moda.  

o terceiro capítulo, A ilustração e outras formas de representação através do 
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desenho nas atividades da moda, apresenta a ilustração de moda e atividades próximas 

à ela, tais como o desenho de moda e o desenho técnico de moda, a fim de esclarecer as 

diferenças, semelhanças e intersecções entre essas modalidades de imagem. 

o quarto capítulo, Delineando sentidos e interpretações: ilustração de moda e 

visualidade, se refere a um debate do tema ilustração de moda que revisa as constatações 

granjeadas nos capítulos anteriores e as lança à luz das reflexões teóricas provenientes 

do campo da Cultura Visual, a fim de situar as imagens em questão como visualidades e 

compreender de que forma a ilustração de moda atuaria como tal, articulando sentidos e 

significações. A última parte do texto concerne às conclusões obtidas através dos embates 

teóricos aos quais nos propomos e à análise e observação do tema.
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cAPÍtuLo i: tRAcejAndo PossibiLidAdes e

PRocedimentos de PesquisA

este capítulo apresenta apontamentos metodológicos que concernem à pesquisa. 

nossos procedimentos de estudo se baseiam na pesquisa exploratória, de cunho qualita-

tivo, que se concentra em estudos de caso e análises de imagem como um meio de lan-

çar um olhar amplo sobre o assunto e, ainda, em discussões bibliográficas sobre as ques-

tões que nos parecem mais relevantes. Apresentamos, a seguir, o percurso de seleção da 

bibliografia específica sobre ilustração e ilustração de moda e da bibliografia de funda-

mentos teóricos, além do procedimento de seleção do corpus de pesquisa e de análise do 

mesmo.

1.1  Seleção da Bibliografia

No processo de seleção da bibliografia específica, identificamos algumas carac-

terísticas do mercado editorial nacional. A primeira é que há poucos títulos específicos 

sobre ilustração de moda. Aqueles disponíveis são traduções recentes de publicações es-

trangeiras. destacamos: Desenho de moda: técnicas de ilustração para estilistas2, Dese-

nho de moda avançado: ilustração de estilo3 e Fashion Illustrator – manual do ilustrador 

2    bryAnt, Michele Wesen. desenho de Moda: técnicas de ilustração para estilistas. São Paulo: Senac, 
2012.
3    donoVAn, bil. desenho de moda avançado: ilustração de estilo. São Paulo: Senac, 2010.
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de moda4. outra característica relevante desse mercado é que a maioria desses livros se 

volta para a profissionalização e ensino de técnicas de desenho para o setor de moda, têx-

til e outros relacionados. 

entre as edições internacionais que circulam no brasil, elencamos A cor na 

ilustração de moda5; Ilustração de moda6; Ilustração de moda – detalhes7; Ilustração de 

moda masculina8; Grandes artistas de la ilustración de Moda9; Modern fashion illustra-

tion10; Contemporary fashion illustration techniques11; Digital fashion illustrations with 

Photoshop and Illustrator12; 100 Años de ilustración de Moda13; Técnicas de ilustração 

de moda14; Big book of fashion illustration: a world sourcebook of contemporary illus-

tration15; Essential fashion illustration16; New fashion illustration17. todos eles tratam das 

questões técnicas relacionadas à área. Além do já mencionado formato de manual, des-

taca-se o formato de coletânea da obra de ilustradores consagrados e livros portfólio de 

4    MorriS, bethan. Fashion illustrator: Manual do ilustrador de Moda. São Paulo: Cosac naify, 2007.
5    A Cor na ilustração de moda. [Porto]: Paisagem, 2011. (Col. básica de Moda).
6    lAFUente, Maite. ilustração de moda. [Porto]: Paisagem, 2011. (Col. básica de Moda).
7    lAFUente, Maite. ilustração de Moda: detalhes. [Porto]: Paisagem, 2011. (Col. básica de Moda).
8    WAine, Chidy. ilustração de Moda Masculina. [Porto]: Paisagem, 2011. (Col. básica de Moda).
9    doWnton, david. Grandes artistas de la ilustración de moda. [barcelona]: blume, 2011.
10    ASenSio, Paco. Modern Fashion illustration. [Porto]: FKG/Paisagem, 2010.
11    WAtAnAbe, naoki. Contemporary fashion techniques. [Gloucester]: rockport Publishers, 2009.
12    tAllon, Kevin. digital fashion illustrations with Photoshop and illustrator. [london]: batsford, 2008.
13    blACKMAn, Cally. 100 años de ilustración de moda. barcelona: blume, 2007.
14    [lAFUente, Maite]. técnicas de ilustração de moda. s.l., evergreen, 2008.
15    dAWber, Martin. big book of fashion illustration: a world sourcebook of contemporary illustration. 
[london: batsford/Anova], 2007.
16    lAFUente, Maite. essential fashion illustration. [Gloucester]: rockport Publishers, 2006.
17    dAWber, Martin. new fashion illustration. [london]: batsford. 2006.
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ilustradores contemporâneos. 

dado o interesse desta pesquisa por aspectos históricos e teóricos da ilustração 

de moda, ansiávamos por textos que elucidassem a ilustração sobre esse aspecto e que 

abordassem o tema segundo uma perspectiva mais crítica. entretanto, são poucos os títu-

los dedicados a essas abordagens. Felizmente há exceções, sendo que dois trabalhos cola-

boraram para o desenvolvimento da pesquisa: Fashion illustrator – manual do ilustrador 

de moda (2007) escrito por bethan Morris. Apesar de este livro apresentar um capítulo 

dedicado às técnicas de desenho, também apresenta um compêndio histórico da ilustra-

ção de moda no ocidente, informações pertinentes à diferenciação entre ilustração, croqui 

e desenho técnico de moda, além de entrevistas com alguns ícones da ilustração e, desta 

maneira, significou um bom referencial inicial. E o trabalho de Cally blackman (2007), 

100 años de ilustración de moda (edição espanhola do título original 100 years of fashion 

illustration) foi importante por conta do referencial histórico. blackman relata o surgi-

mento da ilustração de moda na europa e apresenta um grande número de ilustrações co-

mentadas e referenciadas, com especial atenção ao século XX. o trabalho elenca os prin-

cipais artistas e mecanismos estéticos, políticos e econômicos envolvidos no processo de 

criação dessas imagens e os acontecimentos que repercutiram diretamente na moda e na 

ilustração – a exemplo: as i e ii Guerras Mundiais e o aprimoramento e disseminação das 

técnicas de reprodução das fotografias nas mídias impressas. Uma das questões destaca-

das por ambas as autoras chama bastante atenção: a relação histórica18 entre fotografia e 

18    o estudo dos contextos históricos da ilustração de moda foi um dos primeiros estágios da pesquisa e 
nos levou ao melhor conhecimento do tema e a problematizações presentes no texto. Contudo, o relato dos 
dados históricos levantados não foi transposto para o texto final da dissertação, mas utilizamos algumas das 
informações coletadas em contextos específicos quando as discussões assim exigiram.
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ilustração. É interessante perceber como uma e outra se afetaram e de que forma isso re-

percutiu na ilustração de moda19.

Foram realizadas pesquisas em torno do tema ilustração de moda entre as pu-

blicações científicas. Referenciais teóricos foram coletados entre periódicos científicos e 

anais de eventos e entre as dissertações e teses defendidas no brasil, especialmente nos 

bancos disponibilizados pela UniCAMP, Universidade Federal de Juiz de Fora e Uni-

versidade Anhembi Morumbi (foi nesses bancos de dados que conseguimos encontrar 

dissertações que colaboraram com nossa pesquisa). As pesquisas já defendidas e o teor 

dos artigos publicados por pesquisadores (alguns dos quais à época não haviam defendido 

suas dissertações ou teses) demonstram interesse especial sobre a representação da indu-

mentária nas ilustrações. Percebe-se ainda uma busca por diferenciar as modalidades de 

representações em imagens vinculadas ao sistema da moda, em especial por distinguir 

desenho e ilustração de moda. Um exemplar estudo deste tipo está na dissertação defen-

dida por luciana Gragnato20, que sistematizou parâmetros para diferenciação de ilustra-

ção, desenho de moda e desenho técnico, a qual tomamos como referencial, a partir do 

qual buscamos nos aprofundar em preceitos próprios à ilustração de moda.

19    O desenvolvimento das técnicas fotográficas fez com que a ilustração de moda se transformasse 
esteticamente a fim de estender sua sobrevida nas revistas de moda, ainda que, com o tempo, entrasse em 
desuso.
20    luciana Gragnato é mestre em design pela Universidade Anhembi Morumbi, onde atua como professora 
em disciplinas relacionadas a desenho e ilustração. Sua dissertação dedica-se a estudar o desenho como 
integrante do design de moda e identificar os tipos de desenho e suas caraterísticas ao ser utilizado nos 
processos de concepção, desenvolvimento e comercialização de produtos. o estudo preocupa-se ainda em 
demonstrar as relações entre a representação gráfica da figura humana (especialmente a silhueta feminina) e 
o contexto histórico em que o desenho foi desenvolvido.
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Foi possível observar também uma carência de estudos preocupados em proble-

matizar a função cultural da ilustração de moda. Curiosamente, o contrário vem ocor-

rendo com a ilustração de livros infantis e juvenis, cuja articulação teórica tem sido ela-

borada através das reflexões dos próprios ilustradores em torno da fundamentação de um 

discurso crítico sobre suas atividades. isto se deve, talvez, conforme indica Ana Maria 

Machado (apud. oliVeirA, 2008, p. 14-19), por este tipo de ilustração estar ligada à 

literatura brasileira, campo que vem se consolidando como um setor cuja produção inte-

lectual é bastante qualificada, o que poderia estimular os ilustradores brasileiros de livros 

infantis e juvenis a desenvolver reflexões sobre seu processo criativo e sobre os resultados 

alcançados, ainda que boa parte desses relatos não seja publicada. 

As deficiências apontadas por Ana Maria Machado (apud. oliVeirA, 2008, 

p. 14-19) na ilustração literária – a falta de uma reflexão crítica aprofundada e de um 

exercício da crítica sobre as produções que questione o próprio das imagens [desenha-

das] nas publicações, a discussão da formação dos ilustradores, a falta de referência sobre 

as produções anteriores – podem ser sentidas de forma potencializada na ilustração de 

moda. Portanto, pela falta de referências próprias à ilustração de moda, consideramos as 

discussões provenientes da ilustração de livros infantis como parâmetro para refletir as 

práticas que se estabelecem pela ilustração de moda. Assim, tomamos o texto desenvol-

vido por rui de oliveira21 (2008), Pelos Jardins Boboli, um dos poucos trabalhos sobre o 

21    rui de oliveira é professor no curso de desenho industrial da escola de belas Artes na UFrJ. estudou 
pintura no MAM/RJ, artes gráficas na Escola de Belas Artes da UFRJ e ilustração no Instituto Superior 
húngaro de Artes industriais, em budapeste. Fez mestrado e doutorado em Comunicação e estética do 
Audiovisual na eCA - USP.  Já ilustrou mais de 100 livros e projetou mais de 400 capas para as principais 
editoras de literatura infanto-juvenil brasileiras. obteve 18 prêmios como ilustrador no brasil e no exterior.
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assunto publicados no Brasil, como um modelo para refletir e problematizar nosso tema 

de pesquisa22 e, através da profunda reflexão a que Oliveira (2008) submete a ilustração, 

analisamos a adequação de seus preceitos à ilustração de moda.

temas levantados por rui de oliveira (2008) como a questão imagem x texto, 

mimetismo e narratividade (que são caros à ilustração de livros para crianças e jovens) 

foram brevemente discutidos sob a perspectiva da ilustração de moda a fim de com-

preender melhor nosso objeto de pesquisa e, para tanto, recorremos a outros vários au-

tores. em especial no que tange ao texto e sua relação com a imagem na ilustração de 

moda, nos valemos dos estudos de barthes em Sistema da moda23 (1967), por representar 

um texto de referência no assunto e que esclarece de forma bastante satisfatória nossos 

questionamentos. 

Nesse panorama, identificamos caminhos de pesquisa que ainda estão em 

aberto e que poderiam ser percorridos por pesquisadores interessados na área. As possi-

bilidades apontam para diversas direções: para uma historiografia da ilustração de moda 

brasileira; para uma reflexão teórica que discuta a área de forma mais clara e crítica, um 

estudo que considere e inventarie suas peculiaridades estéticas e técnicas; para o estudo 

da representação das figuras humanas e da composição nas ilustrações de moda; para 

a averiguação do modo como essa visualidade (advinda de uma tradição de editoriais 

22    Mesmo entre as bibliografias estrangeiras, não foi possível averiguar textos que discorressem sobre 
algo como uma teoria da ilustração. o conhecimento sobre alguns textos ocorreu essencialmente a partir 
das referências bibliográficas de Rui de Oliveira (2008), porém o contato com essas obras (em sua maioria 
especificamente sobre ilustração para livros infantis) se viu dificultado pela indisponibilidade em nossas 
bibliotecas e livrarias.
23    Referencial bibliográfico sugerido pela banca de qualificação.
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impressos) tem se inserido nas mídias e no imaginário na atualidade; para um estudo das 

subjetividades envolvidas no processo de produção dessas imagens, rumo a uma avalia-

ção dos discursos ideológicos que se estabelecem a partir da ilustração de moda; e a uma 

análise dessas imagens enquanto discurso da própria moda. As possibilidades são inúme-

ras e relevantes, especialmente no campo da Cultura Visual.  

A perspectiva da Cultura Visual é determinante para compreender a ilustração 

de moda a partir de um prisma geral, conforme nos propomos, sob a perspectiva inclu-

siva e contextualizada que esse campo propicia. Consideramos que a Cultura Visual se 

mostra como campo fértil para desenvolvimento dessa investigação especialmente por-

que, não ficando refém das especificidades da historiografia da arte (que pouco se inte-

ressou pelas ilustrações de moda), abre seus espectros para as discussões em torno da 

miscigenação artístico-imagética, e, caracterizando-se como campo transdisciplinar e 

transmetodológico, discute a imagem, não apenas sob seu aspecto estético, mas pela sua 

repercussão na cultura e nos processos de interpretação crítica (MArtinS, 2006, p. 70-

71). É próprio à Cultura Visual o interesse por discutir o impacto das imagens do cinema, 

das histórias em quadrinhos, da publicidade [e, porque não, das ilustrações de moda] 

sobre os indivíduos, bem como “enfatizar, deliberadamente, a relação arte e vida, isto 

é, arte e imagens como parte do cotidiano, como parte de uma convivência diária com 

nossa diversidade e complexidade” (MArtinS, 2006, p. 71).

A característica transdisciplinar da Cultura Visual nos permitiu transitar entre 

fronteiras de outras áreas e, sendo assim, buscamos referenciais que colaborassem com 

a análise e interpretação dos temas. entre os referenciais adotados nessa pesquisa há 
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autores e pesquisadores próprios da Cultura Visual, dos estudos Culturais, da Cultura 

Material, da história da Arte e mesmo da Semiótica.

Percebemos a ilustração de moda como uma atividade situada entre fronteiras 

de áreas: entre a moda, a arte e o design. rosane Preciosa e Gisela belluzzo de Campos 

(2008, p. 210) explicam que 

a palavra moda pode ser usada como “modismo”, aquilo que vira tendência 
(…) ou então pode ser usada como aquilo que configura um gosto, uma subje-
tividade que se vê esculpida por formas, cores, volumes que representam uma 
época, em sua mais plena acepção. design é entendido, hoje, como algo que é 
projetado para ter um uso. esse projeto é consciente e leva em conta o usuário 
em suas necessidades funcionais e estéticas. Arte é vista como uma investi-
gação desinteressada acerca de problemas existenciais, sociais, subjetivos, de 
linguagem (…). A investigação artística não está comprometida com um pú-
blico ou usuário, mas não deixa de ter no homem, em suas práticas sociais, 
políticas, estéticas, a motivação primeira para existir.

de forma semelhante, a ilustração de moda parece se inserir nesses meios hi-

bridizantes uma vez que, como a arte, é capaz de articular aspectos simbólicos, além de 

utilizar de técnicas, estéticas e abordagens aproximadas à investigação artística. A ilus-

tração se aproxima tanto do design gráfico quanto do design de moda sob muitos aspec-

tos: ilustração e design gráfico preocupam-se com a elaboração gráfica de superfícies; 

enquanto a ilustração, além de se fazer sensível através da ilustração de moda e represen-

tar seus produtos materiais e simbólicos, colabora com o design de moda também no que 

diz respeito à estamparia, entre outros. Seria até mesmo difícil relatar todas as possibili-

dades de convergência entre ilustração, design gráfico e design de moda que vão desde 

a elaboração da comunicação visual da marca e de pontos de venda até a elaboração de 
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estampas, padronagens, materiais promocionais, etc.

Jules Prown (1982, p. 3) considera que objetos (imagens) incorporam e refletem 

crenças culturais. Isso significa que o processo de análise de uma imagem orienta-se de 

forma a compreender como a cultura está expressa ali: além da obviedade de consistir em 

uma produção humana (o que basta para caracterizá-las como produtos culturais), as ima-

gens refletem por si e em si, naquilo que mostram e não mostram, as articulações sociais, 

políticas, de gênero, religiosas, entre outras, da sociedade em que foram produzidas. 

Prown (1982, p. 3) ainda sugere que a mais óbvia crença cultural é a de que 

os objetos sejam investidos de valor. É importante observar, contudo, conforme indica 

Ulpiano bezerra de Meneses (2003, p. 28), que “as imagens não tem sentido em si, ima-

nentes. É a interação social que produz sentidos, mobilizando (…) determinados atribu-

tos para dar existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los atuar”. É segundo 

essa perspectiva, de que o valor é atribuído pelo homem, que devemos considerar o que 

propõe Prown (1982, p. 03) quanto aos valores do objeto. ele aponta que o valor pode ser 

intrínseco ao objeto (relacionando-se à raridade do material de que é feito), relacionado 

à utilidade do objeto (que permanece valioso enquanto mantiver sua função) e que al-

guns objetos possuem valor estético, outros valores religiosos, ou mesmo valores expres-

sos em relação a outros indivíduos ou ao ambiente. A discussão sobre o valor da imagem 

nos é cara uma vez que, parece-nos, está ligada aos sentidos que podem ser articulados 

por uma ilustração e, mais além, à sustentação e permanência dessas imagens na cultura 

contemporânea.

