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RESUMO: Este artigo visa a apresentação dos resultados parciais do trabalho 
desenvolvido pelo grupo de pesquisa Arte Um, vinculado ao Instituto Federal do Ceará – 
IFCE, onde são realizadas pesquisas nas áreas de ensino de artes visuais à distância, 
ensino de arte e tecnologias contemporâneas e pesquisa aplicada na formação de 
professores de artes visuais. No corpo deste artigo vamos nos ater apenas a uma das 
etapas relacionadas ao desenvolvimento da interface para aprendizado de artes visuais à 
distância, enfatizando os aspectos ergonômicos e comunicacionais do projeto, que 
permearam nosso trabalho de design web e gráfico como a construção do layout do 
ambiente, a identidade visual do projeto e diagramação dos conteúdos disponibilizados a 
partir do ambiente virtual. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Artes Visuais à Distância, Arte e Tecnologia, Ambiente Virtual 
de Aprendizagem. 
 
ABSTRACT: This article aims at presenting the preliminary results of the work of the 

research group Arte Um, bounded to Instituto Federal do Ceará - IFCE where searches are 
conducted in the areas of distance education visual arts, art education and contemporary 
technologies and applied research in teacher education visual arts. In the body of this 
article we will stick to just one of the steps related to the development of the interface for 
visual arts distance learning, emphasizing the ergonomic and communicative aspects of 
the project, which permeated our work in web and graphic design as the construction of the 
layout of the environment, the visual identity of project and layout of the content available 
from the virtual environment. 
 
Keywords: Teaching Visual Arts Distance Learning, Art and Technology, Virtual 
Environment. 
 
 

Introdução 

Iniciamos o diálogo sobre o projeto de interface no segundo semestre de 2013, 

quando começamos o estudo sobre ensino de artes visuais proposto por (LIMA 

2013). A partir de então, grupos de desenvolvimento setoriais foram divididos 

conforme as demandas de conteúdo, didática, diagramação, programação e 

monitoria. Vamos enfatizar neste artigo as atividades do setor de diagramação, 

responsável pela construção da interface (Layout), identidade visual e diagramação 
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do ambiente virtual e conteúdos vinculados ao projeto, guiando-nos pelas diretrizes 

presentes na referida tese. Além disso, 

Segundo Wisner (1987), a ergonomia tenta possibilitar conforto e 

segurança para os usuários. Essa área pesquisa usabilidade, 

investigando principalmente, a qualidade das interfaces desses 

sistemas computacionais. A percepção do usuário, com relação à 

qualidade de sua interface, transita por domínios comportamentais 

cognitivos influenciados pelos aspectos psicológicos em que esses 

indivíduos se encontram no momento da interatividade1 com o OA2. 

(WISNER 1987 apud. LIMA 2013). 

Todavia, o desenvolvimento relatado através deste artigo não chegou ao fim, 

referindo-se aos resultados parciais obtidos pelo setor no processo de elaboração 

da interface do ambiente de aprendizagem de artes visuais à distância. Dito isto, 

dispomos as fases de nosso trabalho em três momentos, no primeiro tópico 

exporemos uma análise sobre as referências teóricas e visuais reunidas para o 

projeto, em um segundo momento, demostramos os estudos e processo de 

prototipagem, na terceira e última etapa deste artigo, apresentamos os resultados 

parciais sobre a interface desenvolvida. 

 

Método e Materiais 

 

Entre as tarefas realizadas em conjunto com os demais setores envolvidos no 

projeto do ambiente virtual de aprendizagem, decidimos usar uma abordagem 

qualitativa, realizando questionários com alunos do curso de Licenciatura em Artes 

Visuais do Instituto Federal do Ceará – IFCE, situado no Anexo Aldeota do Campi 

Fortaleza, o público escolhido para o qual se destinará este ambiente de 

aprendizagem. Adotamos a metodologia de Objetos de Aprendizagem de Artes 

Visuais - OAAV concebida por (LIMA 2013) em que nos baseamos para construir a 

interface após a divisão dos setores de desenvolvimento. Neste momento também 

definimos o uso da plataforma Moodle para abrigar o projeto. 

Moodle é uma sala de aula virtual onde o aluno tem a possibilidade 

de acompanhar as atividades do curso pela internet. O aluno terá 

acesso à plataforma com uso de um usuário e uma senha pessoal. 
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O Moodle pode ser acessado em qualquer computador com 

internet. Ele é a principal plataforma de sustentação das atividades. 

É através dele que o usuário poderá ter acesso aos conteúdos 

disponibilizados pelos professores, além de postar atividades, 

debater o tema em fóruns de discussão, tirar dúvidas via 

mensagens, entre outros recursos. 

