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moda

O que é um elemento iconográfico?

Os últimos desfiles e cadernos de tendências de moda evidenciam a importância da utilização de 
elementos iconográficos inspirados em referências culturais das mais variadas regiões do País. 
Confira nesta Resposta Técnica informações importantes que vão auxiliá-lo a entender um pouco 
mais sobre as etapas para aplicação da iconografia no design de moda.

No período que antecede os megaeventos 
esportivos no Brasil o ideal é que esta men-
sagem transmita ao consumidor toda a ener-
gia, espontaneidade e autenticidade do povo 
brasileiro. Utilizar tais unidades formais nos 
produtos de moda além de valorizar o trabalho 
do designer, expõe a identidade e os atrativos 
regionais, e incentiva o turismo. 

Uma ou mais unidades formais que  
transmitem uma mensagem ao usuário.

ICONOGRAFIA NA MODA Resposta
técnica

O cOntraste das cOres dOs barcOs de pesca, a pin-
tura artesanal da carrOcerias dOs caminhões e 
as particularidades dO dia-a-dia dOs brasileirOs 
fOram alguns dOs temas utilizadOs cOmO fOnte de 
inspiraçãO para O desenvOlvimentO de elementOs 
icOnOgráficOs.

Modelo de roNaldo fraga apreseNtado No 
spfW INverNo 2014. foNte IMageM: ChoColade-

sIgN. dIspoNível eM: <http://goo.gl/MdNelJ> 
aCesso eM: 04 fevereIro 2014

foNte IMageM: INspIraMaIs. dIspoNível 
 eM: <http://goo.gl/MMvsxq>  
aCesso eM: 04 fevereIro 2014

http://chocoladesign.com/dingbat-carroceria
http://www.inspiramais.com.br/forum/inspiracoes/15
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Como funciona o iconografia aplicada ao design de moda?

Etapa 1 - Pesquisa de campo

Como funciona? a equipe do projeto faz uma imersão nos elementos e na cultura do local 
onde coleta informações e realiza registros fotográficos. dessa forma, visita pontos turísticos, 
conversa com moradores e observa a sua rotina. o grande desafio para a equipe é perceber em 
cada lugar referências culturais importantes. após um tempo de imersão é necessário afas-
tamento para enxergar com mais clareza todas as possibilidades na busca da melhor solução. 
Mike Baxter, em seu livro Projeto de Produto: Guia Prático para o Design de Novos Produtos 
(1998) cita que se desligando conscientemente do problema e deixando a mente vagar ela 
pode explorar novos caminhos e produzir uma nova associação que pode se tornar uma solu-
ção para o problema.

a pesquisa iconográfica passa por algumas etapas em que atividades importantes são realiza-
das. há duas etapas principais: a pesquisa de campo e a conceituação. Neste processo todos 
podem participar: empreendedores, designers, consultores, e colaboradores. Caso não haja 
equipe disponível na empresa, o empreendedor – caso sinta-se apto - pode realizar 
esta etapa de forma individual;

Entrega

a documentação é feita por meio de 
um caderno de registros em que cada 
participante elabora o seu material.

É IMportaNte dIspoNIBIlIzar reCUrsos aos partICIpaNtes para qUe esBoCeM IdeIas:

CaderNo para
aNotações

CaNetas
ColorIdas

revIstas
para reCorte

Dedicação

geralmente ocupa em torno 
de 60% do tempo do projeto

CoNfIra parte da pes-
qUIsa ICoNográfICa 
realIzada para doIs 

CoNCeItos verão 2015:

forUM de INspIrações – 
INspIraMaIs

http://www.inspiramais.com.br/forum/inspiracoes/15
http://www.inspiramais.com.br/forum/inspiracoes/15
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/ Arte e arquitetura/ Folclore

FONtE: bancO de imagens 
shutterstOck

FONtE: bancO de imagens 
shutterstOck

/ Artefatos

FONtE: museO dO OlhO. dispOnível 
em: <http://gOO.gl/6uzmek> 
acessO em: 04 fevereirO 2014

FONtE: Ourives, a. e.; kist, l.; rOsa, v. i.; figueiredO, l. g. estudO  
icOnOgráficO dO ribeirãO da ilha para aplicaçãO nO design de JOias. 