A reflexão em torno dos questionamentos provocados pela imagem é um dos 
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preceitos fundamentais que ancoram o campo da Cultura Visual. Para Gillian rose 

(2001, p. 6), imagens “nunca são janelas transparentes para o mundo. elas interpretam o 

mundo; elas o apresentam em forma muito particulares”. Para rose (2001, p. 6), os sen-

tidos seriam investidos sob os termos de visão e visualidade: visão consiste na capaci-

dade fisiológica de ver, enquanto visualidade se refere às diferentes formas como a visão 

é construída, sendo que ambos, visão e visualidade, são culturalmente construídos.

Mitchell (apud. KnAUSS, 2006, p 114) indica que “visualidade se refere ao re-

gistro visual em que a imagem e o significado visual operam”. Sendo assim, ao se consi-

derar as imagens sob o status de visualidade, é necessário estar ciente de que o processo 

de significação depreendido a partir destas não é absoluto ou unânime e, nas palavras de 

Knauss (2006, p. 113) “o olhar é múltiplo e (…) requer conhecer características intrínse-

cas às imagens, mas também admitir que o olhar precisa ser preparado para ver e analisar 

as imagens”.

1.2  estudos de caso

Assim como os diálogos entre Knauss (2006), Mitchell (apud. KnAUSS, 2006), 

Prown (1982), Meneses (2003), taylor (2002), rose (2001) e Preciosa e Campos (2008) 

propiciados pela cultura visual, também as propostas metodológicas para análise de ima-

gens que foram consideradas neste projeto consistem em procedimentos coletados de di-

versos campos, da sociologia à iconografia. os estudos de caso nos permitiram observar 

e comparar imagens, observando seus aspectos técnicos, estéticos, poéticos ou contex-

tos culturais, a fim de observar os diversos aspectos implicados nas imagens e, a partir 

dessas observações, discutir os pressupostos teóricos implicados nos casos. A análise de 
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imagens representa o procedimento central que adotamos para investigar nosso tema de 

pesquisa.

1.2.1  seleção do corpus da pesquisa

o corpus de pesquisa foi selecionado de acordo com a nossa intenção em lançar 

uma vista panorâmica sobre o tema ilustração de moda. As imagens foram selecionadas 

de acordo com as discussões teóricas que fomos propondo no decorrer do trabalho e, por-

tanto, representam uma amplitude de diferenças e semelhanças entre ilustrações de moda 

de vários períodos históricos. Uma vez que não nos interessa realizar um inventário ou 

perceber características mais frequentes entre um grupo de ilustrações, mas perceber dis-

tintas formas de comportamento de tais imagens, cobrir uma vasta gama de tipos de ilus-

tração e de diversas épocas nos pareceu o ideal segundo nossos objetivos.

no processo de escolha das imagens, buscamos ilustrações que bem exempli-

ficassem os preceitos teóricos que discutimos a partir de diferentes autores. Em contra-

partida, por vezes nos deparamos com imagens que nos instigavam e nos levavam às 

discussões teóricas. em ambos os casos, buscamos selecionar ilustrações sobre as quais 

soubéssemos sobre seu contexto de publicação: autoria da imagem, ano de publicação, 

revista ou outro veículo em que fora publicada, país de origem, e, preferencialmente, tam-

bém o designer de moda que estava sendo representado na da ilustração. Sendo assim, 

nossas principais fontes foram as que apresentavam de forma confiável essas informa-

ções: o livro 100 años de ilustración de moda (blackman, 2007), o acervo online de capas 

históricas da revista Vogue e a galeria virtual Fashion illustration Gallery, de onde foram 

extraídas, particularmente, os editoriais completos mostrados neste trabalho.
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1.2.2  Análise de imagens

Assim como existe uma sintaxe das palavras, existe também uma relativa 
sintaxe das imagens. logicamente que para ‘ler’ uma imagem é impossível 
adotar um método rígido, um sistema, por exemplo, que avalie unicamente as 
questões estruturais (oliVeirA, 2008, p. 29).

Para uma abordagem metodológica crítica segundo os preceitos da cultura vi-

sual, rose (2001, p. 15-16) propõe que o pesquisador adote algumas posturas diante das 

imagens que estão sendo analisadas: considerar a imagem em seu contexto social, sem 

assumir que elas se reduzam a esses contextos; considerar que o olhar do pesquisador 

– um ser constituído a partir de determinado contexto histórico, geográfico, cultural e 

social – não é de forma alguma inocente e, portanto, considerar de forma crítica como 

esse olhar é desenvolvido. Por fim, pensar a respeito das condições sociais e efeitos dos 

objetos visuais: encarar que as práticas culturais permitem a articulação de significados 

a respeito do mundo, em negociação a conflitos sociais, na produção dos sujeitos sociais 

(roSe, 2001, p. 15-16).

lou taylor é uma pesquisadora e professora inglesa de referência na consolida-

ção da área da história da indumentária. Seus métodos e abordagens de pesquisa transi-

tam em torno da Cultura Material. Sua perspectiva cultural e seu interesse pela imagem 

como fonte de pesquisa representam uma importante referência para nós. em seu livro 

The study of dress history (2002) a autora apresenta questões cruciais que devem ser ve-

rificadas em abordagens que utilizem a análise visual, seja ao tomar objetos e imagens 

como fontes históricas como é de seu interesse, seja para desenvolver um discurso em 

torno de questões intrínsecas à própria imagem, como por nós pretendido.
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Aproximando-se, dessa maneira, à perspectiva da Cultura Visual, taylor (2002, 

passim) indica que a representação imagética está condicionada a diversos agentes: fa-

tores socioculturais de época, convenções artísticas, preferências pessoais dos artistas, 

subjetividades envolvidas na elaboração de retratos, convenções estéticas, entre outros. 

Através do estudo do quinto capítulo de seu livro, Approaches using visual analysis: 

paintings, drawings and cartoons, foi possível conhecer um método de abordagem que 

considera modalidades de imagem que se aproximam da ilustração de moda: pinturas 

nas quais a vestimenta se destaca, ilustrações de registro de indumentárias, pranchas de 

moda, desenhos de moda e cartoons.

É importante considerar, segundo taylor (2002, passim), que os registros visu-

ais trazem junto de si a marca de valores éticos, políticos e etiquetas próprias à sociedade 

de sua respectiva época. “Pode ser positivamente confuso aceitar fontes visuais diante de 

valores aparentes porque as relações entre imagens e seus significados culturais são com-

plexos e possuem múltiplas camadas” (tAylor, 2002, p. 115). 

Taylor (2002) ratifica a observação de Rose (2001) ao considerar que, em es-

pecial quando as imagens tratam de produtos artísticos, elas refletem a visão do artista, 

cujo olhar e opiniões são moldados segundo o seu tempo, da mesma forma que era co-

mum que pinturas fossem condicionadas a convenções estéticas que mudavam de período 

a período. Além dessas, existiriam também convenções sociais implícitas nas representa-

ções artísticas históricas e, através da estética, seriam sugeridos valores e classes sociais 

das pessoas retratadas, seja pelo exagero das características de determinada classe, seja 

pela representação idealizada das mesmas. Ainda se deve considerar e verificar sempre 
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a origem da fonte visual para que uma imagem reeditada e retrabalhada não seja tomada 

como o seu original. Por fim, Taylor (2002, p. 145) orienta a considerar o que e por que 

está sendo retratado nas imagens, além de por quem e como: é essencial buscar informa-

ções a respeito do autor da imagem, do meio em que foi veiculada e do contexto histó-

rico-social em que foi publicada.

ressaltamos que nossas análises de imagem não acontecem por meio de um 

método rígido e imutável. Uma vez que cada ilustração apresenta particularidades quanto 

à sua função, estética, técnica, forma de reprodução, conteúdo, etc, o método se adapta 

de forma a destacar os aspectos específicos de cada ilustração, buscando ao máximo con-

templar todos os seus aspectos estéticos, técnicos e conceituais. 

de uma forma geral, o primeiro procedimento de análise tende a ser a descri-

ção da ilustração a fim de observar elementos principais e detalhes relevantes da cena 

representada. Descrevemos o número de figuras presentes24 e as próprias figuras, os de-

mais elementos representados, a disposição da(s) figura(s) no plano e a forma como in-

teragem (ou não interagem), o fundo, os “enquadramentos”, etc. observamos também 

se há alguma narrativa ou índice narrativo proposto na imagem. Seguindo-se a um in-

teresse mais técnico, procuramos identificar o tipo de composição da imagem, a linha 

guia que orienta a observação, o tipo de linha e de contorno utilizados, a perspectiva, 

a paleta de cores utilizada e os esquemas de contraste e tonais utilizados, a forma de 

colorização e preenchimento, o tratamento dado à forma, o tipo de figuração, etc.. 

24    levamos em conta com essa proposição que, na grande maioria das imagens observadas no decorrer da 
pesquisa, as ilustrações de moda apresentam uma figura humana como elemento principal do desenho.



31

buscamos determinar a técnica e os materiais empregados pelo ilustrador para desenvol-

ver a imagem. então, buscamos relacionar algumas impressões estéticas: como a forma 

se identifica com as produções visuais do período em que foi desenvolvida, se elas são 

semelhantes ou fazem referência a algum período artístico, como o elemento de moda é 

representado na imagem.

Uma vez observadas essas questões, buscamos analisar como elas se implicam 

mutuamente: como a técnica empregada de produção ou reprodução determina as cores 

escolhidas ou implica sobre a configuração da linha e do preenchimento; como a técnica 

e a estética colaboram para a reafirmação de um aspecto conceitual percebido pelo pes-

quisador e permite inferir sobre as intenções do ilustrador.

da mesma forma, e seguindo as indicações de lou taylor (2002), observamos 

como os elementos externos à imagem em si implicam na interpretação da ilustração: 

quem é o ilustrador, qual o caráter do meio em que a ilustração foi inserida, a que público 

se destina, além de investigar o contexto sociocultural que envolve a produção e a circu-

lação da imagem em questão. essa abordagem que considera os contextos nos quais o ar-

tista produziu as imagens em questão, bem como das condições históricas e culturais que 

envolvem tais imagens, aproxima-se sob esses aspectos, relativamente, de uma análise 

iconográfica. Também o repertório imagético do analisador, seus conhecimentos e expe-

riências sobre técnicas de reprodução e sobre moda são determinantes para a adequada 

análise de uma ilustração de moda.

neste ponto, a sensibilidade do pesquisador é determinante para que ele re-

organize os tópicos de verificação da análise segundo seu interesse e adaptados às 
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características da imagem em questão. É importante que o analisador não se atrele a hir-

tos procedimentos que poderiam amarrar a análise de imagem a um nível superficial ou 

torná-la essencialmente técnica e maçante, sem que o espírito da ilustração fosse perce-

bido. obviamente que para que essa sensibilidade seja mais apurada, o exercício da aná-

lise se faz necessário.

Assim sendo, as análises das ilustrações de moda foram guiadas pela nossa sen-

sibilidade que, por sua vez, foi estimulada pelas características mais instigantes da ima-

gem. É possível que a impressão inicial guie todo o resto da análise. também é possível 

que aspectos secundários redirecionem a percepção em outro sentido daquele intuído ori-

ginalmente. Seja como for, interessa tocar no âmago da imagem, em sua questão princi-

pal. no nosso caso, ansiávamos por discutir a ilustração de moda enquanto visualidade, 

orientando nossa percepção para o modo como a moda é representada através desse tipo 

de imagem. Para tanto, orientamos nossa análise a fim de perceber como os elementos 

plásticos, técnicos e conceituais que compunham tal e tal ilustração contribuíram para 

representar a moda de uma ou outra forma.

no próximo capítulo discutiremos a ilustração de moda segundo as indicações 

de rui de oliveira (2008) sobre a ilustração de livros para crianças e jovens. no decorrer 

desse segundo capítulo e, especialmente, no terceiro capítulo, é possível observar com 

mais clareza a metodologia discorrida anteriormente.
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cAPÍtuLo ii: A iLustRAção “em PeRsPectiVA”

este capítulo discute algumas questões conformadoras da prática da ilustração 

de moda ao mesmo tempo em que apresenta um breve relato histórico do tema. Para isso, 

além de recorrer a referenciais teóricos sobre a história e à análise de imagens, também 

nos valemos da discussão proveniente da ilustração de livros infantis levantada por rui 

de oliveira (2008) para problematizar e discutir a ilustração de moda em seus aspectos 

mais amplos.

Compreendemos a ilustração de moda como uma atividade flexível e adaptável: 

ocupa-se desde a composição de catálogos de moda até anúncios publicitários e editoriais 

em revistas especializadas. durante o decorrer da sua história, a ilustração transitou de 

maneira mais ou menos intensa entre essas categorias.

entre as principais características da ilustração apontadas por oliveira (2008), 

o potencial narrativo é uma das características destacadas de modo mais enfático. en-

tretanto, parece-nos óbvio que o caráter narrativo não é comum a todos os tipos de ilus-

tração, haja vista a existência de ilustrações cujo caráter principal é, essencialmente, a 

representação. entre algumas ilustrações de moda, em especial aquelas que constam em 

catálogos de venda, o caráter narrativo é sobrepujado pela necessidade de se representar a 

Figura 8 Flora von deuts-

chland, Österreich und der Schweiz 

1885. ilustração botânica.

Figura 9 Frank 

netter. ilustrações de 

anatomia humana

Figura 8 (topo): Ilustração botânica, de caráter 
informativo.
Figura 9 (acima): Ilustrações de anatomia hu-
mana, de caráter informativo.
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indumentária de forma mais comprometida com o referencial real. Ao lado desse tipo de 

ilustração de moda percebemos outras que se comportam de maneira semelhante, como 

as ilustrações científicas que se preocupam com a representação de elementos botânicos, 

anatômicos e mesmo tecnológicos. oliveira (2008, p. 44) situa esse tipo de ilustração 

como ilustração informativa: “aquela que possui objetivos específicos, sendo compromis-

sada com o conhecimento e a clareza de informações”. 

ressaltamos que nos interessa, mais do que categorizar a ilustração de moda 

como um ou outro gênero ilustrativo, perceber, a partir de características, semelhanças 

e diferenças entre esses gêneros, as peculiaridades da ilustração de moda. o próprio oli-

veira (2008, p. 44) deixa transparecer que esses gêneros – narrativo, informativo e persu-

asivo – podem se influenciar mutuamente, apesar de se comportarem de maneira distinta. 

Percebemos tanto o caráter narrativo quanto o informativo de forma clara em ilustrações 

de moda. optamos por nos concentrar no estudo desses dois caráteres uma vez que, dife-

rente do caráter persuasivo apontado por oliveira, estes possuem menos correspondência 

com a publicidade (cujos mecanismos não pretendemos abordar).

nos tópicos a seguir discutiremos a questão da narratividade e do caráter infor-

mativo associado à forma mimética. da mesma forma, segundo nosso interesse de pes-

quisa, discorremos sobre a relação entre texto e ilustração, sobre o que oliveira (2008, p. 

44) explica que a ilustração narrativa seria aquela sempre associada a um texto “que pode 

ser literário ou musical” e caracteriza o gênero essencialmente por “narrar e descrever 

histórias através de imagens”.

Figura 10 

instruções 

de segurança 

para voos 

aeronáuticos

Figura 10: Ilustração dos procedimentos de 
emergência em vôos aeronáuticos, de caráter 
informativo.
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2.1  narratividade

Para Ciça Fittipaldi Vessani25 (2008, p. 103) “toda imagem tem alguma história 

para contar”. A autora e ilustradora estende essa característica mesmo a imagens abstra-

tas, indicando que elas permitem ao pensamento fantasiar e fabular. A mesma indica que 

se ao olharmos uma imagem pudermos perceber um acontecimento em ação realizado 

por uma ou mais personagens e pudermos imaginar também um estado anterior e um es-

tado posterior ao representado nessa imagem, aí está impresso o caráter narrativo (VeS-

SAni, 2008, p. 103). 

Conforme raimundo Martins e irene tourinho (2009),

contexto, temporalidade e espaço são elementos centrais das narrativas. (…) 
Esses elementos (…) qualificam a narrativa como um relato no qual um agente 
‘conta’ uma história através de um meio particular – linguagem, imagem, 
som, prédios, gestos – ou através de uma combinação desses meios. 

Conceito semelhante é proposto por rui de oliveira (2008, p. 114), para quem 

“as narrativas ilustradas necessitam de corpo, tempo e espaço”.

Para Maria lúcia Costa rodrigues (2011, p. 80), que sistematizou em sua dis-

sertação de mestrado o conhecimento de outros autores como Gancho e Abdala Junior, 

“nas manifestações imagéticas de qualquer ordem, para haver uma narrativa completa ela 

25    Ciça Fittipaldi é professora de desenho, ilustração e design editorial na Faculdade de Artes Visuais 
da UFG, mestre em Cultura Visual pelo mesmo programa (PPGAV-UFG) em que vimos desenvolvendo 
essa pesquisa. É autora e ilustradora premiada de livros infantis com títulos publicados em espanhol, inglês 
e alemão, Vencedora, entre outros, do prêmio Jabuti e indicada ao Prêmio hans Christian Andersen. Ciça 
Fittipaldi  foi incentivadora e inspiradora para o desenvolvimento de nossa pesquisa sobre ilustração de 
moda.
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precisa apresentar todos os elementos da narrativa (enredo, personagem, tempo, espaço, 

narrador)”. Essa mesma pesquisadora explica que as imagens artísticas e as fotografias 

podem possuir um determinado grau narrativo, mas que, na maioria dos casos, não apre-

sentam todos os elementos que constituem uma narrativa, com começo, meio e fim. Para 

rodrigues, (2011, p. 80) uma narrativa completa apresentaria todos os seguintes elemen-

tos: enredo, personagem, tempo, espaço e narrador. No caso de arte e fotografia, segundo 

a autora (ibid.), tais imagens forneceriam apenas índices capazes de serem transformados 

em um texto narrativo ou em um enredo construído pela descrição verbal da imagem.