(https://www.ufmg.br/ead/site/index.php/f-a-q/ead/323-o-que-e-a-

plataforma-de-ambiente-virtual-de-aprendizagem-moodle acessado 

em 21 de junho de 2014). 

 

Design de interface e o ambiente virtual 

Há um grande número de sites voltados para a Educação à Distância (EAD) hoje 

em dia, no entanto poucos estão realmente preparados para oferecer uma 

experiência de aprendizagem adequada aos discentes de cursos ligados às 

artes visuais, há uma série de requisitos a serem observados quando 

estabelecemos o que deve ser enfatizado na vivência de aprendizado destes 

alunos, boa parte destes requisitos objetivando uma experiência imersiva (LIMA 

2013) através de vídeos, sons, arquivos de apoio, uma interface intuitiva que se 

relacione com seu usuário, aulas em tempo real (videoconferências) e 

monitoramento de atividades offline através de tutores, scanners e demais 

equipamentos para digitalização dos trabalhos realizados.  

Então, paralelo ao desenvolvimento conteudístico e didático feito pelos demais 

setores do grupo de pesquisa, buscamos alcançar esta interface imersiva através 

de esboços de layouts (forma), estudos de cor acompanhados por pesquisas de 

interfaces voltadas a EAD suportadas pela plataforma Moodle. 

O requisito ergonômico tem os seguintes subrequisitos: orientação 

e harmonia visual. 

O primeiro subrequisito adotado é o da orientação. Um OAAV 

apresenta essa característica quando disponibiliza informações 

necessárias à orientação do aluno. Ele deve ser observado com os 

seguintes desdobramentos: 

O OAAV disponibiliza um glossário de termos técnicos em Artes 

Visuais?  

https://www.ufmg.br/ead/site/index.php/f-a-q/ead/323-o-que-e-a-plataforma-de-ambiente-virtual-de-aprendizagem-moodle
https://www.ufmg.br/ead/site/index.php/f-a-q/ead/323-o-que-e-a-plataforma-de-ambiente-virtual-de-aprendizagem-moodle
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Os capítulos são facilmente identificados? 

As informações do OAAV possuem boa organização mantendo a 

conexão entre as partes? 

As informações são claras?  

As abreviaturas são curtas?  

As fontes são legíveis e apropriadas ao assunto abordado?  

O espaçamento é adequado para uma leitura confortável? 

O segundo subrequisito é o da harmonia visual. Existe harmonia 

visual quando as imagens, os vídeos, as fontes e as cores estão 

em perfeita conexão. Ele deve ser observado com os seguintes 

desdobramentos: 

O OAAV apresenta ícones com alta qualidade de imagem? 

Existe equilíbrio visual na composição das páginas? 

As imagens são de alta qualidade? 

Existe uma harmonia nas cores dos botões ou ícones, textos e 

plano de fundo? 

As formas dos botões ou ícones e sua ordenação são adequadas 

ao assunto abordado? 

Existe uma padronização dos botões ou ícones?  

Existe uma padronização nos títulos dos capítulos e seções? 

Existe uma padronização na disposição das imagens e textos? 

(LIMA, José Maximiano Arruda Ximenes de. Ensino de Artes 

Visuais na Modalidade A Distância: Contribuições dos Objetos de 

Aprendizagem de Artes Visuais no Processo de 

Ensino/Aprendizagem, Tese, 2013.p.143) 

A prototipagem 

Utilizando (LIMA, 2013), elaboramos modelos que para o sistema. O primeiro 

passo foi construir o esqueleto do site. Elaboramos: uma página inicial para login, 

onde o aluno faria sua entrada no sistema; a página principal, onde o aluno poderia 

visualizar todas as páginas, desde as aulas, contatar o professor ou acessar fórum 

de discussões, uma sessão acadêmica reservada ao seu rendimento escolar e 
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área de busca. A página do fórum; e a dedicada às aulas seguiriam um modelo 

único. Podemos ver na Figura 1 as primeiras soluções para as páginas logo após 

as primeiras correções e avaliações feitas pelo grupo de pesquisa, uma das 

soluções para o problema foi trabalhar com menus compactos a partir dos quais se 

acessariam as outras informações e páginas relacionadas aos menus o ambiente 

principal ganhou espaço para notícias enquanto trabalhamos buscando alcançar 

um visual cada vez mais minimalista, porém sempre nos baseando em modelos 

com suporte Moodle. 

 
Figura 1 – Proposta de esqueleto para o site.  

Fonte: Grupo de Pesquisa ARTE UM 
 

 

Na Figura 2 vemos um modelo de página inicial projetado para anexar vídeos 

vinculados ao site Youtube, como introdução e principais informações sobre o 

ambiente virtual de maneira didática e interativa. E a página principal, composta de 

duas barras laterais e uma superior.  
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Figura 2 - ModeloloMoodle com página login e página inicial. 