Etapa 2 - Conceituação

Como funciona? realiza-se a categorização das imagens documentadas no caderno de re-
gistros. a categorização das imagens pode ser feita de acordo com eduardo Barroso, em seu 
trabalho intitulado design, identidade cultural e artesanato (1999): arte e arquitetura (sacra, 
popular, vernacular, pretérita e contemporânea); artefatos (industriais ou artesanais: religio-
sos, utilitários, decorativos, lúdicos, entre outros); folclore (música, danças, mitos, lendas, 
vestuário, culinária); fauna e flora (representativa de animais, pássaros, flores, paisagens).

pode-se construir mapas morfológicos a partir da decomposição da forma original. Um exem-
plo é a residência no ribeirão da Ilha (abaixo), em florianópolis/sC, abordada no estudo Icono-
gráfico do ribeirão da Ilha para aplicação no design de Joias, de eliete auxiliadora assunção 
ourives, 2012. desenvolve-se ícones com base no processo de abstração das formas sele-
cionadas. os ícones posteriormente são vetorizados e refinados em software especializado. 
pode-se apontar descrições e sugestões de composição e utilização.

É interessante trabalhar com o mínimo de unidades formais. Percebe-se neste estudo 
a preocupação em manter a originalidade dos traços do desenho arquitetônico:

1

2 3 4

5

Entrega

são realizados croquis e disponibili-
zadas fichas técnicas com a descrição 
detalhada dos produtos.

Dedicação

geralmente ocupa em torno 
de 40% do tempo do projeto

http://goo.gl/6uZMeK
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Processo de construção da padronagem

Neste primeiro exemplo criou-se um padrão que aguça o sentido de ambiguidade através do contraste figura-fundo 
(figura são as formas em cor azul e o fundo em branco) e também do contraste da proporção das formas, umas são 
maiores, outras são menores, produzindo interpretações diferentes daquilo que é visto. essa técnica é muito utilizada 
para despertar a percepção e transmitir surpresa ao usuário.

1 2 3 4

foNte IMageM: 1 e 2 plaNalto. dIspoNível eM: < http://goo.gl/NMUIz7> aCesso eM: 04 fevereIro 2014;  3. padroNageM. seBraedf. dIspoNível eM: < http://goo.gl/ghg6rK>  
aCesso eM: 03 fevereIro 2014. 3. aplICação. seBraedf. dIspoNível eM: < http://goo.gl/ghg6rK> aCesso eM: 03 fevereIro 2014

/ Exemplo 1

1. REGIstRO DA IMAGEM 2. CAptuRA DA EssêNCIA DA FORMA 3. ElAbORAçãO, tEstEs E DEFINIçãO 
DA pADRONAGEM

4. AplICAçõEs

4. AplICAçõEs

veJa oUtro exeMplos de estUdo ICoNográfICo Na arqUItetUra para aplICação No desIgN de Bolsas.

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/palacios-e-residencias-oficiais/palacio-do-planalto
http://intranet.df.sebrae.com.br/download/zaile/Caderno%20Iconografico%2022-04-2013.pdf
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Benefícios em investir em coleções
com referencial iconográfico

Megaeventos esportivos como a Copa do Mundo da fIfa 2014 
e os jogos olímpicos e paralímpicos rio 2016 evidenciam a cul-
tura brasileira mundo a fora. estudos iconográficos podem ser 
um meio de evidenciar a brasilidade em suas coleções. porém é 
preciso lembrar que o trabalho profissional envolvido neste tipo 
de projeto é bastante sério. observe que não basta transplantar 
motivos estilizados para os produtos. É necessário todo o traba-
lho de captura da essência da forma - estudar como será feita 
esta aplicação de modo a transmitir harmonia, clareza visual, 
equilíbrio, contrastes adequados ao conceito que se quer trans-
mitir ao público consumidor.

o processo de desenvolvimento das aplicações não é solitário 
– muitas vezes trabalha-se com uma equipe responsável pela 
geração de diversas alternativas para as padronagens. Como 
este é um trabalho criativo, que pode dar margens a inúmeras 
interpretações, quanto maior o número de alternativas geradas 
maior o índice de confiabilidade terá a escolha final.

Voltamos novamente ao 
exemplo da iconografia do 
Palácio do Itamarary apli-
cada à bolsas. O autor da 
composição fragmentou a 
forma original ao elemento 
essencial, sem prejudicar a 
percepção da mensagem.

Neste primeiro exemplo criou-se um padrão que aguça o sentido de ambiguidade através do contraste figura-fundo 
(figura são as formas em cor azul e o fundo em branco) e também do contraste da proporção das formas, umas são 
maiores, outras são menores, produzindo interpretações diferentes daquilo que é visto. essa técnica é muito utilizada 
para despertar a percepção e transmitir surpresa ao usuário.