A partir desses pressupostos, entendemos que a narratividade está impressa em 

grande parte das imagens, contudo, uma narrativa visual acontece apenas quando esti-

verem presentes determinados elementos capazes de situar a narrativa em – no mínimo 

– contexto, tempo e espaço. Manguel (2001, p. 24, apud. rodriGUeS, 2011, p. 80) escla-

rece que

formalmente, as narrativas existem no tempo e as imagens no espaço. du-
rante a idade Média, um único painel poderia representar uma sequência 
narrativa, incorporando o fluxo do tempo nos limites de um quadro espacial, 
como ocorre nas modernas histórias em quadrinhos, com o mesmo persona-
gem aparecendo várias vezes em uma paisagem unificadora, à medida que 
ele avança pelo enredo da pintura. Com o desenvolvimento da perspectiva, 
na renascença, os quadros se congelam em um instante único: o momento da 
visão tal qual como percebida do ponto de vista do espectador. A narrativa, 
então passou a ser transmitida por outros meios: mediante “simbolismos, po-
ses dramáticas, alusões à literatura, títulos”, ou seja, por meio daquilo que o 
espectador, por outras fontes, sabia estar ocorrendo.

A partir dessa ideia, rodrigues (2011, p. 79) propõe que a imagem tenha uma 
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função narrativa quando ocorre uma mutação sequencial que demonstre uma determi-

nada ação e que tal função possua diferentes graus. oliveira (2008a, p. 109), concebe essa 

ideia de maneira semelhante: para ele, a articulação sequencial de vários quadros ou ce-

nas concerne a uma fluência narrativa.

Observemos as figuras 11 e 12 (próxima página). A primeira é uma ilustra-

ção publicada na revista Vogue estadunidense em setembro de 1933, composta por rené 

bouët-Willaumez e mostra a marquesa de Paris utilizando um traje de gala. A ilustração 

mostra a personagem de costas e diante de um espelho que revela a frente de seu corpo 

e rosto. nesta imagem, é possível perceber alguns elementos narrativos. Podemos iden-

tificar uma ação: enquanto a dama ajeita o cabelo, outra senhora está arrumando a barra 

de sua saia. Identificamos também uma determinação espacial: um espaço interior que 

presumimos se tratar de um vestiário, já que percebemos cortinas na lateral esquerda da 

ilustração e uma parede coberta por grandes espelhos “dobráveis” que se articulam a fim 

de mostrar a roupa sob mais de um ângulo para quem a experimenta e, sendo assim, a 

senhora vestida de preto estaria agachada, possivelmente, para fazer ajustes à barra da 

saia. essa ilustração nos apresenta informações que dizem respeito à cultura da época e 

lugar26 em que essa ilustração fora publicada ou fala a respeito: o mercado de alta costura 

nos parece valorizado, percebemos que revela uma relação de diferença social e relação 

de trabalho representados nos opostos da mulher em pé e da mulher ajoelhada a seus pés, 

além de propor um modelo de elegância e beleza. Portanto, a ilustração apresenta como 

índices narrativos uma sugestão de espaço, de ação e certa contextualização quanto às 

26    A época seria a década de 1930 e o lugar os eUA, mas refere-se também ao contexto da moda da França, 
ao informar uma das personagens como parisiense.

Figura 11 rené 

bouët-Wilaumez. A 

marquesa de Paris 

em traje de noite de 

Figura 11: René Bouët-Wilaumez, A marquisa de 
Paris em traje de noite de Augustabernard.
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personagens envolvidas. 

A figura 12, por sua vez, é uma ilustração publicada na revista Femina em 

ocasião do natal de 1932. A imagem intitula-se A Saint-Moritz, foi composta por Pierre 

Mourgue e mostra uma mulher se preparando para esquiar vestida em trajes de Schiapa-

relli. Aqui também percebemos índices narrativos que nos informam sobre o lugar em 

que está acontecendo a ação (uma estação de esqui, presumida pela grande quantidade de 

pessoas paramentadas e de esquis fincados na neve) e sobre a ação em si (um rapaz que 

está ajustando os esquis presos aos pés de uma senhora). Curioso perceber aqui uma re-

lação contextual semelhante à da figura 1127. em ambas, uma dama está em pé enquanto 

outra pessoa está agachada diante dela ajeitando sua roupa/equipamento. este fato rea-

firma a capacidade da ilustração de moda em representar e interpretar fenômenos socio-

culturais e sua relevância como fontes de pesquisa histórica. retomemos contudo nossa 

discussão em torno da narratividade das ilustrações de moda.

Ao passo que as ilustrações de Bérard (figura 13) e Vertès (figura 14, próxima 

página) comportam-se de maneira diversa no que diz respeito à narratividade. A ilustra-

ção de Christian bérard mostra uma modelo posando para o ilustrador, ela parece estar 

ajustando uma das mangas do casaco e, ao fundo, sugerindo uma longa distância entre 

a personagem, vemos uma casa de três pisos com uma árvore na frente. todo o resto da 

página está em branco. Aqui, o espaço (considerando o cenário) não nos apresenta tantas 

informações, a ação da personagem tende ao repouso, não podemos supor o que já tenha 

27    As imagens foram selecionadas segundo os critérios explicados no item Corpus de Pesquisa no primeiro 
capítulo dessa dissertação. A semelhança de discurso entre as imagens só foi percebido com a análise mais 
criteriosa da imagem.

Figura 12 Pierre Mour-

gue. A Saint Moritz. Femina, 

1932.

Figura 12: Pierre Mourgue, A Saint-Moritz, se 
preparando para esquiar.

Figura 13 

Christian bérard. 

Figura 13: O New Look de Dior retratado 
por Bérard.
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ocorrido ou uma ação prestes a acontecer, trata-se de um retrato. A ilustração de Vertès 

(figura 14) mostra uma mulher usando uma touca ornamentada com flores violetas, com 

as mãos juntas e olhos fechados como se estivesse orando e não há qualquer sugestão evi-

dente de espaço ou cenário. em ambas, a ausência de informações precisas deixa margem 

a uma interpretação mais larga e não poderíamos propor inequivocamente um enredo 

complexo para tais ilustrações.

Comparando as quatro imagens, poderíamos supor que a intenção de Vertès (fi-

gura 14) e Bérard (figura 13) fosse concentrar a atenção do observador ao nível da indu-

mentária apresentada, enquanto Bouët-Willaumez (figura 11) e Mourgue (figura 12) além 

da indumentária buscam representar um estilo de vida.

Apesar de percebermos de forma mais clara os elementos espaço e contexto, o 

elemento temporal parece mais difícil de ser captado. Podemos apenas supor uma ação 

que deve ocorrer em um determinado tempo, mas não podemos supor uma história a par-

tir dessas imagens. Portanto, entendemos que a influência do gênero narrativo seja sen-

tida de forma mais sutil na ilustração de moda, diferente de como acontece em produções 

próprias ao gênero como a ilustração de livros para jovens e crianças.

Assim sendo, consideramos que a definição ampliada dos elementos narrativos 

adotada por rodrigues (2011, p. 80) seja deveras exigente e mais adequada ao contexto 

específico da ilustração narrativa para livros infantis ou mesmo para filmes, quadrinhos e 

outros. Parece-nos mais adequado adotar os princípios de oliveira (2008), Martins e tou-

rinho (2009) e Vessani (2008) que são mais bem adequados a uma ampla gama de ima-

gens. Assim, consideraremos que uma ilustração possui características narrativas quando 

Figura 14 Marcel Vertès. Gorro 

reboux. harper’s bazaar. Junho de 

1938.

Figura 14: Um retrato por Vertès.
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apresenta impressos em si os elementos tempo, espaço e contexto. Contudo, considera-

mos válida a proposta de rodrigues (2011, p. 78) de que uma ilustração pode fornecer 

índices capazes de sugerir um enredo, ainda que não se caracterize como uma narrativa 

que apresente todos os elementos.

em se tratando de uma ilustração de moda única para um anúncio, por exem-

plo, ou mesmo para uma ilustração constante de um catálogo ou editorial composto por 

páginas sequenciais, a partir dos pressupostos dos autores anteriormente citados, enten-

demos que para que a ilustração se configurasse como uma narrativa completa, ela teria 

que apresentar uma mutação sequencial determinando uma ação de um personagem. de 

forma contrária, permanece apenas sua capacidade em sugerir um enredo a partir de ín-

dices narrativos.

2.2  imagem vs. texto

A relação entre texto e imagem sempre se fez sensível, em especial nos meios 

habitados também pela ilustração de moda: catálogos, revistas, e, mais atualmente, web 

pages, entre outros. A afirmação de Rui de Oliveira (2008, p. 46) de que a ilustração28 

está “sempre referenciada a um texto29” (oliVeirA, 2008, p. 46) desperta nossa atenção 

para a reflexão da relação entre texto e ilustração de moda.

entre as ilustrações de moda, percebemos a escassez de texto e mesmo alguns 

casos em que o texto resume-se à assinatura da marca que está sendo anunciada através 

28    Neste caso, referindo-se especificamente à ilustração de livros para crianças e jovens.
29    rui de oliveira mesmo aponta que há exceções, casos em que uma história é narrada em um livro 
composto unicamente por imagens, entre outros exemplos de exceção possíveis.

Figura 15: No editorial “The Next Way”, da Vo-
gue Italia por Mats Gustafson, o texto se resume 
ao título, nome do ilustrador e das marcas.

Figura 15 

Mats Gustafson. 

Vogue itália. the 

next Way by Mats. 

Janeiro de 1999
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da ilustração. nos editoriais de moda ilustrados (assim como acontece com aqueles que 

utilizam fotografias) é comum que legendas acompanhem a imagem esclarecendo alguns 

aspectos da vestimenta que está representada.

barthes, em Sistemas da Moda (1967), apresenta um estudo sobre a represen-

tação da moda em revistas especializadas no assunto. A partir da observação dos edito-

riais de moda publicados em revistas francesas, Barthes identificou duas estruturas que 

compunham os editorais: as imagens e os textos. A partir daí, o autor propõe que a moda 

seria representada por duas estruturas independentes: pela imagem e pelo texto; ou, como 

nomeada por barthes (1967), como vestuário-imagem e vestuário-escrito. o autor explica 

que vestuário-imagem e vestuário-escrito não possuem a mesma estrutura: uma é plás-

tica (ou icônica) e nesta empregam-se formas, linhas, superfícies, cores e a relação é es-

pacial; enquanto que a outra é verbal e nela empregam-se palavras e a relação é sintática 

(bArtheS, 1967, p. 15).

barthes (1967, passim.) esclarece que vestuário-imagem e vestuário-escrito, 

apesar de serem equivalentes ao vestuário real (ao qual ele se refere como estrutura tec-

nológica), não são idênticos, uma vez que,

assim como entre o vestuário-imagem e o vestuário-escrito existe uma dife-
rença de materiais e relações, e portanto uma diferença de estrutura, também 
destes dois vestuários ao vestuário real, há uma passagem para outros mate-
riais e relações; assim, o vestuário real forma uma terceira estrutura, diferente 
das duas primeiras, embora lhe sirva de modelo, ou, mais exactamente (sic!), 
embora o modelo que guia a informação transmitida pelos dois primeiros ves-
tuários pertença a esta terceira estrutura (bArtheS, 1967, p. 16-17).

Figura 16 Mats 

Gustafson. tweed 

Couture. Vogue 

itália. Setembro de 

1998

Figura 16: As ilustrações do editorial Tweed Cou-
ture, da Vogue Italia, por Mats Gustafson, acom-
panham legendas em cada uma das páginas.
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Sendo assim, a estrutura plástica faria uma representação de um determinado 

vestuário, enquanto a estrutura verbal seria encarregada da descrição do mesmo. A par-

tir da interpretação de barthes (1967) podemos inferir que a relação entre ilustração de 

moda e texto ocorre de forma diferente da relação entre ilustração de livros infantis e 

texto: enquanto que em um livro infantil, a ilustração estaria referenciada a um texto, em 

um editorial de moda, ilustração e texto estariam referenciados a uma estrutura ausente: 

o vestuário real. 

Barthes (1967, p. 26) identifica a descrição literária como a função primordial 

do texto em Moda. Para ele, “a importância do vestuário escrito confirma a existência 

de funções específicas da linguagem, que a imagem, seja qual for o seu desenvolvimento 

na sociedade contemporânea, não poderia transmitir” (bArtheS, 1967, p. 26). o autor 

relaciona funções específicas das estruturas verbais em um editorial de moda a destacar: 

imobilização dos níveis de percepção, função de conhecimento e função de ênfase. 

Quanto à função de imobilização dos níveis de percepção, barthes (1967, 

p. 26) explica que a imagem comporta vários níveis de percepção e que o leitor-ob-

servador dispõe de certa liberdade na escolha desses níveis. A linguagem suprimiria 

essa liberdade de escolha do leitor-observador e deteria em si uma função de autori-

dade, conduzindo e impondo o nível percepção a determinado detalhe da imagem. “A 

imagem coagula uma infinidade de possíveis; a palavra fixa um único e certo sentido” 

(bArtheS, 1967, p. 26).

Para barthes (1967, p. 27), a função de conhecimento permitiria à estrutura 

verbal comunicar algo que a imagem comunica mal ou não comunica, como um detalhe 
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inacessível à vista, um elemento escondido pelo caráter plano da imagem (as costas de 

uma roupa que é mostrada de frente, por exemplo), etc. barthes (1967, p. 27) ainda propõe 

que a moda seja um fenômeno de iniciação, que determine um saber específico e que, em 

função disso, a moda atue segundo uma função didática: ela sabe e é capaz de esclarecer 

os códigos de moda impressos na imagem, além de esclarecer o que está por trás da apa-

rência das formas.

A função de ênfase seria responsável por reafirmar, conforme Barthes (1967, p. 

27-28), características bem visíveis na imagem a fim de privilegiar determinada caracte-

rística, orientar a percepção de uma imagem e afirmar o seu valor. 

É que, com efeito, os limites do vestuário escrito já não são os da matéria, 
mas sim os do valor; se a revista nos diz que aquele cinto é de couro, é porque 
o couro tem um valor absoluto (e não a sua forma, por exemplo). (…) esta 
ênfase da linguagem comporta duas funções. Por um lado, ela permite repetir 
de forma nova a informação geral dada pela fotografia, enquanto esta, como 
qualquer conjunto informativo, tem tendência para se deteriorar: quantos mais 
vestidos fotografados vejo, mais a informação que recebo se banaliza; a ano-
tação falada ajuda a revigorar a informação (bArtheS, 1964, p. 28).

Tomamos como exemplo o editorial (figura 17) ilustrado por René Gruau para a 

revista Elle francesa de maio de 198330. o editorial intitula-se “Jaune & Noir” (Amarelo 

& Preto) e se estende por oito páginas. na página dupla que inicia o editorial observamos 

uma ilustração e dois blocos de texto (além do título do editorial): um mais curto, que 

30     Uma vez que nosso problema de pesquisa não se concentra exatamente sobre a relação texto e imagem, 
mas esta é uma questão relevante para a compreensão da ilustração, empreendemos aqui uma análise 
superficial da imagem e do texto a fim de apenas demonstrar a proposta de Barthes e situá-la na nossa 
discussão.

Figura 17 rené 

Gruau. Jaune & noir . 

elle francesa. Maio de 

1983

Figura 17: As páginas que concernem ao edito-
rial Jaune & Noir.
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apresenta a ideia central do editorial, e outro mais longo, em duas colunas, que faz um 

breve relato sobre a vida e a obra do ilustrador. o texto mais longo em nada se refere às 

ilustrações ou à moda que compõem o editorial. o texto curto, traduzido livremente, en-

tretanto, é o seguinte:

exclusivo, o grande desenhista de moda rené Gruau ilustra para você o ama-
relo e preto, uma das harmonias favoritas dos designers. Um casamento de 
charme e glamour. Um raio de sol. Um amarelo brilhante, um narciso. Macia 
e tonificada, de manhã à noite. Listras, bolinhas, contrastes, malha, algodão e 
seda também. Para corpos sublimes, as novas t-shirts “ombros nus”, de festas 
sofisticadas, duma feminilidade requintada.

nas páginas subsequentes do editorial, apresenta-se, a cada página simples ou 

dupla, um pequeno texto e ilustrações. Consideremos apenas o fragmento de texto e a 

imagem que corresponde à quinta página do editorial (figura 18). O texto descreve:

Um estilo tachista à esquerda: um conjunto de Popy Morena em crepe da 
China pintado à mão. Túnica longa dividida nas costas sobre pantalona fluida 
com cintura elástica. 3590 F túnica, calça 3335 F na Claire Marine). Joias 
(réminiscence)31.

o fragmento de texto “estilo tachista à esquerda” é capaz de cumprir simultane-

amente as funções de imobilização dos níveis da percepção e ênfase, ao fazer o leitor-ob-

servador concentrar sua percepção ao nível da estampa da roupa e denotar a essa infor-

mação – estilo tachista – um determinado valor ao associar a estampa à estética artística. 

Ao afirmar que o tecido é pintado à mão, informação que denota valor de exclusividade à 

31    Style tachiste à gauche: un ensemble de Popy Morena en crêpe de Chine peint à la main. longue tunique 
fendue sur les côtes, sur pantalone fluide assorti à taille élastique (3590 F la tunique, 3335 F le pantalon chez 
Claire Marine). bijoux (réminiscesnse).

Figura 18 rené 

Gruau. Jaune & 

noir (detalhe). elle 

francesa. Maio de 

1983. p.80

Figura 18: detalhe das ilustrações de Gruau e 
do texto analisado.
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roupa, o texto reassume a função de ênfase. A função de reconhecimento faz-se evidente 

no fragmento “túnica longa dividida nas costas” ao informar sobre detalhe da indumentá-

ria não perceptível na imagem.