Fonte: Grupo de Pesquisa ARTE UM 

Resolvendo uma identidade Visual 

Após coletar informações junto ao grupo de pesquisa foram realizados estudos de 

cor (Figura 3) onde fora escolhida a cor ardósia, pois como cor terciária que une o 

verde, associado a tranqüilidade e liberdade, quanto o azul, relacionado a 

seriedade e harmonia (SAMARA, 2010, p.110). Daí então a ardósia foi utilizada na 

construção de toda a identidade visual que para maior assimilação foi construída 

de forma mais simplificada e geometrizada o possível, abandonando os efeitos de 

gradiente das versões anteriores para adotar o conceito Flat Design3. 

 

Figura 3 – Estudos de cor com novo layout.  
Fonte de pesquisa ARTE UM 
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Para garantir a unidade da interface, uma vez que definimos utilizar Flat Design 

para atender os parâmetros ergonômicos necessários para o ambiente de 

aprendizagem virtual, decidimos usar a tipografia RexBold, em virtude de seu 

desenho retangular elegante e moderno de grande legibilidade, para os principais 

elementos textuais e uma tipografia clara, de leitura fácil, confortável aos olhos, 

escolhemos a fonte HelveticaNeue, adotando também ícones sem efeitos, em 

formas circulares padronizadas, gerando contraste com os elementos retangulares 

do layout (figura 4). 

 

Figura 4 – Novo layout (páginas: aula, fórum e inicial) e alguns ícones aplicados. 

Fonte de pesquisa ARTE UM 

“Uma das tarefas essenciais do tipógrafo é interpretar e comunicar 

o texto. O tom, o ritmo, a estrutura lógica e o tamanho físico do 

texto determinam as possibilidades de forma tipográfica. 

O tipógrafo é para o texto o que o diretor teatral é para o roteiro ou 

o músico para a partitura”. (BRINGHURST 2005 apud. SAMARA 

2010) 
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Durante o processo de construção do layout do site, tendo havido escolha das 

cores e tipografia a ser usada, de elementos gráficos geométricos e uma estética 

minimalista, ou seja, com poucos elementos e valorização dos símbolos, verificou-

se a necessidade de um logotipo e um título para o ambiente virtual, o que nos 

levou novamente a realizar algumas reuniões do grupo de pesquisa para coletar 

conceitos e sugestões de nomes para esta plataforma em desenvolvimento. 

Concentramo-nos em cinco possibilidades de nome, quatro destas usando do 

contraste entre tons para assinar nomes compostos, dentre elas a escolha do 

grupo de pesquisa foi a aglutinação do nome do próprio grupo de pesquisa como 

identidade para o site, ARTEUM. Tipografia que se seguia a um símbolo composto 

por caneta, lápis e pincel, organizados à frente de um círculo tracejado por linhas 

negativas a fim de significar a conexão entre as ferramentas para a arte e a 

modalidade do ensino a distância (Figura 5). 

 
Figura 5 – Logotipo e nome da plataforma do ambiente de aprendizagem. 

Fonte: Grupo de Pesquisa ARTE UM 
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Considerações 

Este material trata apenas da divulgação parcial dos resultados e trabalhos feitos 

para a construção de um Ambiente Virtual de Aprendizagem de Artes Visuais, 

muito ainda está sendo feito. No momento estamos diagramando os conteúdos 

impressos que acompanharão os vídeos e demais OAAVs, Ainda devemos fazer 

testes de usabilidade com alunos do curso e verificar se atingimos a intuitividade 

que objetivamos na interface. Nesta primeira fase do projeto cujo design 

compreendeu um período de aproximadamente três meses, procuramos responder 

positivamente aos quesitos de harmonia visual presentes na proposta de (LIMA 

2013), respeitando sempre as demais etapas do projeto, como geração do 

conteúdo e didática, planejamos terminar todas as tarefas relacionadas à interface 

ao final do segundo semestre de 2014, quando novamente devemos expor 

publicamente os resultados do projeto, almejando obter o êxito esperado na 

implantação desta proposta pioneira no ensino de arte no Ceará. 

 

NOTAS 

                                                 
1 Neste trabalho, concordamos com o conceito de Belloni (1999, p. 58) em que define interatividade como 

“potencialidade técnica oferecida por determinado meio” ou “a atividade humana, do usuário, de agir sobre a 
máquina, e de receber em troca uma “retroação” da máquina sobre ele”. 

2 Objetos de Aprendizagem. 

3 O conceito do Flat Design é simplicidade através de formas planas sem as perspectivas de profundidade que 

estamos acostumados a ver hoje em dia. As cores e muitas vezes a tipografia são extremamente importantes 
para o sucesso do layout como um todo. (http://www.zupi.com.br/a-tendencia-do-flat-design/ acessado em 21 
de maio de 2014). 
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