1 2 3 4

foNte IMageM: 1 e 2 plaNalto. dIspoNível eM: < http://goo.gl/lJhdr2> aCesso eM: 04 fevereIro 2014.  3. padroNageM: seBraedf. dIspoNível eM:  
< http://goo.gl/ghg6rK> aCesso eM: 03 fevereIro 2014. 4. aplICação : seBraedf. dIspoNível eM: < http://goo.gl/ghg6rK> aCesso eM: 03 fevereIro 2014

/ Exemplo 2

1. REGIstRO DA IMAGEM 2. CAptuRA DA EssêNCIA DA FORMA 3. ElAbORAçãO, tEstEs E DEFINIçãO 
DA pADRONAGEM 4. AplICAçõEs

http://goo.gl/ljHDr2
http://goo.gl/ghg6RK
http://goo.gl/ghg6RK
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Iconografia Carrocerias de Caminhão de Pernambuco

Projeto tipográfico resgata a cultura regional pernambucana
e hoje é reproduzido em diversos produtos, gratuitamente.

em entrevista para o programa sebrae 2014 a idealizadora do projeto fátima finizola 
contou um pouco sobre o processo criativo que deu origem ao projeto tipográfico. o projeto 
tipográfico resgata a cultura regional pernambucana e hoje é reproduzido em diversos 
produtos, gratuitamente. 

foNte: desIgN verNaCUlar. dIspoNível eM: <http://goo.gl/JtKpoK> aCesso eM: 04 fevereIro 2014

Iniciamos pela pesquisa de campo nas 4 cidades pernambucanas: Recife, 
aboatão dos Guararapes, Caruaru e Olinda. Em cada uma das cidades 

conversamos com os responsáveis pelos desenhos feitos nas carrocerias, 
a fim de descobrir as suas principais motivações. Discutimos sobre as 
técnicas utilizadas na produção dos ornamentos e descobrimos que em 
Pernambuco a técnica do estêncil - molde vazado utilizado como matriz 

para reprodução das estampas - é a mais utilizada. Observamos que 
geralmente os pintores trabalham com 3 cores: o preto, o branco e mais uma 

cor primária ou secundária – vermelho, amarelo, azul, verde. Foram feitos mais 
de 300 registros fotográficos das carrocerias e posteriormente selecionou-se grupos de imagens para 
vetorização (nome dado ao processo de conversão da fotografia em imagem editável). Após realizados 
os ajustes de peso, espessura, e outras pequenas correções na fonte foram geradas 62 elementos 
tipográficos – 26 maiúsculas, 26 minúsculas e os 10 números que foram finalizados através do software 
Fontlab. Optamos por preservar ao máximo os desenhos originais para manter a identidade vernacular.
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a marca amapô apresentou sua coleção de inverno 2014 inspirada no universo sertanejo 
e utilizou padronagens criadas a partir dessas iconografias.da mesma forma, o estilista 
ronaldo fraga utilizou em suas estampas estes grafismos: 

Fiquei surpresa com a aplicação no segmento da moda, fico feliz em 
contribuir para a valorização da cultura pernambucana.

fátIMa fINIzola

/ Aplicações no spFW Inverno 2014

1 2

foNtes IMageMs: 1. ffM. dIspoNível eM: <http://goo.gl/Jftdqt> aCesso eM: 04 fevereIro 2014;  2. ChoColadesIgN. dIspoNível eM: <http://goo.gl/MdNelJ> aCesso eM: 04 fevereIro 2014

1

Para baixar a tipografia gratuitamente acesse o Portal Carrocerias  
de Pernambuco. Porém ao utilizar a fonte lembre-se de entrar em contato  

prévio com a designer e posteriormente referenciar a fonte original.

http://ffw.com.br/desfiles/sao-paulo/inverno-2014-rtw/amapo/815803/colecao-completa/
http://chocoladesign.com/dingbat-carroceria
http://www.designvernacular.com.br/carrocerias/
http://www.designvernacular.com.br/carrocerias/
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Ações
recOmendadas

brasília / espíritO santO / gOiás /  riO grande dO nOrte / rOraima / tOcantins

/ pernambuco

o sebrae/pe, em parceria com o sindicato das Indústrias de vestuário do estado de 
pernambuco (sindivest), lançou o projeto Iconografia Brasilidade. os ícones foram inspirados 
em elementos da fauna, flora, música, dança, brincadeiras, folclore e culinária nacional, 
além do universo “futebolístico”. poderão ser utilizados por empreendedores e empresas 
pernambucanas para ilustrar uma infinidade de produtos que serão comercializados antes, 
durante e depois do Mundial.

leitura Recomendada

Fique atento aos outros estudos iconográficos já publicados:

CoNfIra No plaNo aqUarela 2020 UM CoNJUNto de CoNCeItos e seNtIMeNtos qUe represeNtaM o BrasIl e É 
UtIlIzado para proMoção tUrístICa INterNaCIoNal.

para CoNheCer MaIs soBre as tÉCNICas da gestalt CoNsUlte o lIvro gestalt do oBJeto: UM sIsteMa de 
leItUra vIsUal da forMa” de João goMes fIlho. ele forNeCe orIeNtações aCerCa de CoMo proCeder a aNálIse, 
INterpretação e síNtese da orgaNIzação vIsUal da forMa. 

 e síNtese da orgaNIzação vIsUal da forMa. CoNsUlte IdeIas de NegÓCIos: pesqUIsas ICoNográfICas para MaIs 
INforMações soBre ICoNografIa.