A imagem, por sua vez, mostra uma mulher vestida com uma pantalona e uma 

túnica estampada nas cores amarela e preta. A posição em que a figura é ilustrada, em 

meio perfil, deixa evidenciar que a túnica possui mangas três quartos e, aparentemente, 

as costas mais longas que a frente (detalhes não enfatizados pelo texto). As bijoux (apenas 

brevemente mencionadas no texto) são brincos pendentes, pulseiras de contas em quatro 

voltas e um colar curto, próximo ao pescoço. essas informações são transmitidas, nesse 

caso, exclusivamente pela imagem.

Tais observações corroboram a afirmação de que imagem e texto possuem um 

referencial comum, um vestuário real: ambos apresentam informações que se comple-

mentam e, isolados – ou mesmo juntos – não são capazes de representar a totalidade das 

características daquele vestuário real (que não está presente). 

As imagens da figura 19 são imagens de um editorial completo publicado na 

revista Vogue da itália de janeiro de 2001. Aqui, os únicos textos que aparecem ao longo 

das oito páginas do editorial são o título do editorial, Cutouts by Mats Gustafson (Enta-

lhes, por Mats Gustafson, em livre tradução) e as legendas com a informação única do 

nome da grife a que pertence cada um dos looks ilustrados (Gucci, Alexander McQueen, 

Gianfranco Ferré, Fendi, Jean Paul Gaultier, yves Saint laurent).

os próprios desenhos de Gustafson enfatizam determinadas características do 

Figura 19 

Mats Gustafson. 

Cutouts. Vogue 

itália. Janeiro de 

2001

Figura 19: O editorial Cutouts privilegia a imagem.
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vestuário representado no editorial: uma estampa, um corte diagonal, uma construção as-

simétrica, e se relacionam ao título do editorial. A eliminação das cores das roupas repre-

sentadas faz com que a forma, a textura e a silhueta da roupa sejam valorizadas.

É notável como, apesar da quase ausência de texto, a imagem não toma para si 

a responsabilidade de informar duplamente sobre o vestuário, uma vez que o texto que 

também teria essa função inexiste. Ao contrário, as imagens parecem enfatizar principal-

mente os cortes e recortes das roupas. não seria apropriado comparar o editorial da Vo-

gue Itália com o da Elle francesa uma vez que são contextos histórico-sociais de publica-

ção, público e artistas distintos. Contudo, a ausência de legendas ainda que com imagens 

pouco comprometidas com uma representação mimética nos leva a inferir que, pelo me-

nos atualmente, a ilustração de moda cumpre outro papel que não a representação literal 

do vestuário real, o que nos leva à questão principal do próximo tópico, a mimese.

2.3  A representação mimética

Morris (2007, p. 85) nos indica que:

até os anos 1920, a figura de moda ilustrada era desenhada com proporções 
bastante realistas. no entanto, como as obras de arte e a moda tornaram-se 
simplificadas, angulosas e lineares nos anos 1920, o mesmo ocorreu com a 
silhueta de moda. Assim, as ilustrações apresentavam figuras mais magras e 
alongadas. (...) em suas memoráveis capas para a Vogue, nos anos 1920, be-
nito capturou a essência da mulher forte e emancipada que personificava a dé-
cada. Suas figuras eram alongadas e algo abstratas no estilo, retratadas em 
desenhos gráficos valorizados por contrastes sutis de cores.

o período a que se refere Morris (2007) coincide com a disseminação do Art 
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Dèco como uma estética que afetou a arquitetura, o design de interiores, as artes gráficas 

e mesmo a moda, dentre outros. A estilização da forma e o consequente abandono da 

representação mais realista vão de encontro a uma das características originais da ilustra-

ção de moda em seus primeiros estágios de desenvolvimento: a mimese. 

A ilustração de moda teria se originado, segundo blackman (2007, p. 6), de re-

presentações imagéticas do século XVi, quando as viagens e explorações a outros conti-

nentes despertaram o interesse dos artistas europeus pelos aspectos visuais das culturas 

estrangeiras, em especial do seu vestuário. “entre 1520 e 1610 foram publicadas mais de 

200 coleções de gravuras, águas-fortes e xilografias que continham ilustrações de figu-

ras vestidas com roupas distintivas de sua nacionalidade e sua classe” (blACKMAn, 

2007, p. 6). Para larissa Sousa de Carvalho, o interesse pelo vestuário no período do Cin-

quecento favoreceu o surgimento dos livros de indumentária, impulsionado pela intenção 

Figura 22 eduardo 

Garcia benito. Capa 

para Vogue. Setembro de 

1926.

Figura 21 edu-

ardo Garcia benito. 

Capa para Vogue 

Summer travel 

Figura 20 

eduardo Garcia 

benito. Capa para 

Vogue Paris. Abril 

de 1927.

Figuras 20, 21 e 22: Estilo Art Dèco visível nas 
capas de Benito para Vogue.
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de organização de maneira enciclopédica do conhecimento (CArVAlho, 2009, p. 164). 

Percebe-se nos esforços dos artistas do período, a intenção em representar a indumentária 

da forma mais fiel possível, o que era limitado pelas técnicas e processos de reprodução 

das referidas imagens a disposição naquele período.

Segundo Cally blackman (2007, p. 6), gravuras, como as de Wenceslaus hollar 

(figuras 23, 24, 25 e 26) sobre a indumentária e a moda inglesa em meados do século 

XVii, continuaram com o gênero de gravura que pode ser considerado o protótipo das 

ilustrações de moda como se conhece hoje e que, à época, eram elaboradas por artistas 

com uma certa curiosidade, digamos, arqueológica pelas formas de vestir. hollar – água-

-fortista originário de Praga, capital da então boêmia, e radicado na inglaterra – possuía 

um interesse singular pela moda; ocupou-se em registrar em água-forte incontáveis ima-

gens da indumentária característica de diversos estratos da sociedade inglesa e de outros 

povos. Algumas de suas gravuras dedicam-se à representação de simples peças de roupa 

Figura 26 

Wenceslaus 

hollar.  Mulier 

Coloniensis. 

[1642]. 

Figura 25 

Wenceslaus 

hollar.  Mulier 

Coloniensis 

bonae qualitatis. 

Figura 24 

Wenceslaus 

hollar. Capacete 

com borda ondu-

lada 1645.

Figura 23 

Wenceslas 

hollar. Protetor 

de mãos de pele 

com brocado.

Acima, da esquerda para a direita 
respectivamente:
Figuras 23 e 24: Gravuras de Wenceslaus Hollar 
produzidas através da técnica de água-forte:
um protetor de mãos para o frio e um 
capacete
Figura 25 e 26: As águas-fortes de Hollar mos-
tram a mesma indumentária feminina
representada de frente e de costas.
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empilhadas, outras destacam peles, chapéus, golas, penteados e, não raro, a mesma vesti-

menta foi registrada em sua vista frontal, de perfil e mesmo de costas (figuras 25 e 26).

As imagens A Favorita do turco32 (figura 27) – que consta em um dos primeiros 

e mais famosos livros de costume, De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del 

mondo, publicado em 1590, época do Cinquecento, do pintor e gravador Cesare Vecellio 

– e Winter (figura 28, página seguinte), de Wenceslaus Hollar, são exemplares nesse sen-

tido. Foram desenvolvidas a fim de registrar a indumentária. A Favorita do Turco mostra 

uma jovem mulher em pé posando para o artista, ricamente vestida com adornos em suas 

vestes e joias. É notável a intenção de representar de maneira mais realista e fiel possível 

a figura e suas vestes: as sombras e volumes são representados através do trabalho de 

hachura, as proporções da figura humana representada são condizentes ao modelo vivo. 

Sem dúvidas o processo de gravação da imagem por xilogravura impõem algumas limi-

tações técnicas, especialmente no que tange à textura e a simulação de luz e volume dos 

tecidos. há de se reparar que o artista se preocupou em reproduzir a estampa do vestido 

e os bordados do véu e do chapéu portado pela personagem. A característica mimética da 

imagem é evidente.

O mesmo ocorre com a imagem de Hollar (figura 28, página seguinte), uma 

gravura em água-forte datada de 1643, constante de uma série de quatro imagens em 

que hollar representa as estações do ano através das vestimentas femininas e do cená-

rio. nesta obra, hollar ilustra uma mulher vestida para o inverno europeu. o British 

Museum disponibiliza em sua página na internet (www.britishmuseum.org) as seguintes 

32    tradução nossa.

Figura 27 Cesare Ve-

cellio. Favorita del turco. 

de gli habiti antichi et 

moderni di diverse parti del 

mondo libri due. 1590.

Figura 27: A favorita do Turco, de Veccelio
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considerações sobre a imagem: 

ela usa uma série de saias, gola de pele, um capuz, uma máscara, e leva um 
casaco de peles. ela suspendeu suas saias, como que para protegê-las do chão 
lamacento. o gesto carrega uma mensagem tácita erótica, revelando suas aná-
guas e sapatos delicados33. 

o virtuosismo com que o artista trabalha a gravura para representar as texturas 

dos tecidos e pele demonstra a dedicação em registrar de forma bastante fiel aquele tipo 

de indumentária. É importante ressaltar o compromisso do artista em mimetizar a reali-

dade: as proporções anatômicas da figura são análogas às do modelo humano vivo, o tra-

balho de luz e sombra é elaborado; o tecido é representado com maestria em suas pregas 

e dobras; a indumentária é descrita visualmente em detalhes; até mesmo a perspectiva do 

plano que deixa revelar uma cidade ao fundo é bem elaborada.

especialmente nessa imagem de hollar percebemos, além da evidente intenção 

mimética, índices narrativos: através do contexto de espaço e da forma como retrata a fi-

gura, podemos propor uma narrativa de ação para a personagem. ela pode ter saído para 

um passeio e se afastado da cidade (Cornhill, londres é retratada ao fundo), teria chovido 

e, a fim de que suas roupas não se sujassem, ela, ousadamente, teria levantado um pouco 

suas saias.

Avançando no tempo, é possível perceber que a imagem do catálogo da loja 

de departamentos estadunidense B. Altman & Co. (figura 29, página seguinte) se confi-

gura de maneira semelhante às duas anteriores. nela, a função primordial é demonstrar e 

33    tradução nossa.

Figura 28 Wenceslaus 

hollar. Winter. 

Figura 28: Winter, de Hollar
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informar com certa fidedignidade a indumentária real a que se refere. A imagem mostra 

diversos modelos de sapatos femininos disponíveis à venda por encomenda. As figuras 

representam detalhes de cada modelo: buscam evidenciar fivelas, costuras, fitas, cadar-

ços, saltos. A ilustração busca sugerir até mesmo o material de que seriam feitos cada 

um: os dois sapatos no topo à esquerda (referenciados com os números 5101 e 5102) suge-

rem ser feitos de um material muito brilhante – senão verniz, um couro bastante lustroso 

– tendo em vista a área “iluminada” na superfície negra do calçado, bastante definida e 

contrastante com a cor negra do calçado. o mesmo efeito não é percebido, por exemplo, 

no sapato no topo à direita da imagem (5103). nesta, a área iluminada é representada em 

menor contraste e pouca definição, sugerindo que o calçado fosse feito de um material 

mais opaco ou mesmo revestido de tecido. 

nesse exemplo, predomina o caráter descritivo e mimético da imagem que po-

demos relacionar ao gênero informativo de ilustração proposto por oliveira (2008, p. 

44). Há de se ressaltar que também nessa imagem, não é possível identificar qualquer 

narrativa: não há sugestão qualquer de uma ação que fosse realizada em um período de 

tempo. 

Salientamos que, sendo uma categoria de imagem bastante ampla que envolve 

desde os editoriais de moda sobre os quais viemos nos debruçando, até os catálogos de 

venda, é natural que o abandono da mimese se fizesse mais sensível em editoriais do que 

em catálogos de venda. neste caso, cujo objetivo era a venda do produto, interessava uma 

imagem que representasse a roupa em proporções e detalhes o mais próximos possível 

aos referenciais materiais, uma ilustração mais literal e descritiva em que a artisticidade 

Figura 29 b. 

Altman & Co. Ca-

tálogo ilustrado.

Figura 29: Nos sapatos ilustrados no catálogo 
da B. Altman & Co. é possível perceber a inten-
são mimética.
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estivesse impressa no traçado do ilustrador e na utilização que ele fazia da técnica e não 

no tratamento estilizado que ele pudesse conferir às formas (o que era evitado). nesses 

casos, nos parece lógico que a característica mimética se mantivesse até a substituição da 

ilustração pela fotografia.

Voltando a nos concentrar no assunto do tópico, a mimese, percebemos que tra-

tamento bem diferente é dado aos sapatos representados na ilustração de Andy Warhol 

(figura 30). Ainda que ambas as imagens, a do catálogo e a do anúncio, constam de dese-

nhos de sapatos dispostos ao longo de uma página sem qualquer plano de fundo (ou plano 

de fundo neutro, pouco interferente sobre o primeiro plano), enquanto a imagem do catá-

logo prima pela mimese, à ilustração do anúncio foge em direção contrária.

2.3.1  A “incompletude” da imagem ilustrada

Ao estudarmos a imagem impressa, não importando em qual suporte – vídeo, 
papel, película etc. –, vamos compreender que o significado de uma ilustra-
ção se origina no antes e no depois. explicando melhor, a arte de ilustrar se 
localiza mais na sombra do que nos aspectos simbólicos da palavra. o olhar 
pergunta mais para o que está na escuridão do que para o que está nos signifi-
cados dos objetos representados à luz. A ilustração não se origina diretamente 
do texto34, mas de sua aura (oliVeirA, 2008, p. 32).

Considerando-se a peculiaridade de que ilustração e pintura compartilham arti-

culações de construção narrativa e simbólica (oliVeirA, 2008, p. 90), e estimulados e 

favorecidos pelo caráter transdisciplinar da cultura visual, recorremos a historiadores da 

arte a fim de elucidar questões relativas à percepção e à fruição da imagem.

34    no caso da ilustração de livros infantis, a ilustração refere-se ao texto. no caso da ilustração de moda, 
refere-se à uma indumentária ou ideia de moda.

Figura 30 

Andy Warhol. 

Sapatos. 1959.

Figura 30: Nos sapatos ilustrados por Andy 
Warhol percebemos que o mimetismo é abando-
nado em favor da estilização.
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Gombrich (1995) discorre sobre a participação do observador no processo da 

ilusão da imagem. neste processo, segundo Gombrich (1995, p. 219), o artista seria res-

ponsável por dar expressão ao invisível, ao passo que caberia ao observador dar comple-

tude aos sentidos das imagens através do seu olhar. esse preceito pode ser relacionado 

àquilo que oliveira (2008, p. 133) chamou de uma certa incompletude necessária à ilus-

tração. Acrescenta-se a isso que:

Uma ilustração hiperrealista deixa poucos espaços para o complemento da 
imaginação do pequeno leitor. Essa participação imaginária significa que ve-
mos na verdade a nossa expectativa do ver, não necessariamente o que está de 
forma tão realista explicitado em demasia. (oliVeirA, 2008, p. 86)

As considerações de Gombrich (1995) e oliveira (2008) apontam para a impor-

tância da memória envolvida nos processos de representação: para ambos, conforme as 

citações acima, as formas ilustradas são simplesmente sugeridas ou são deixadas lacunas 

a serem completadas pela memória e repertório observador, que faz suas próprias articu-

lações de sentido a partir de associações.

A imagem ao lado (figura 31) é uma ilustração produzida por René Gruau para 

a capa da revista Sir de 1966. Aqui podemos observar e aplicar as considerações de Gom-

brich (1995) e oliveira (2008) sobre a incompletude da imagem. o artista desenhou sobre 

um fundo branco apenas o gorro e os óculos de proteção para esquiar. o nosso olhar é 

direcionado a interpretar que todo o fundo branco é coberto de neve. Somos levados a su-

por que existe não só um gorro e um par de óculos, mas também um rosto por trás, pela 

forma como se dispõem os itens. o olhar completa a imagem e imagina um personagem, 

escondido atrás dos óculos, oculto pela claridade do papel.

Figura 31 

rené Gruau. 

Capa para 

revista Sir. 

1966. 

Figura 31: Ilustração para a capa da revista Sir, 
gorro e óculos que sugerem estar sendo usados 
por uma figura humana.
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Cremos que uma imagem caracterizada por essa incompletude seja especial-

mente capaz de instigar a imaginação, permite que completemos as imagens com nossas 

expectativas de interpretação, com as projeções de nossos próprios anseios. Compreende-

mos que essa incompletude desejada não estaria ligada apenas à ideia de distanciamento 

da representação mimética ou em direção da abstração da forma, mas também a uma 

abstração da realidade ótica, física, lógica ou ainda a um distanciamento das formas mais 

comuns de representação difundidas.

Um exemplo disso são as ilustrações produzidas por J. C. leyendecker para 

anúncios da Arrow Collars and Shirts na década de 1920 (figuras 32, 33 e 34). Nessas 

pinturas, apesar do tratamento realístico dado às figuras, Leyendecker subverte a típica 

representação linear comum às ilustrações ao propor uma representação pictórica, em 

que a sugestão de intenso contraste de luz faz com que figura e fundo de mesma cor 

ou tom se mescle. esse recurso faz desaparecer as casacas, coletes e calças na indumen-

tária masculina e destaca ao extremo a alvura das camisas, gravatas e luvas. Aqui, a 

Figura 32 

J. C. leyen-

decker. 

Figura 

33 

J. C. 

Da esquerda para a direita:
Figura 32: J. C. Leyendecker 

para Arrow Collars and Shirts;
Figuras 33 e 34: Ilustrações de J. 
C. Leyendecker. A Arrow Collars 
and Shirts amplia seus produtos 

para vestidos femininos. 

Figura 34 J. C. 

leyendecker. Arrow 

Collars and Shirts. 
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expressividade se faz pela “invisibilidade” dos casacos que julgamos estarem lá, que ima-

ginamos estarem lá.

