
OBJETO DE APRENDIZAGEM: 
Visualidades Contemporâneas 

Estudos conceituais e de composição 
 

Este trabalho constitui um Objeto de Aprendizagem para apoiar aulas de design de 

superfície, com foco em tipos de padronagens mais usadas contemporaneamente em design 

de interiores. Foi desenvolvido dentro da atividade da bolsa de monitoria EAD aos alunos da 

disciplina Design de Superfície I – pertencentes ao currículo do curso de Design e de Artes 

Visuais da UFRGS – e orientado pela Profª Draª Evelise Anicet Rüthschilling. O que apresento 

aqui é o resultado de um estudo sobre os diferentes tipos de padronagens em voga 

atualmente no design de ambientes, no mundo.  

Após coletados dados imagéticos e textuais em livros, revistas e sites específicos na 

Internet, foi feita uma seleção dos recursos gráficos mais reincidentes. A análise destacou as 

principais características compositivas e conceituais dos trabalhos levantados.  Esta parte da 

pesquisa de conteúdo foi desenvolvida conjuntamente com a mestranda em Design (UFRGS) 

Marjorie Goubert. 

Para a elaboração do Objeto de Aprendizagem foram utilizados os recursos do Power 

Point, versão 2007, criando uma apresentação interativa. A interação se dá de diversas 

maneiras: através dos botões de navegação é possível escolher qual ponto da pesquisa quer 

acessar, sendo possível também o retorno e avanço em assuntos alternados, bem como seguir 

o conteúdo linearmente. O ambiente deste Objeto Visualidades Contemporâneas – Estudos 

conceituais e de composição tem comprometimento com as áreas envolvidas (arte e design) 

visando o público – pesquisador. Foram feitos estudo de cores, formatos, fontes e montagens, 

dos botões às imagens, que contemplassem a melhor visualidade e navegação em sua 

utilização.  

Este O.A. tem sido um importante apoio aos estudos em Design de Superfície. Sua 

aplicação suporta diferentes níveis de turmas, pois já foi aplicado com sucesso na disciplina de 

graduação, e também em turma de pós-graduação e curso de extensão. Utilizando a 

tecnologia EAD, o referido O.A. está disponível no site do Núcleo de Design de Superfície 

<www.nds.ufrgs.br> através do link  

<http://www.nds.ufrgs.br/oas/visualidadescontemporaneas.ppsx> 

http://www.nds.ufrgs.br/