BraINWrItINg CoNsIste Na geração de UMa graNde qUaNtIdade de palavras de Modo a eNrIqUeCer a dIsCUs-
são soBre deterMINado teMa

Contrate consultoria especializada

Contratar profissional com formação na área é essencial para obter bons resultados, pois ele 
é capaz de utilizar a metodologia adequada para se chegar ao resultado esperado. repare que 
por trás do processo de escolha da solução mais adequada para aplicação nos produtos há 
um trabalho incessante da equipe de projeto que contempla, entre outras ações, o estudo da 
teoria da gestalt e a aplicação de técnicas de design como workshops de ideias, brainwritting, 
matriz de escolha da melhor solução, entre outras. 

Uma opção é participar da consultoria do programa sebraetec. este programa oferece 
consultoria em temas como design e inovação. o empreendedor pode ter apoio de até 80% do 
custo total do atendimento, limitados a 100h de consultoria por atendimento. para contratar 
a consultoria sebraetec entre em contato com a Central de relacionamento através do 0800 
570 0800 ou visite o portal Inovação e tecnologia.

http://intranet.df.sebrae.com.br/download/zaile/Caderno%20Iconografico%2022-04-2013.pdf
http://www.secult.es.gov.br/%3Fid%3D/noticias/materia.php%26cd_matia%3D1553
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/artigos/Manual-de-Iconografia
http://tribunadonorte.com.br/news.php%3Fnot_id%3D104965
http://www.terradesign.com.br/news/iconografia.htm
http://www.congressodaindustria-to.com.br/noticia%3Fi%3D1309281418276490187
http://www.redevip.com.br/clientes/iconografia/
http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Plano_Aquarela_2020.pdf
http://www.sebrae.com.br/setor/economia-criativa/o-setor/ideias-de-negocios/ideias-de-negocio
http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/apresentacao
http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/apresentacao
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por isso o projeto de Inteligência Competitiva do programa sebrae 2014 quer 
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. responda a breve pesquisa 
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

sua opinião faz a diferença!
pARtICIpAR

tendências 2014/2015

Busque inspirações. veja os casos de renomes internacionais que se inspiram nos elementos 
da cultura regional para desenvolver as coleções e ditam tendência:

pesquise

Caso tenha disponibilidade, comece a investigar sobre o assunto. primeiramente entenda o 
seu público-alvo. Crie painéis de estilo de vida do usuário, nele devem constar seus valores 
pessoais e sociais. Busque imagens de atividades de lazer, rotina de trabalho, viagens, entre 
outros ligadas ao seu público. posteriormente busque um tema interessante que inspire a sua 
coleção. fique atento ao patrimônio histórico-cultural e artístico da sua cidade:

patrIMôNIo taNgível: edIfICações, aMBIeNtes NatUraIs paIsagístICos, vestígIos arqUeolÓgICos, oBras de arte, 
eNtre oUtros;

patrIMôNIo INtaNgível: tradIções, MaNIfestações popUlares, expressões oraIs, festIvIdades, tÉCNICas 
artesaNaIs, eNtre oUtros.

/ Isham sardouk / Ronaldo Fraga / lupiDesign

FONtEs IMAGENs: 1. http://http://vogUe.gloBo.CoM. dIspoNível eM: < http://goo.gl/WzfW0W> aCesso eM: 04 fevereIro 2014;  2. http://http://Moda.terra.CoM.Br.  
dIspoNível eM: < http://goo.gl/MN5fUl> aCesso eM: 04 fevereIro 2014; 3. http://WWW.lUpIdesIgN.CoM. dIspoNível eM: < http://goo.gl/CIzYpU > aCesso eM: 04 fevereIro 2014

1 2 3

http://www.sebrae2014.com.br
http://www.facebook.com/sebrae2014
http://www.twitter.com/sebrae_2014
https://docs.google.com/a/knowtec.com/forms/d/1wP96RiOQBFI-4g6uVVDDiJRLuKQP-hOJIZcoGAY8qsc/viewform
http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/papa-das-tendencias-diz-agora-como-sera-o-verao-2015
http://moda.terra.com.br/spfw/desfiles/ronaldo-fraga-transforma-modelos-em-cangaceiras-com-couro-e-seda,606c7be559e02410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.lupidesign.com/#!mulher-rendeira/c7al
http://goo.gl/wZFW0W
http://moda.terra.com.br/spfw/desfiles/ronaldo-fraga-transforma-modelos-em-cangaceiras-com-couro-e-seda%2C606c7be559e02410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.lupidesign.com/%23%21mulher-rendeira/c7al