A preferência pelo realismo e pelo tratamento pictórico, como observamos em 

J. C. leyendecker, parece ter se feito mais sensível de tempos em tempos e especialmente 

na época áurea da ilustração de moda, por volta das segunda e terceira décadas do século 

XX. Ao final desse período a silhueta teria retornado a formas mais femininas e realistas, 

com desenhos em traços mais suaves, “um novo realismo refletia-se nas ilustrações de 

Carl erickson (eric), Marcel Vertès, (...) ruth Grafstrom, rené bouët-Willaumez e Cecil 

beaton” (MorriS, 2007, p. 86, 87). nesse período, o desenho a partir do modelo vivo 

passou a predominar, assim como o uso de pinceladas que pareciam inspiradas nas pintu-

ras expressionistas: texturizadas, sintéticas.

Além da tendência pictórica, percebemos também alguma tendência às formas 

abertas. tais tipologias referentes a pictórico, linear e forma aberta estabelecidas por 

Abaixo, ilustrações de moda que demonstram 
uma tendência ao tratamento pictórico.

Da esquerda para a direita:
Figura 35: Ilustração de Ruth Grafstrom;

Figura 36: ilustração de Cecil Beaton;
Figura 37: Ilustração de Bouët-Willaumez.

Figura 37 

bouët-Willaumez. 

Capa para Vogue 

edição Autumn 

dashion Forecast. 

Julho de 1941

Figura 36 

Cecil beaton. Capa 

para Vogue edição 

Summer hollidays. 

Julho de 1935

Figura 35  ruth 

Grafstrom. Mulher 

com casaco de listras. 

Vogue edição estados 
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Wöfflin, foram explicada em claros termos por José Costa D’Assunção Barros (2008). Ele 

esclarece que:

Por linear, entende-se que todas as figuras e formas significativas no interior 
de uma determinada construção artística são claramente delineadas. Cada ele-
mento sólido apresenta limites bem definidos e claros. Desta maneira, cada 
figura se destaca como se fosse uma peça de escultura – efeito que muito ha-
bitualmente é realçado por uma iluminação uniforme, este que é outro recurso 
tipicamente renascentista (bArroS, 2008, p. 18).

Enquanto que “o ‘pictórico’, por outro lado, remete a uma definição imprecisa 

e fragmentada da cor e do contorno – e, de acordo com a análise de Wölfflin, seria um 

traço marcante da Arte barroca” (bArroS, 2008, p. 18). neste tipo de imagem, os con-

tornos das figuras são indeterminados e fundem-se com os fundos sem fronteiras muito 

bem definidas.

A ideia de forma aberta, segundo barros (2008, p. 20), se refere mais direta-

mente à composição das imagens que fogem de uma construção essencialmente por 

Figura 40 

Marcel Ver-

tès. Anúncio 

para perfume 

Zut. 1948

Figura 39 

Carl “eric” 

erickson. Capa 

para Vogue. Ja-

neiro de 1933

Figura 38 

Carl “eric” eri-

ckson. Capa para 

Vogue. Fevereiro 

A tendência à forma aberta é percebida também 
nas ilustrações de moda. Acima, da esquerda 
para a direita:
Figuras 38 e 39: Ilustrações de Eric para Capas 
da revista Vogue;
Figura 40: Ilustração de Vertès para 
Schiaparelli.
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linhas horizontais e verticais e de formas completamente contidas dentro de uma estru-

tura de emolduramento. A forma aberta extrapola os limites da moldura, as figuras comu-

mente são cortadas em seu enquadramento. essas características podem ser percebidas 

no trabalho de rené bouché, de Marcel Vertès, de rené Gruau, de eric e do ilustrador 

contemporâneo david downton.

Para oliveira (2008, p. 38),

a imagem que rememoramos para toda a vida está em uma região, em um in-
definido lugar entre o que estamos vendo, o que vimos e o que supomos que 
estamos vendo. não existe um olhar puro, inocente e desinteressado. Vemos 
aquilo que temos a expectativa de ver. tal fato exclui qualquer processo coibi-
tivo e limitado de se fruir a ilustração. Sua criação é feita pelo ilustrador, mas 
sua concretização é do pequeno leitor.

Ainda para oliveira (2008, p. 41), existe um binômio fundamental para se con-

tar histórias por imagens: reconhecimento da imagem e rememoração. Para ele, o trajeto 

criativo se origina no ver, para, logo a seguir, chegar ao não visto.

Cremos que, da mesma maneira, a ilustração de moda (pincipalmente no caso 

de editoriais e capas de revistas e seus análogos digitais) se oriente sob o ver e o não ver, 

sob a incompletude da imagem completada pelo observador. Ainda que uma ilustração de 

moda não represente mimeticamente um objeto de moda, acreditamos que o repertório do 

observador venha completar as lacunas propostas pelo ilustrador e, a partir dessas lacu-

nas, favorecer ao observador o estabelecimento de significados, valores e percepções que 

possam surgir a partir da imagem. 

Se, como afirma Oliveira (2008, p. 37) um dos objetivos do ilustrador seja 
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transformar o comum em incomum e o real em fantástico, atuando na fronteira entre o 

visto e o não visto, caberia ao ilustrador de moda representar a moda de maneira livre e 

imaginativa: possibilitar uma camisa branca que se mostra na ausência, no vazio do pa-

pel, marcada por um negrume que a circunda; deixar a marca indelével da mão humana, 

da imaginação humana sobre a imagem, criar uma identificação entre a figura represen-

tada e o observador, criar uma vontade no observador de experimentar aquela fantasia 

proposta na ilustração. 

Além disso, o desapego à representação mimética do vestuário nas ilustrações 

de moda parece se fundamentar não apenas no âmbito da imagem, ou em uma funda-

mentação do que seja ou não ilustração, mas na forma como o sistema da moda opera. 

Sendo assim, seria pertinente refletir a classificação das referidas representações visuais 

como ilustrações de moda sem confundi-la com a concepção de indumentária: consi-

dera-se “moda” como objeto imaterial e “indumentária” como objeto material (KAWA-

MUrA, 2005, p. 1).

no próximo capítulo, essa discussão a respeito da representação do material e 

do imaterial da moda é retomada ao buscarmos esclarecer os aspectos que distinguem a 

ilustração de moda de atividades semelhantes com as quais é confundida – ou, algumas 

vezes, confunde-se.
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cAPÍtuLo iii: A iLustRAção e outRAs foRmAs de

RePResentAção AtRAVés do desenho nAs

AtiVidAdes dA modA

Este capítulo propõe definições ao termo ilustração de moda e apresenta os as-

pectos que o distinguem de atividades semelhantes com as quais comumente é confun-

dido: o desenho de moda (ou croqui) e o desenho técnico de moda. essa tarefa é realizada 

através de uma revisão bibliográfica e de análise de imagens que não escrutinam todos os 

seus aspectos mais profundos, mas se orientam a fim de destacar as principais caracterís-

ticas e as fronteiras entre essas atividades que, muitas vezes, se interseccionam. Apontar 

características para distinção entre as modalidades nos parece necessário para compreen-

der de forma mais clara essas categorias. na prática, as fronteiras entre uma e outra não 

são tão rígidas.

não seria possível traçar com segurança distinções entre ilustração de moda e 

desenho de moda se nos pautássemos em impressões de cunho estético ou técnico, tendo 

em vista que, em alguns casos, essas modalidades compartilham características. Mesmo 

na literatura especializada em desenho ou em moda, é comum que desenho de moda e 

ilustração de moda sejam tomados como um só, sem traçar uma distinção clara entre 

eles, ainda que, como ressaltamos anteriormente, as fronteiras entre eles se confundam. 

Portanto, a fim de definir ilustração de moda, faz-se necessário demonstrar as peculiari-

dades primordiais que distinguem esta de outras atividades semelhantes.

Figura 42 

branchée. 

Figura 41 

branchée. Co-

leção inverno 

As figuras 41 (topo) e 42 (acima) mostram, à 
esquerda, croquis da coleção da marca brasileira 
Branchée e, à direita, os mesmos modelos já 
confeccionados e em desfile.
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A confusão é tamanha que, aparentemente, propor uma definição de ilustra-

ção de moda não caracteriza um problema, tendo em vista que muitas pessoas não es-

pecializadas se dispõem a fazê-lo. Quando propostas vagas, contraditórias e equivoca-

das a respeito de ilustração de moda são publicadas é que se percebe que o seu sentido 

foi vulgarizado. isso se torna um problema para quem investiga a área ao constatar uma 

compreensão fragmentada e superficial do assunto. A certo momento da pesquisa nos de-

paramos com uma proposição que nos soa como um pequeno absurdo:

[ilustração de moda:] Usada pelos estilistas35, é a forma que encontraram 
para apresentar suas criações antes de serem confeccionadas. Antigamente, 
era muito usada em revistas de moda e catálogos. Hoje, desfiles e fotografias 
levam ao público as ideias dos estilistas. O desenho, como eu já disse, fica 
mesmo para o momento da criação. Isso quando não criam diretamente no 
corpo da modelo. (CeSAr, 2006, p.212)

o referido texto foi retirado de um livro que propunha apresentar informa-

ções relevantes a respeito da imagem, principalmente, aos interessados em se estabele-

cer como diretores de arte no mercado publicitário. No capítulo em que a definição de 

ilustração de moda é proposta, o autor apresenta, também, definições a outros diversos 

gêneros da ilustração. É notável como um texto como esse pode colaborar para a dissemi-

nação de uma ideia equivocada de ilustração de moda. Primeiramente propõe-se que as 

ilustrações de moda sejam “usadas pelos estilistas”. Por certo que estilistas e designers de 

moda podem produzir ilustrações, no entanto esta é uma atividade típica dos ilustrado-

res. na sequência, toma-se ilustração por croqui, de forma a desconsiderar as diferentes 

funções dessas duas modalidades, confundindo a etapa de divulgação da moda com a 

35    os grifos da citação são de nossa autoria.
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etapa projetual do design de moda, e desconsiderando a relevância do desenho no pro-

cesso criativo do designer. o tom adotado acaba por menosprezar a ilustração de moda, 

julgando-a como gênero irrelevante e ultrapassado.

entre felizes estudos a respeito do tema, Carla Stephania de Góis duarte36 

(2010, p. 51) busca esclarecer a definição de ilustração de moda como “... uma imagem 

ou um desenho que normalmente possui uma forma figurativa, ou seja, uma maneira de 

representar por meio de figuras, embora também possa ser apresentada de forma abs-

trata37”. essa proposta – de forma abstrata – se contrapõe a oliveira (2008, passim.), para 

quem a ilustração, via de regra, possui caráter figurativo, uma vez que será através da 

articulação entre as figuras, o cenário e os elementos formais próprios à composição, que 

se constituirá a narrativa ou a representação adequada dos elementos. Apesar de com-

partilhar da concepção de oliveira, de que a ilustração é, fundamentalmente uma ima-

gem figurativa, cremos que algum grau de abstração é possível à ilustração. Sendo assim, 

parece-nos que a forma abstrata a que duarte (2010, p. 51) se refere estaria mais bem de-

finida como forma abstraída.

Um editorial de moda ilustrado por Mats Gustafson para a edição italiana da 

Vogue de julho de 1998 (figura 43) exemplifica essa ideia. Nas duas últimas páginas do 

editorial (figura na 44), podemos ver dispostas, lado a lado, uma imagem claramente figu-

rativa e outra fortemente abstraída. A imagem à esquerda é de um figurativismo evidente: 

36    É professora de desenho de moda no SenAC, graduada em design de moda e mestre em Moda, Cultura 
e Arte pelo Centro Universitário Senac (2009) com dissertação defendida sobre o título “A Moda invade a 
Arte e a Arte invade a Moda”.
37    Grifo nosso.

Figura 43: editorial ilustrado por Mats Gustafson 
para Vogue italia.

Figura 43 Mats 

Gustafson. Why 

not a belt. Vogue 

itália. Julho de 

1998
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fica fácil perceber que se trata de uma mulher vestindo uma camisa branca com colari-

nho e saia plissada, com um cordão ou cinto claro marcando a cintura. enquanto que a 

ilustração à direita, apesar de figurativa, possui um alto grau de abstração: não apresenta 

contornos claros, nem representa volumes ou formas internas, tudo o que podemos perce-

ber é a sugestão de uma silhueta em forma de ampulheta através de uma mancha de tinta 

pouco contrastante com o fundo. Parece-nos que a figura envolve-se em uma névoa es-

cura que não permite ver seus contornos com definição, envolvendo em mistério também 

a sua identidade.

Sendo assim, a ilustração de moda não teria a função de representar simples-

mente a indumentária em toda a sua profusão de detalhes e especificidades, mas sim, de 

dotá-la de significado. Antes de nos determos a essa questão, convém prosseguir distin-

guindo ilustração de moda de suas atividades correlatas, o desenho de moda e o desenho 

Figura 43 Mats 

Gustafson. Why 

not a belt (detalhe). 

Vogue itália. Julho de 

1998

Figura 44: enquanto a ilustração à 
esquerda possui um figurativismo 
mais evidente, a ilustração da pá-
gina direita tende ao abstrato.
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técnico de moda.

3.1  desenho técnico de moda

Conforme esclarece Gragnato (2008, p. 40), o desenho técnico de moda “é nor-

malmente entendido como a representação planificada e bidimensional de peças de ves-

tuário e de peças de acessórios, como bolsas, sapatos, joias e bijuterias”. tal desenho é 

utilizado nas linhas de produção de confecções e oficinas de produção e desenvolvimento 

de produtos e, ainda conforme Gragnato (2008, p. 41), “também encontra utilização em 

catálogos e manuais de venda, orientando sobre os detalhes e modelo dos produtos”. esse 

tipo de representação utiliza códigos visuais previamente estabelecidos para representar 

a forma como a peça de vestuário ou objeto deverá ser confeccionado, a fim de deter-

minar a posição exata das costuras, a forma de montagem da peça, o local de aplicação 

dos detalhes, suas relações de tamanho, forma, volume e encaixe das partes que deverão 

compor a peça. Não utiliza cores a fim de facilitar a compreensão do desenho, contudo, 

podem ser utilizadas gradações de cinza ou hachuras a fim de diferenciar planos (GRAG-

nAto, 2008, p. 40). 

leite e Velloso (2009) esclarecem que

no processo de confecção da roupa, o desenho técnico é feito depois que a 
peça-piloto é aprovada. ou seja, só quando a roupa está totalmente resolvida 
e pronta para ser reproduzida é que esse desenho detalhado, com todas as es-
pecificações de construção e reprodução, será necessário (texto de orelha).

As imagens ao lado são exemplos de desenhos técnicos de vestuário. A figura 
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46 é um exemplo de desenho técnico de uma calça cargo: através dele percebemos 

onde são localizados os bolsos e onde são aplicados os botões; indica que o fechamento 

dianteiro se dá através de um zíper e um único botão no cós, orienta quanto ao local 

de aplicação dos passantes, onde devem ser inseridos cordões, onde deve haver costura 

dupla (dupla linha pontilhada), onde há costura simples (uma única linha pontilhada) ou 

onde há costura interna (linha ininterrupta). de forma geral, esse tipo de desenho mos-

tra frente e costas da roupa, não é colorido e, quando se mostra necessário demonstrar a 

parte interna, utiliza-se um tom de cinza na parte em destaque.

leite e Velloso (2009, p. 8) destacam que o desenho técnico compreende a 

roupa como um objeto que repousa sobre o volume do corpo, obedecendo suas formas, 

volumes e articulações. Assim, a roupa, que fora do corpo geralmente é uma superfície 

plana, torna-se tridimensional quando vestida. e, desta maneira, além das medidas de al-

tura e largura, o desenho técnico também deve buscar evidenciar o relevo e as reentrân-

cias do corpo.

Um exemplo de desenho técnico extremamente disseminado entre o público em 

geral são aqueles presentes nas revistas de moldes para costura. nestes casos, os dese-

nhos auxiliam na orientação ao leitor-costureiro sobre as etapas de confecção da roupa, 

sejam elas o corte, a montagem e a costura. normalmente, são apresentados três tipos de 

desenho: um demonstrando como a roupa se estrutura (o desenho planificado da frente e 

das costas do modelo); outro mostrando o plano de corte do tecido, como dispor os mol-

des sobre o tecido para cortá-lo de forma correta; e um último tipo de desenho, disponí-

vel em um encarte na revista, em tamanho natural, que oferece as peças de molde para 

Figura 45 

desenho técnico de 

camisa safári

Figura 45: o desenho técnico da blusa safári 
demontra tipos de costura, locais de aplicação de 
bolsos, botões e cinto.

Figura 46 Jacilyn 

barr. desenho técnico de 

calça cargo (the cargo 

Figura 46: desenho técnico de uma calça cargo
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cada uma das partes que deverão ser cortadas do tecido. nestas folhas de moldes, muitas 

linhas são sobrepostas e o leitor deve verificar qual o tipo de linha indicada no modelo 

que ele escolheu, que corresponda aos limites do desenho dos moldes de sua roupa. 

As figuras acima mostram páginas de uma revista de moda. Na primeira (figura 

47), no canto inferior esquerdo da fotografia que mostra uma modelo vestindo um maca-

cão dourado, existem dois pequenos desenhos: um desenho técnico do macacão mostrado 

na fotografia e outra ilustração que demonstra o tipo de corpo que essa roupa vestiria me-

lhor. Outra página (figura 48) mostra o desenho técnico da roupa em suas visões frontal e 

de costas, e o plano de corte do tecido. Por fim, temos a folha de corte (figura 49).

É importante perceber que no desenho técnico não há intenção artística 

Figura 48: desenho técnico da roupa do caderno 
de molde (detalhe superior) e desenho técnico 
do plano de corte do tecido (detalhe inferior);

Figura 48 

revista Mane-

quim. Caderno 

de moldes. 

Figura 49 revista 

Manequim. Folha de 

corte 1. Setembro de 

2012.

Figura 49: folha de corte.

Figura 47 

revista Mane-

quim. Metali-

zado. Setembro 

de 2012.

Figura 47: página da revista que mostra a roupa 
fotografada e, ao lado, detalhe do desenho 
técnico;
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semelhante àquela existente na ilustração de moda, e, como representação planificada, as 

proporções aproximam-se ao máximo do referencial material que deverá ser produzido. 

no desenho técnico não há representação de texturas, estampas ou sugestão do material a 

ser utilizados na confecção da peça, tais informações constam da ficha técnica que acom-

panham o desenho técnico. Mesmo o volume é sugerido apenas pelo corte do próprio mo-

delo da roupa. o que interessa a esse tipo de desenho é demonstrar detalhes precisos de 

seu corte, costura e acabamento a fim de orientar a confecção do produto.

3.2  desenho de moda

também denominado croqui (GrAGnAto, 2008, p. 44), o desenho de moda 

consistiria em uma representação visual que acompanha o processo de criação de um 

determinado vestuário em suas fases iniciais, quando da concepção pelo designer, e apre-

senta todas as informações necessárias à reprodução de cópias idênticas. 

de caráter projetual, no croqui se inserem considerações e decisões sobre as 

formas, os materiais, as cores, o caimento do tecido e demais particularidades das quais 

o produto acabado deverá ser conferido. “Assim, o croqui ou desenho de moda reúne e 

visualiza as informações que devem ser consideradas para a concepção do produto de 

moda, antes de sua realização e reprodução em grande quantidade” (GrAGnAto, 2008, 

p. 32). Ainda segundo Gragnato (2008, p. 33-34), além do desenho em forma de croqui, 

os profissionais utilizam também o desenho técnico, que esclarece sobre detalhes como 

recortes, tipos de costuras e localização exata de elementos que compõem a peça.

A imagem na próxima página (figura 50) mostra um croqui (à esquerda) e o 
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produto já finalizado (à direita). É interessante perceber como o designer conseguiu repre-

sentar os materiais a serem utilizados na produção da roupa, bem como detalhes da indu-

mentária: a mão convenientemente inserida no bolso evidencia a luva acoplada à saia, 

bem como a perna esquerda da figura projetada à frente demonstra detalhes do projeto 

que talvez não fossem tão bem compreendidos se não fossem desenhados dessa forma. A 

figura é mostrada de frente; a cabeça e os pés, que não interessavam e cuja presença não 

interferiria na decodificação e compreensão do projeto mostrado, foram sumariamente 

ignorados no momento de desenhar.

luciana Gragnato (2008, passim) determina o desenho de moda como uma re-

presentação de uma etapa de um processo criativo que busca demonstrar as especifici-

dades do produto idealizado pelo designer, quais sejam proporções, caimento de tecido, 

cores, texturas, estampas, acabamentos, etc. em sua proposta, Gragnato (2008, p. 45) an-

tepõem a definição de croqui em favor de uma definição mais amplamente disseminada 

na moda:

De acordo com as definições para a palavra croqui, encontradas em dicioná-
rios da língua portuguesa e da língua francesa e também em dicionário de 
termos artísticos, parece haver concordância entre os autores a respeito de sua 
significação. Em geral, definições como esboço, desenho rápido e esquema 
poderiam elucidar o uso do termo. Contudo, no design de moda, o uso da pa-
lavra croqui está diretamente associado à representação da ideia do designer, 
a partir do ato de desenhar. Assim, o croqui é a junção do fazer e do pensar o 
produto de moda em termos projetuais. em outras palavras, quando o desig-
ner de moda concebe o produto, a necessidade de exteriorizá-lo, comunicá-
-lo ou mesmo de estudá-lo é resolvida por meio da representação gráfica que 
revela, no ato de desenhar, a ideia, a intenção e o plano do designer (GrAG-
nAto, 2010, p. 45).

Figura 50 [Sue 

Jenkyn Jones]. Croqui 

e look confeccionado

Figura 50: Croqui e look já confeccionado.



68

o caráter projetual do desenho de moda destacado por Gragnato é reiterado por 

Duarte (2010, p. 57), que afirma que o desenho de moda busca a materialização, ou seja, 

carrega a intencionalidade de produção do projeto concebido no desenho. Cabe esclarecer 

que o termo projetual tão recorrentemente referido neste capítulo é relativo a projeto e, 

ao utilizá-lo, referimo-nos à função e uso do desenho inserido no processo de pesquisa, 

concepção e desenvolvimento de um produto de design de moda. Consideramos este um 

aspecto fundamental para a distinção entre desenho e ilustração de moda: o desenho de 

moda (assim como o desenho técnico) faz parte de um projeto, ou seja, está inserido nos 

primeiros estágios da cadeia produtiva que visa a materialização de um item de moda. 

Enquanto isso, a ilustração de moda não possui essa função projetual, ela justifica-se ao 

seu próprio fim, é o próprio produto resultante de um processo criativo e poético.

O desenho de moda se configura de maneira bastante característica, conforme 

observado por daniela de oliveira brito (2008, p. 24):

enquanto no desenho artístico clássico procura-se a perfeição na 
representação de musculaturas, proporções perfeitas e peles, no desenho de 
moda a intenção e o objetivo final é o detalhamento fiel de tecidos, e modelos 
a serem confeccionados.

A autora disserta a respeito da construção estética comum a grande parte dos 

desenhos de moda, ressaltando como traços característicos destes o alongamento verti-

calizado da figura humana, a cabeça que se apresenta diminuída, o alongamento das per-

nas que faz com que o tronco seja elevado do centro do corpo, os membros superiores 

igualmente alongados e a ponta dos dedos que atingem o centro das coxas, além de que, 

muitas vezes, as figuras são representadas com a estrutura óssea aparente (brito, 2008, 

Figura 51 Junio 

ramos. Projeto box. 

2010. disponível 

em:

Figura 51: O croqui de Junio Ramos apresenta 
os característicos tratamentos estilísticos da 
anatomia, como o alongamento dos membros e 
pescoço.
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passim). relacionado a isso, Gragnato (2008, p. 58) ressalta que a forma como o corpo 

humano é desenhado nos croquis – com certas distorções em comparação às propor-

ções do modelo clássico de representação – implica em certa postura necessária ao trajar 

aquele item ou evidencia graficamente certos aspectos físicos e conceituais do produto de 

moda que apresenta.

Este outro croqui desenvolvido por Júnio Ramos (figura 52) apresenta algumas 

das características de croqui destacadas por brito (2008, p. 24). A mais evidente, neste 

caso, é o alongamento vertical da figura, em especial das pernas, que de tão alongadas 

chegam a ocupar mais da metade da altura total da figura. Os braços são igualmente 

alongados, assim como o pescoço. A cabeça está diminuída e os ossos da clavícula são 

destacados no desenho. Além disso, percebe-se que o corpo é desenhado de forma rá-

pida: alguns dos traços não se encontram ao delimitar o contorno do corpo e outros são 

mesmo suprimidos, como ocorre nas pernas da figura de costas. Neste caso, nem mesmo 

os pés são desenhados. Da mesma forma, o rosto da figura foi suprimido em favor de 

maior atenção ao desenho da roupa – que é o que mais importa ao croqui. Aí sim, o dese-

nho elabora-se a fim de demonstrar detalhes da modelagem: babados, pregas, aplicações 

e fechamento. 

o designer de moda ronaldo Fraga tem uma relação peculiar com o desenho. 

Para ele, o desenho está envolvido em todo o processo de desenvolvimento de suas co-

leções, desde os primeiros sketches38, até os croquis, o desenvolvimento de estampas e a 

realocação dos croquis como ilustrações. 

38    rascunhos e anotações de ideias e referências visuais.

Figura 52 

Junio ramos. 

Projeto box. 

2010.

Figura 52: Croqui de Junio Ramos para projeto 
Box mostra o look de frente e de costas com 
anotações.
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No filme de curtametragem desenvolvido pela Pimenta Filmes, Cadernos de 

roupas – memórias e croquis, ronaldo fala de sua relação, que vem desde a infância, 

com o desenho. o interesse pelo desenho teria feito com que ronaldo Fraga entrasse em 

contato com a moda ainda adolescente, através de um curso gratuito de figurino oferecido 

pelo SENAC de Belo Horizonte. Seu primeiro emprego neste segmento foi desenhar fi-

gurinos em uma loja de tecidos e o mesmo determina essa experiência como responsável 

pela maior parte de seu conhecimento sobre tecidos. ronaldo demonstra consciência da 

artisticidade presente em seus desenhos, que extrapolam o limite funcional a que lhe po-

deriam ser atribuídos: de croquis ou sketches para fim do desenvolvimento conceitual de 

uma coleção, tornam-se ilustrações, uma vez que carregam uma marca autoral evidente, 

e traços e formas impregnadas de referências e conceitos. Seus desenhos, de estética tão 

característica e bem elaborada, se encontram nos ambíguos e flexíveis limites entre ilus-

tração e croqui – e mesmo, da arte.

os desenhos de ronaldo não possuem a estilização típica observada por brito 

(2008) – das figuras alongadas, com cabeça e tronco diminuídos, traços do corpo e do 

rosto sintéticos. Seus desenhos são estilizados, mas de forma diferente: a pele ganha co-

res inusitadas, azul, alaranjado; o cabelo e a cabeça tomam proporções que contrastam 

com a fineza de pescoço, pulsos e pés diminutos. Seu traço se adéqua a cada uma das 

narrativas que procura desenvolver nas figuras e nos designs.

Vejamos um croqui desenvolvido pelo designer mineiro para a coleção Ve-

rão 2008/2009 que teve como referência o rio São Francisco (figura 53, página se-

guinte). neste desenho é especialmente notável o tratamento dado aos braços: eles estão 
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escondidos atrás do corpo da figura (o que não é uma ocorrência comum: a maioria dos 

croquis costumar mostrar de forma clara todos os membros do corpo), mas ainda assim o 

longo espaço entre os ombros e as mãos sugere braços muito alongados. este croqui não 

apresenta as pernas. Supomos se tratar de um vestido, mas sem poder afirmar algo mais 

exato sobre seu comprimento por acabar em uma região onde poderiam estar situados os 

quadris da figura, especialmente se considerarmos que, na maior parte dos croquis que 

apresentam os braços alongados, estes atingem o meio das coxas, como observado por 

brito (2008, p. 24). É evidente também o alongamento das mãos, notadamente maiores 

que a altura da cabeça. A estilização acontece também na escolha inusitada da cor da 

pele da figura, entre o terracota e o alaranjado, o que cria um contraste cromático com-

plementar aos tons de turquesa do vestido.

É impossível afirmar com certeza se o vestido possui mangas longas ou curtas, 

uma vez que os braços da figura estão por trás do corpo. Poderia se tratar de um vestido 

de mangas curtas tipo capa, entretanto seria apenas uma suposição. Parece que o vestido 

é composto de uma série de escamas que se sobrepõem em cores que vão do turquesa ao 

cinza em suas várias tonalidades, e que supomos serem feitas de tecido e bordadas na 

ponta com miçangas circundando uma grande lantejoula ou uma miçanga maior. 

o desenho apresenta cabelos elaborados e uma face bem detalhada, diferente-

mente do que se observa na grande parte dos croquis de moda, e diferente do croqui de 

Júnio Ramos analisado anteriormente. A figura é desenhada de forma a detalhá-la por 

inteiro: a roupa não prevalece sobre a personagem e vice e versa. 

Apesar de se tratar, obviamente, de uma imagem figurativa, de forma alguma a 

Figura 53 

ronaldo Fraga. 

Croqui para co-

leção rio São 

Francisco

Figura 53: Croqui de Ronaldo Fraga para a 
coleção Rio São Francisco.
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intenção mimética está presente, a figura não prima pelo realismo. Além das já referidas 

estilizações da forma e da cor, é possível perceber a simplificação do desenho do rosto, e 

seu cabelo, presumivelmente encaracolado, é representado através de um preenchimento 

de pequenos círculos de contorno preto sobre um fundo cinza. A figura toda é contornada 

com um fio fino que delineia as formas, característica observada em grande parte dos 

croquis, em especial aqueles desenhados à mão.

As produções de Ronaldo Fraga frustram qualquer tentativa de classificação pe-

remptória. durante o processo de concepção e elaboração de coleção, ronaldo mantém 

um caderno onde faz anotações de todo tipo, colagens com referências e desenhos com 

suas ideias, sketches com “croquis-ilustrações”. há vários anos ronaldo trabalha com ca-

dernos de desenho: seis meses antes do desfile, ele escolhe um tema, pesquisa a respeito e 

vai desenhando suas impressões e sensibilidades quanto ao tema (bhAZ, 2012). o resul-

tado é que esses cadernos acabam assemelhando em muito aos livros de artista39, repletos 

de ilustrações, padrões e desenhos que viram estampas, com páginas coloridas de acordo 

com o tema, fotografias, objetos, anotações. Para a coleção Giz, o designer teria mandado 

montar um caderno com páginas negras, sobre quais ele desenharia em branco; além de 

já ter usado cadernos antigos de contadores (figura 54) e outro feito de folha de papel al-

maço (bhAZ, 2012).

Ao relatar a forma como desenvolveu a estética dos seus desenhos, ronaldo 

39    livros de artista “são aqueles em que o artista assume a responsabilidade sobre todas as etapas de 
concepção e produção do livro, ainda que por vezes não o construa com suas próprias mãos; são trabalhos 
de concebidos levando-se em conta a conformação espaço-temporal característica do livro, e que mantém as 
particularidades formais e estruturais do livro, isto é, podem ser folheados”. (SoUSA, 2009, p. 77)

Figura 54 ro-

naldo Fraga. Cro-

qui para coleção 

Athos bulcão.

Figura 54: croqui de Ronaldo Fraga dese-
nhado sobre o caderno de contabilidade para a 
coleção Athos Bulcão. Cílios gigantescos, entre 
outras características autorais.
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Fraga considera as experiências no curso de estilismo na Faculdade de belas Artes da 

Universidade Federal de Minas Gerais e ao curso realizado na Parson’s School of Design, 

em nova iorque, como determinantes. Foi com essas experiências que teria passado a 

desconstruir seus desenhos, estilizá-los cada vez mais e a desenhar pessoas comuns, ma-

gras, gordas, feias, bonitas, com narizes aduncos, cabelos crespos, e, mais extremamente, 

de pele azul, alaranjada, preta, cílios descomunais, etc (bhAZ, 2012).

os desenhos dos cadernos de ronaldo Fraga foram reunidos pelo próprio de-

signer e originaram uma exposição intitulada Caderno de roupas – memórias e croquis. 

A exposição foi exibida entre 10 de outubro a 09 de dezembro de 2012, no Circuito Cul-

tural Praça da liberdade, em belo horizonte, e deve ocorrer também em outras capitais 

de estados brasileiros. Nesta mostra, os registros gráficos do designer são expostos sob a 

Figura 55 

ronaldo Fraga/

Figura 56 

ronaldo Fraga/

tok&Stok. Catálogo 

de produtos. 2012.

Figura 55 (esq.): os croquis de Ronaldo Fraga 
ilustram o catálogo da Tok&Stok que promove 
a linha especialmente projetada pelo estilista 
(detalhe).

Figura 56 (dir.): páginas internas do catálogo 
Tok&Stok. Os croquis de Ronaldo Fraga viram 
estampa para produtos de utilidade domésticas 
e decoração.
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perspectiva de uma produção artística – são descolados da realidade originalmente per-

tencente a um projeto e os traços poéticos e estéticos são evidenciados. Sendo assim, é 

inegável que os desenhos de ronaldo Fraga não se comportam como meros croquis de 

moda: na verdade,cremos que eles extrapolem as fronteiras funcionais e galguem status 

artístico.

Afora o seu deslocamento para a esfera artística, os desenhos de ronaldo são 

realocados para funcionar como ilustração: esse fato pode ser verificado na sessão Linha 

do Tempo do website de Ronaldo Fraga (figura 57): nessa sessão, que apresenta imagens 

de passarela de coleções de anos anteriores, o menu é construído de desenhos que ro-

naldo Fraga fizera ao planejar cada coleção. Os desenhos são dispostos um ao lado do 

outro e o usuário clica sobre o desenho para acessar a coleção.

3.3  ilustração de moda

o caráter projetual dos dois tipos de desenho anteriores, croqui e desenho téc-

nico, determinam a sua diferença primordial em relação à ilustração de moda. Gragnato 

(2008, p. 6-47) sugere partir da ideia de comunicação de produto de moda a fim de dife-

renciar desenho de ilustração:

Se em ambos há a representação gráfica de peças de roupa ou acessório, o 
desenho ou croqui preocupa-se com seu detalhamento e características envol-
vidas em sua fabricação e a ilustração concentra-se na mensagem de moda 
intrínseca a este produto. A partir dessa perspectiva, podemos entender que a 
ilustração de moda está no campo do experimental: novas estéticas, conceitos 
e técnicas de comunicação tanto de moda como de estilos de vida.

Para duarte (2010), a distinção que se estabeleceu entre a ilustração e o desenho 

Figura 57 linha do tempo 

do site de ronaldo Fraga.

Figura 57: Sessão “Linha do Tempo” do site de 
Ronaldo Fraga. Os croquis são utilizados como 
ilustração.
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de moda está diretamente ligada à forma como seus respectivos profissionais vem atu-

ando ao longo dos tempos: enquanto os ilustradores de moda produziriam “desenhos 

aos quais seriam agregados seu próprio discurso e sua capacidade reflexiva” (dUArte, 

2010, p. 53), com a finalidade de divulgação das imagens de moda através das mais di-

versas mídias, os desenhistas de moda não apenas desenham e criam em papel, como 

também desenvolvem suas criações, materializando-as em tecido, tornando-as usáveis 

(dUArte, 2010, p. 55-56). em suma: “... o desenho de moda busca a materialização, a 

execução do referido desenho; já a ilustração de moda transita em meios midiáticos de 

divulgação” (dUArte, 2010, p. 57).

essa mesma autora propõe que a ilustração apresenta elementos que abarcam a 

moda, bem como seria uma divulgadora dos trajes utilizados no passado, no presente e 

uma projeção criativa do que poderia ser utilizado no futuro (duarte, 2010, p. 51). essa 

importância como registro histórico é reiterado por Gragnato (2008, p. 46):

isto significa dizer que a ilustração de moda traz o ‘pulsar do tempo’, pois 
carrega traços desse tempo, valores e comportamentos, mudanças e osci-
lações, que influenciam a percepção e a concepção de novas estéticas, bem 
como análise e interpretação do espírito do tempo, da época em que ela foi 
realizada.

A fala de Gragnato (2008) nos leva a refletir sobre como a ilustração seria capaz 

de transmitir esse discurso de valor e comportamento, de transformação estética e ideoló-

gica. em muitas ilustrações isso implica analisar além (ou muito pouco) da indumentária 

que está representada (às vezes de forma bastante abstraída) e compreender como a ima-

gem carrega em si os valores da moda. 
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desta forma, nos deparamos com ilustrações como as realizadas por david 

downton para a edição de aniversário da revista Vogue Austrália em 2009 (figura 58). 

São quatro ilustrações para diferentes capas da edição especial de 50 anos da revista que 

traz a atriz australiana Cate blanchet vestindo balenciaga, McQueen, Armani e Martin 

Grant. Além de constarem no miolo, cada uma das quatro ilustrações feitas por downton 

foram capa da revista. É interessante reparar como, na ilustração referente a Giorgio Ar-

mani, o único elemento de indumentária ilustrado é um colar que fica meio coberto pelos 

cabelos claros e uma possível roupa branca.

Observemos a ilustração que mostra a atriz vestindo Balenciaga (figura 59,  pá-

gina seguinte) que aparece na capa da revista (como na figura 58): a imagem mostra a 

figura feminina da cabeça até a altura dos quadris, onde as mãos repousam, formando 

ângulos entre braços e tronco pela flexão dos cotovelos, ocupando de forma mais evidente 

a região central e baixa do espaço gráfico da imagem. A atriz é retratada do ponto de 

vista frontal direto; enquanto seu tronco está posicionado de frente, sua cabeça está em 

meioperfil e levemente inclinada para baixo, com os olhos fitando o interlocutor da ima-

gem, seja ele o ilustrador ou o observador. esta combinação de pose e olhar combina algo 

inquisidor e misterioso: ao mesmo tempo em que a personagem se revela e se impõe (pela 

posição corporal e pelo olhar direto) ela se distância – o rosto esquivando-se, um dos 

olhos escondidos sob o cabelo.  

As cores eleitas pelo ilustrador para compor a imagem foram o preto do casaco, 

da blusa interna e das linhas do desenho; o amarelo presente no laço/cinto que marca a 

cintura e no cabelo loiro da modelo; e a cor azul, em tonalidade que vai da mais clara, 

Figura 58 

david downton. 

Capa e páginas 

ilustradas para es-

pecial de 50 anos. 

Vogue Austrá-

lia. Setembro de 

Figura 58: Ilustrações de Downton na capa 
e nas páginas internas da Vogue Australia 
(montagem).
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presente nos reflexos do casaco (como a demonstrar uma luminosidade so-

bre o casaco preto) a um azul mais intenso e próximo ao marinho nos olhos. 

É a cor branca, entretanto, que predomina em grande parte da ilustração, 

seja no fundo vazio da imagem, na pele ou no casaco. tonalidades de bege, 

que vão do marrom até um tom próximo ao cinza, são utilizadas para de-

limitar sombras e volumes nos tecidos brancos e nos lábios e pele da atriz, 

colaborando também para definir de forma sutil as formas não delimitadas 

por linhas.

A imagem possui um alto contraste na saturação das tonalidades 

amarelas (intensa no cinto, quase transparente e acinzentada no bege) e alto 

contraste também entre as áreas claras e as escuras. estas são característi-

cas comuns a muitas ilustrações de david downton, especialmente àque-

las produzidas utilizando nanquim e aquarela (como a em questão). Per-

cebemos que repertório visual de david downton deve abarcar um longo 

tempo de observação da obra do ilustrador René Gruau (figura 60, página 

seguinte), uma vez é que possível observar certa similaridade entre a obra 

desses dois ilustradores, em especial no uso do intenso contraste entre cores 

e formas, e em um tipo de linha gestual sintética e marcada pela textura do 

pincel. nas produções de ambos artistas, é notável como a linha varia de es-

pessura em locais específicos do desenho, alcançando efeitos dramáticos.

Nesta ilustração (figura 59), Downton utiliza essa sua linha es-

pessa, rápida, que viaja pelo espaço do papel de forma aparentemente 

Figura 58 david 

downton. balenciaga, 

especial de 50 anos 

Vogue Austrália. Vogue 

Austrália. Setembro de 

2009

Figura 59: Cate Blanchet veste Balenciaga, por David Downton.
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displicente, porém exata. A forma acaba por ser definida em alguns pontos pela linha, e 

em outros pela mancha colorida, aí sem contorno, compondo espaços que parecem não 

finalizados, como observamos na manga esquerda do casaco, que é apenas contornado de 

preto e não preenchido, conforme o restante da ilustração. este recurso é utilizado com 

frequência por downton, que muitas vezes escolhe desenhar apenas um dos olhos de suas 

figuras, apenas sugerindo o outro através de um leve contorno ou mancha de pouco con-

traste com a pele. eis aí uma das peculiaridades das ilustrações de downton: ele trabalha 

as cores de forma a criar uma expressividade gráfica principalmente através do contraste: 

a pele confunde-se por vezes com o fundo; algumas formas são apenas sugeridas por 

poucas linhas e por áreas entintadas; as figuras são elaboradas de forma sintética e, ainda 

assim, surpreendentemente reconhecíveis, como na modelo que posou para o trabalho.

david downton não costuma apresentar grandes preocupações em retratar os 

mínimos detalhes da indumentária, as texturas e estampas do tecido ou a complexidade 

das joias. Da mesma maneira como trata a representação da figura humana, o ilustrador 

utiliza da textura e transparência dos pigmentos e do movimento do traço para sugerir 

os principais aspectos da vestimenta, aqueles que são essenciais, ou mais característicos. 

O material têxtil não é identificável, e, entretanto, ele destaca outros valores. Quase sem 

fazer uso do exagero das formas, downton consegue transmitir à sua produção uma aura 

de elegância extrema, de sofisticação e delicadeza, a partir da forma como utiliza os ma-

teriais clássicos – pastéis, aquarelas, nanquim, tintas diversas – e como orienta seu traço 

em um movimento rápido, longilíneo, nem sempre limpo, mas definitivamente livre e 

espontâneo.

Figura 60 rené 

Gruau. ilustração de 

moda.

Figura 60: ilustração de René Gruau. Entre as 
semelhanças entre Downton e Gruau estão o uso 
expressivo do fundo branco, linha com expessu-
ras contrastantes, cores chapadas e formas com 
preenchimento incompleto.
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A ilustração de downton não se pauta pelo realismo e pela mimese no dese-

nho; não evidencia detalhes da vestimenta e nem podemos saber se a blusa interna que é 

mostrada é bordada ou estampada; se é a parte superior de uma blusa ou se trata de uma 

lingerie; nem mesmo é possível lançar palpites a respeito dos tecidos de que a jaqueta é 

feita. entretanto, a mensagem de moda está evidente: a elegância da roupa e da modelo é 

inegável, as informações de tendência – cores, elementos do vestuário, atitude e compor-

tamento –, o estilo, tudo pode ser verificado através dessa ilustração. Eis aí o estado de 

ânimo a que blackman (2007, p. 7) se refere, o pulsar do tempo e os valores mencionados 

por Gragnato (2008, p. 46), e a reestruturação da realidade defendida por oliveira (2008, 

p. 71): 

Este é um dos grandes desafios da arte de compor. Dar um sentido, criar um 
significado além dos objetos, reestruturar a realidade, no caso da ilustração, 
aos objetos da contemplação e da narração, livrar a imagem de sua face caó-
tica e poluída e encontrar o solene no comum. A ilustração não é um registro 
fotográfico. A composição e o modo como o ilustrador está vendo a cena são 
estruturas invisíveis da ilustração. Sem aquela, nada se sustenta.

Apesar de havermos utilizado os pressupostos de brito (2010) no que se refere 

à estética comum aos croquis, é necessário esclarecer que não compartilhamos sua con-

cepção quanto à definição de ilustração de moda. Para Brito (2008), “o termo ‘ilustração 

de moda’ cobre enorme gama de trabalhos artísticos elaborados por estilistas e ilustrado-

res” (brito, 2010, p. 27). Consideramos tal definição propensa a ambiguidades, deveras 

ampla e um tanto perigosa já que esse pressuposto acompanha a pesquisadora durante 

todo o seu texto. esta proposta ampla é mais bem adequada à forma como a ilustração de 

moda se estabeleceu em seus primórdios e mostra-se incongruente em relação ao status 
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da ilustração de moda atual. Soa ambígua principalmente por propor que ilustrações de 

moda possam ser produzidas por estilistas (e podem!) sem, contudo, diferenciar clara-

mente esta atividade das outras representações visuais mais comumente produzidas por 

estes profissionais, como o desenho de moda. Parece-nos um tratado que prima pela es-

tética comum ao desenho na moda, que aponta questões interessantíssimas rumo a uma 

tipologia da moda em desenhos, mas que não cuida de diferenciar os termos em que se 

estabelecem entre essas modalidades. Ainda que algumas produções permaneçam entre 

as fronteiras entre essas categorias, existem diferenças primordiais entre elas. 

o editorial de beleza ilustrado por tanya lyng para a revista Harper’s Bazaar 

(figura 61) é um exemplo de editorial cujas imagens não possuem a relação mimética 

como uma característica. o texto que intitula o editorial declara que “maquiagem é arte” 

e, em seguida, explica: “o outono traz a mais criativa, colorida coleção de cosméticos já 

vista, impossível capturar em uma fotografia. Então a Bazaar pediu à ilustradora tanya 

lyng para usar a maquiagem como seu material”. Para compor as ilustrações a artista uti-

lizou as maquiagens como tinta, a fim de demonstrar não só a paleta de cores da referida 

estação, mas a forma como a artista percebe que os cosméticos interagem com a beleza 

feminina.

Longe de aproximar-se de um figurativismo literal, a beleza retratada por Tanya 

ling traz destaque aos lábios, aqui preenchidos de forma quase displicente. As sardas 

de uma das figuras retratadas são evidenciadas, alguns olhos são delineados, outros são 

coloridos com sombras de tons terrosos. As maçãs do rosto são ignoradas: os blushes não 

são vistos colorindo a pele das figuras. As ilustrações de Tanya Ling não foram feitas 

Figura 61 tanya 

ling. Makeup is Art. 

US harper’s bazaar. 

Setembro de 1998

Figura 61: ilustrações de Tania Lyng para edi-
torial de beleza da revista US Harper’s Bazaar 
de
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para que as leitoras reproduzissem tal qual a maquiagem mostrada nas ilustrações, mas 

indica certos caminhos de beleza: a paleta de cores, principalmente; os destaques no 

rosto; o tratamento dado à pele.  

Mats Gustafson apresenta um editorial ilustrado para a revista Vogue italiana 

de setembro de 2002, em que as botas, Givenchy, Gaultier, Versace, dior, Valentino e 

Ungaro, são representadas por meio de colagens. o ilustrador trata as imagens de forma 

quase vetorial: não há qualquer sugestão de brilho, volume, profundidade; são os contor-

nos das botas, suas formas, que são retratadas: se possuem um cano reto, curto ou longo, 

se ele acompanha e realça as formas naturais da perna, a altura e a forma dos saltos, as 

estampas, as aplicações de franjas, a forma de usar, esticada sobre a perna ou amassada 

na região do tornozelo.

existem casos em que a ilustração de moda é tratada esteticamente de forma 

semelhante a um croqui, disposta esquematicamente sobre um fundo branco, ou dese-

nhada originalmente sem fundo, as figuras parecendo posar ou como se ocupassem uma 

passarela. A revista brasileira Lola Magazine, de julho de 2011, traz duas páginas com 

ilustrações da empresária de moda Stephane Park para looks de trabalho (figura 63, pá-

gina seguinte). o editorial é categorizado pela revista como “sketchbook”. São ao todo 

nove figuras dispostas sobre um fundo verde. Percebe-se que elas foram originalmente 

desenhadas sobre um papel branco e depois editadas para que se sobrepusessem umas às 

outras e sobre o fundo colorido, uma vez que os detalhes e linhas dos materiais utilizados 

para o desenho parecem variar de escala.

Algumas das figuras são desenhadas por Park como se estivessem caminhando, 

Figura 62 Mats 

Gustafson. boots 

impact. Vogue itália. 

Setembro de 2002

Figura 62: Acima, editorial ilustrado por Mats 
Gustafson para a Vogue italiana.
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outras paradas, todas são mostradas de frente e em pé, vestidas com looks completos de 

determinados designers internacionais. isso nos leva a supor que as ilustrações foram rea-

lizadas a partir de fotografias (possivelmente de desfiles e de lookbooks). A representação 

das roupas é a principal preocupação, neste caso. Stephane Park preocupa-se em demons-

trar adequadamente os tipos de gola de cada modelo de casaco, as variadas estampas, o 

caimento dos tecidos (o laço da blusa Fendi é estruturado e volumoso, enquanto o Gucci 

parece cair em um tecido mais pesado) e mesmo os materiais (A basso & brooke apre-

senta uma gola de pelos castanhos). Ainda assim, percebemos que Park preocupou-se em 

desenhar a face das figuras, seus cabelos e arranjos de cabeça são elaborados e o aspecto 

cadavérico das modelos com seus rostos angulosos dota os desenhos de uma carga auto-

ral bem definida.

o próximo capítulo busca propor uma análise para as ideias discorridas nestes 

dois últimos capítulos para, então, tecer as devidas conclusões.

Figura 63 

Stephane 

Park. A classe 

operária... 

revista lola. 

Figura 63: Ilustrações de Stephane Park na 
revista Lola
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cAPÍtuLo iV: deLineAndo sentidos e inteRPRetAções - 

iLustRAção de modA e VisuALidAde

nos capítulos anteriores discutimos alguns dos aspectos formais que represen-

tam as disposições gerais da ilustração de moda. Através dos casos estudados, foi pos-

sível concluir que a ilustração atual, em termos gerais, não tem como referencial a indu-

mentária, mas a moda como fenômeno. 

o livro de yuniya Kawamura (2005) publicado sob o título Fashion-ology apre-

senta definições e expõe as circunstâncias históricas do desenvolvimento do termo moda, 

situando-o entre as práticas da sociedade moderna. A autora problematiza o uso do 

termo:

[a] palavra “moda” é prioritariamente usada para se referir a aspec-
tos do vestuário e de estilo. existem “modas” em outros aspectos da 
vida intelectual e social, e moda existe em várias esferas de nossas vidas 
(KAWAMUrA, 2005, p. 2). 

Kawamura (2005, p. 2) propõe que o conceito moda está relacionado a um senso 

sociológico e que se trata de um produto simbólico sem qualquer substância material: um 

objeto intangível e distinto dos objetos tangíveis a que se associa. Parece-nos adequado 

considerar, portanto, que as ilustrações de moda não se ocupem, necessariamente, em re-

presentar a vestimenta, os acessórios ou os objetos (o aspecto material, enfim, que diz 
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respeito a apenas uma parte do sistema moda), mas em representar a moda em sua esfera 

intangível, conceitual e articuladora de valores que a apresentem enquanto fenômeno.

taylor (2002) e ribeiro (apud tAylor, 2002), ao discorrer sobre cartoons, 

apontam para uma característica desse tipo de desenho ao propor uma interpretação e 

uma crítica da moda através do humor. Cremos que a ilustração de moda possa atuar de 

forma semelhante, apesar do humor não ser uma característica intrínseca à ilustração de 

moda. Para ribeiro (apud tAylor, 2002, p. 145), os cartunistas

fazem o que os historiadores de moda fazem, eles registram, analisam e se-
lecionam ou interpretam a roupa, eles provêm um inestimável testemunho à 
cultura, ao comportamento, à visão dos tempos.

Concluímos, portanto, que a ilustração de moda, além de interpretar a moda 

em seus diversos aspectos, seja um reflexo do contexto cultural em que essa visuali-

dade opera. o abandono de uma representação mimética de objetos tangíveis em favor 

de uma interpretação da moda enquanto campo em que o vestir, o comportamento e o 

estilo articulam valores e significados a respeito de certa identidade, nos indica que va-

lores abstratos possam sobrepujar-se ao valor intrínseco do objeto que a ilustração esteja 

representando.

A respeito disso já discorria Jules Prown (1982, p. 3):

existem diferentes tipos de valor. Um deles, intrínseco à estrutura do próprio 
objeto, é estabelecido pela raridade dos materiais utilizados. (...) Mais transi-
tórios ou variáveis são aqueles valores atribuídos pelas pessoas que original-
mente produziram ou fizeram uso do objeto, seja por nós, atualmente, ou por 
pessoas em qualquer outro momento transcorrido. Um valor que advenha da 
utilidade persistirá pelo tempo que o objeto continue a ser útil e pode retornar 
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quando um objeto obsoleto se tornar novamente útil (fogões a lenha em uma 
crise de petróleo).  Além dos valores material e utilitário, certos objetos pos-
suem valor estético (arte), alguns possuem valor espiritual (ícones, objetos 
de culto) e alguns expressam uma postura frente a outros seres humanos ou 
diante do mundo...40

Prown (1984, p. 5) discorre sobre a capacidade de nos relacionarmos de forma 

empática com os objetos visuais ao colocarmo-nos no lugar de quem produziu, utilizou 

ou desfrutou desses objetos, estabelecendo uma relação de sentido por um método afe-

tivo. levando em consideração essa proposta de Prown, e baseados em nossa própria ex-

periência diante das imagens, cremos na possibilidade de que as ilustrações de moda se-

jam fruídas pelo observador de forma empática. Através da ilustração seria possível que 

o observador se colocasse no lugar dos personagens, desejasse para si aqueles sentidos 

sugeridos na ilustração, reagisse de forma afetiva às sensações suscitadas pelo desenho. 

Julgamos que essa relação empática seja uma das faces da experiência sensível desenca-

deada pela imagem.

retomemos a ilustração de david downton que retrata Cate blanchet. essa 

imagem não se propõe a uma representação mimética dos objetos de moda. Através dela 

não é possível apontar os tecidos que possam ter sido empregados na roupa que serviu de 

referência à ilustração, nem mesmo é possível apontar com certeza os detalhes de acaba-

mento ou a modelagem da mesma. o referencial real da indumentária não é o destaque 

da imagem, mas sim uma ideia de comportamento e postura diante da moda e de quem 

dela faz uso. Uma vez que as informações do objeto de moda não são privilegiadas pelo 

40    tradução nossa.
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ilustrador, concluímos que o valor material dos objetos de moda ali representados não 

sejam os mais relevantes para essa imagem. A moda aqui é mais bem interpretada a par-

tir de seus aspectos intangíveis, privilegiando valores estéticos e de estilo que podería-

mos relacionar com a atuação da moda como canal de manifestação e conformação de 

subjetividades.

os valores estéticos parecem se evidenciar, nessa imagem, em duas estâncias: 

a partir do arranjo técnico e dos elementos formais da ilustração, e da imagem da per-

sonagem apresentada. Pessoalmente, já que a nós pesquisadores também cabe o relato 

de impressões pessoais, ao observarmos a ilustração de david downton de Cate blan-

chet vestindo um modelo balenciaga, estabelecemos uma relação sensível com a imagem. 

Fantasiamo-nos da elegância que sintonizamos a partir da imagem e estabelecemos uma 

série de sentidos a partir dessa imagem. Captamos a elegância, a dignidade e a segurança 

que interpretamos através da postura da personagem; captamos a delicadeza e a femini-

lidade, a representação da beleza na silhueta esguia e angulosa e na suavidade dos traços 

faciais.

Se percebemos os sentidos acima relacionados e a eles denotamos certo valor,  

cremos que tal fato se deva a estarmos inseridos em uma cultura na qual esses sentidos 

são difundidos e que nós, como indivíduos, validamos sua importância. esclarecemos 

que nossa intenção aqui não é entrar em méritos de subjetividade, identidade, gênero ou 

recepção, mas ressaltar como as ilustrações podem ser plenas de sentidos e valores. 

Considerando a capacidade da moda de sugerir tendências de usos e compor-

tamento e propor gostos, concluímos que as interpretações que fazemos da ilustração de 

Figura 64 david 

downton. balenciaga, 

especial de 50 anos 

Vogue Austrália. Vogue 

Austrália. Setembro de 

2009

Figura 64: ilustração de moda David 
Downton
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downton a partir das informações oferecidas pela imagem, sejam valores de moda. As-

sim, a escolha da cor preta para a roupa; a forma como utiliza o cabelo em ondas e a pró-

pria cor do cabelo; o tipo de corte da roupa; a sugestão dos tecidos; mais abstratamente a 

postura confiante da personagem; a delicadeza, a fluidez e a gestualidade empregadas nas 

pinceladas do artista; a precisão das linhas; a diafaneidade da linha: todos esses adjetivos 

seriam sentidos que captamos e a eles atribuímos um valor. esses valores estão ligados a 

um comportamento de moda que estima a elegância, a sobriedade e a feminilidade.

Compreendemos a humanizada marca manual da ilustração de moda como uma 

característica capaz de suscitar significados além daqueles impressos no registro gráfico: 

estariam ligados a um sentido de pessoalidade, personalização e individualidade. A im-

pressão que temos é que a ilustração – resultante de um processo que se inicia na imagi-

nação do ilustrador e em seu repertório imagético e toma forma a partir da sua mão e de 

seu olhar – esteja impregnada da subjetividade. Sendo assim, a lustração de moda seria 

capaz de aproximar produtor da imagem e observador, em uma relação empática, resul-

tando em uma relação mais pessoal e íntima com a imagem.

o modo como david downton utiliza da técnica e dos elementos plásticos para 

compor o retrato de Cate blanchet nos é particularmente fascinante. Parece-nos de um re-

alismo ilusório, um truque. Aparenta um mimetismo inexato, com formas inacabadas que 

incomodariam ao observador se o resultado plástico não fosse tão harmonioso. É um de-

senho que se pretende desenho, que deixa margens ao observador para completar a roupa 

e a identidade da modelo, uma ilustração repleta da incompletude necessária. 

Preciosa e Campos (2008) atentam para o processo de aproximação da arte 
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com o cotidiano intensificado desde a metade do século XX, mais ou menos. Esse pro-

cesso aproximaria a arte de atividades que se situam entre a estética e o consumo, como 

a moda, o design e a ilustração; os quais, segundo as autoras, “... absorvem das artes con-

ceito, atitudes e padrões que, em seguida, processam em linguagens mais acessíveis a um 

grande público” (PreCioSA; CAMPoS, 2008, p. 208). Concomitante a isso, segundo 

Preciosa e Campos (2008, p. 212), a crise da arte enquanto criadora de objetos-modelo 

culminaria com a implosão da noção de algo modelar e possibilitaria, conforme nossa 

interpretação, que as “artes aplicadas” também se estabelecessem como meios para expe-

riências estéticas. este seria o caso das ilustrações de moda, segundo cremos, capazes de 

despertar no observador certo encantamento e o desencadeamento de associações simbó-

licas e sentimentais.

Uma transformação nas relações artísticas, culturais e subjetivas da sociedade 

que vem se desenvolvendo desde a década de 1960 e que culmina no comportamento de 

consumo atual foi identificada por Rosane Preciosa e Gisela de Campos (2008, p. 211): 

“do consumo dos objetos, passamos a consumir a imagem desses objetos”. As autoras 

atentam para o caráter efêmero desse fenômeno de consumo das imagens pautado na 

busca compulsiva pela renovação e pela novidade.

o blog Fifi Lapin What shall I wear today pode ser compreendido como um 

exemplo desse fenômeno. o blog é uma espécie de diário que apresenta as roupas utiliza-

das por uma personagem fictícia, a coelha fashionista Fifi Lapin, uma versão em desenho 

das blogueiras de moda reais. Em uma frequência quase diária, Fifi Lapin publica ilustra-

ções em que ela mesma aparece vestindo uma roupa de determinado designer de moda 
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e, ao lado, é mostrada uma fotografia dessa roupa sendo exibida em desfile ou catálogo 

(figuras 65 e 66). Um texto acompanha as imagens e seu teor, em geral, discorre sobre a 

situação em que Fifi teria utilizado a roupa, ou suas impressões pessoais quanto a ela.

A coelha, sendo uma personagem fictícia desenhada, consome nada mais que a 

imagem das roupas que “veste”. não há ali uma relação de consumo dos objetos mostra-

dos, das roupas, sapatos e acessórios materiais, há apenas o consumo das imagens desses 

objetos. e a possibilidade de a coelha representar uma subjetividade sobre a qual se pro-

jetariam tanto ilustradora quanto as leitoras do blog, faz com que possamos supor que 

também a ilustradora e as leitoras consomem simplesmente a imagem daqueles objetos.

A imagem de Fifi Lapin aplicada a produtos como camisetas, canecas e pôsteres 

é comercializada pela autora e ilustradora da personagem: nesses casos muito além de 

camisetas, canecas e cartões postais, o que está sendo adquirido e consumido é a imagem 

da personagem.

Além de exemplificar o fenômeno de consumo de imagens identificado por Pre-

ciosa e Campos (2008, p. 211), o caso do blog Fifi Lapin é um espelho para um fenômeno 

sociocultural observado na atualidade: a disseminação da moda na internet através de 

pessoas anônimas, que utilizam critérios individuais e subjetivos para propor uma cura-

doria de moda e avalizar a escolha por determinados designers ou modelos.

Parece-nos que, além do próprio valor estético consumido através das ima-

gens, esse fenômeno reflete uma nova dinâmica social em que a imagem assume um pa-

pel complexo à ordem de pulverizar no cotidiano dos indivíduos todos os valores antes 

Figura 65 

Fifi Lapin. 

Paul Smith. 

9 de abril de 

2012

Figura 65 Fifi 

lapin. temperley. 8 

de maio de 2012

Figura 65 (topo): Fifi Lapin veste Temperley;
Figura 66 (acima): Fifi Lapin veste Paul 
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suntuosos assumidos pela arte nos períodos anteriores. Sendo assim, cremos que o es-

mero técnico, a crítica social, a estética, a ideia de obra individual sejam difundidas no 

cotidiano através da ilustração, da moda e do design. As ilustrações que mostram Fifi 

lapin, as ilustrações de david downton, as de Mats Gustafson, as de Fernanda Gue-

des, as de ronaldo Fraga, são imagens cuja função não está essencialmente submetida 

a um registro ou dentro de um sistema mercadológico, mas desloca-se a uma posição de 

manifestação estética e poética potencializadora de experiências sensíveis e de trocas 

simbólicas.

Por considerarmos que a ilustração de moda seja carregada de sensibilidade 

e individualidade, muito embora a sua configuração formal passe por estudo e planeja-

mento e seja rascunhada à exaustão, e por todos os demais motivos anteriormente expos-

tos, cremos que a ilustração fundamente-se como uma interpretação da moda. Cremos 

que, além dos elementos figurativos, a poética e o discurso empregados pelo ilustrador na 

imagem sejam recursos que facilitem a interpretação da moda a partir da ilustração.

Sendo assim, a ilustração não faria uma representação41 da moda em si, mas 

transmitiria a interpretação e as impressões que o ilustrador faz da moda, do estilo, da 

indumentária ou do tema em especial. Próximo a essa ideia indica Gombrich (1995, p. 54) 

que “aquilo que um pintor investiga não é a natureza do mundo físico, mas a natureza das 

nossas reações a esse mundo”. 

41    Poderia se pensar que propomos o termo interpretação em favor de representação tardiamente neste texto. 
Contudo, este recurso permite demonstrar o percurso de discussões que tomamos até chegar à questão da 
forma como a ilustração se relaciona com a moda. Através dessa organização textual também procuramos 
revelar o amadurecimento da reflexão sobre o problema de pesquisa, que se desenvolveu praticamente na 
mesma ordem que é descrita nesta dissertação.
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Cremos que seja uma característica fundamental da ilustração de moda propor, 

além de uma representação, uma interpretação para o fenômeno da moda a partir de uma 

imagem composta por processos artísticos, tecnológicos ou artesanais. A interpretação 

oferecida pelo ilustrador seria confrontada com os referenciais do observador, que reela-

boraria sua própria interpretação para o discurso e a poética apresentados na ilustração. 

A habilidade do ilustrador em deixar lacunas livres à imaginação, transgredir a realidade 

da imagem e, enfim, dar forma ao invisível, auxiliaria na rememoração e requisitaria 

acesso ao repertório visual do observador que, a partir de suas experiências prévias, atri-

buiria valor e significação à imagem.
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consideRAções finAis

A partir da pesquisa que desenvolvemos durante o Programa de Pós-Gradua-

ção em Arte e Cultura Visual FAV/UFG buscamos discutir os modos específicos como a 

moda é interpretada pela ilustração. A ilustração de moda, sendo advinda dos meios coti-

dianos das revistas, blogs, catálogos, publicidade e identidades de marcas de moda, ocupa 

um lugar próprio na cultura visual ocidental. Uma vez que é capaz de articular valores e 

significados a partir do registro visual, consideramo-la como uma visualidade e, como 

tal, é reflexo e produto da cultura em que está inserida. Ela carrega em si a interpretação 

que o ilustrador faz do fenômeno social da moda, dos objetos culturais em circulação em 

nossa sociedade e permite ao observador sintonizar esses significados, sentidos e valores 

e os reoperar segundo sua própria interpretação.

Abordando o estudo de questões teóricas da ilustração, pudemos perceber que a 

ilustração de moda possui características específicas que a diferenciam de outros tipos de 

ilustração, como a ilustração de livros infantis e juvenis. Percebemos ainda que as áreas 

fronteiriças entre as diversas atividades de desenho aplicado à moda frequentemente não 

são tão claras. As influências e intersecções entre as áreas são especialmente intensifica-

das entre croqui e ilustração. Através dos estudos apresentados, foi possível esclarecer 
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que o croqui possui caráter projetual e visa a produção de um determinado objeto, en-

quanto que a ilustração é elaborada tendo em vista a sua própria realização; o que implica 

em dizer que o croqui se insere em uma cadeia de design, enquanto que a ilustração está 

aproximada da investigação artística. Contudo, é comum observarmos o trânsito e rea-

locação de um tipo de imagem em uma ou outra finalidade, em especial no caso em que 

croquis são reutilizados como ilustração.

Através da observação de diversas ilustrações de moda, pudemos perceber que 

existem diferentes graus de narratividade impressos nesse tipo de imagem e que, ape-

sar disso, a narratividade não é uma característica determinante para a ilustração de 

moda, haja vista a recorrência de ilustrações em que a presença de índices narrativos é 

praticamente nula. em alguns casos, supomos que a característica narrativa exponha um 

contexto ou enredo que possam levar à sugestão de comportamento e estilo de vida em 

moda, e que a ausência de índices narrativos possa colaborar na concentração dos níveis 

de atenção do observador no vestuário apresentado.

Pudemos concluir também que a representação mimética está mais ligada a 

ilustrações que possuam a finalidade específica de demonstrar as características e apa-

rências físicas de um produto, como no caso de catálogos. Além do fator de finalidade, os 

níveis de abstração ou mimese nas ilustrações parecem estar sujeitos, também, ao tempo 

histórico em que a ilustração foi produzida e às características individuais do ilustrador.

Sendo a ilustração de moda um produto cultural capaz de propor uma interpre-

tação para a moda, entendemos que ela se insere em um contexto histórico e social e seja 

capaz de articular significados e valores ligados à moda. Consequentemente, a ilustração 
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de moda seria capaz de servir como fonte de pesquisa para estudos históricos sobre com-

portamento, consumo, estética, subjetividade, estratificação social, etc. 

no decorrer da observação do objeto de pesquisa, percebemos uma aproxima-

ção da ilustração aos parâmetros e processos da arte, inclusive no que entendemos como 

uma relativa autonomia da ilustração da moda em relação a razões funcionais. tal carac-

terística observamos mais claramente nas ilustrações produzidas desde a primeira metade 

do século XX. o primeiro indício dessa hipótese é o fato de que a ilustração de moda 

não se insere em qualquer etapa de um projeto, mas trata-se de uma investigação téc-

nica, estética, poética e discursiva em que o produto resultante do desenho42 será a pró-

pria ilustração.

o segundo indício seria a relativa independência da ilustração em relação ao 

seu referencial real. Uma vez que o referencial da ilustração seja uma estrutura ausente 

e muitas vezes abstrata, os valores e significações articulados através da ilustração não 

estão ligados essencialmente aos objetos mostrados na ou pela ilustração, mas estariam 

ligados ao próprio objeto visual da ilustração. essa proposta está intimamente ligada à 

ideia da ilustração de moda como um discurso da dimensão conceitual da moda.

Percebemos ainda a independência da ilustração de moda em relação a qualquer 

tipo de predileção ou norma de formatação e adequação a um determinado estilo. dife-

rente dos desenhos técnicos e, a certo nível, até dos croquis, não existe estilo de linha, 

42    Aqui utilizamos a palavra “desenho” no sentido estrito que se refere às formas produzidas pela mão 
humana através dos mais variados materiais, não ignorando o fato de que uma ilustração pudesse ser resultado 
de um processo de colagem, molde tridimensional e posterior fotografia, gravura, dentre outros. 
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preenchimento, tipo de representação de espaço ou de corpo, de perspectiva, de acaba-

mento, de tratamento da forma ou de uso da cor que orientem a produção das ilustrações 

de moda. em croquis é possível observar uma predileção pelo alongamento dos membros 

inferiores e do pescoço, diminuição da cabeça em relação ao corpo, revelação da estru-

tura óssea, entre outras características já mencionadas. Já as ilustrações de moda podem 

mostrar figuras com semelhante estilização do corpo humano, ou podem apresentar figu-

ras com proporções anatômicas mais próximas à realidade, ou figuras com pernas acha-

tadas sob um comprido tronco, ou mesmo uma cabeça de coelho. o que determina se 

uma imagem é ou não é uma ilustração de moda é a motivação e o discurso presentes na 

imagem. não podemos negar que caracterizar uma imagem como ilustração de moda não 

seja uma tarefa das mais simples, uma vez que implica compreender também as causas 

que levaram à produção da imagem.

Sobretudo, percebemos que a ilustração de moda potencializa a percepção de 

sensibilidades envolvidas no processo de produção e de representação da imagem, o que 

favoreceria processos de experiências sensíveis e estéticas a partir dessas imagens. en-

tendemos que esse processo esteja ligado a questões individuais e subjetivas que seriam 

facilitadas pela característica própria à ilustração de permitir, e até certo ponto exigir, a 

interação entre o observador e a imagem, no sentido de procurar desvendar seus níveis de 

interpretação e completar as “lacunas” com suas próprias impressões e sentidos.

A partir da observação de ilustrações e do estudo dos referenciais teóricos, con-

cluímos que a ilustração de moda se organiza em torno da tríade de preceitos que se im-

plicam mutuamente: aspectos formais (e aí estão inseridas técnica e estética), discurso (a 
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moda, a poética) e motivação (interpretação e representação). Acreditamos que a ilustra-

ção de moda possa se fundamentar através de diferentes técnicas e diferentes estéticas, de 

uma forma mais mimética ou mais abstraída, deter-se no desenho da roupa ou na forma 

como se porta o personagem, organizar-se a partir de narrativas ou não. Sobretudo, consi-

deramos a ilustração de moda descomprometida de uma representação literal e mimética 

de objetos tangíveis – as vestimentas, os acessórios ou os objetos – mas intensamente 

interessada em interpretar a moda enquanto objeto intangível, capaz de articular infor-

mações simbólicas e sentidos sociológicos implicados no vestir, no consumo e no estilo.
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