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RESUMO

O projeto consiste em traduzir e editar o livro Pattern Design, no âmbito do projeto Luminar, do Laboratório de Design Gráfico da Escola de Design da UEMG. A obra Pattern

Design, escrita por Lewis Foreman Day, consiste nas principais ideias do autor sobre o design de superfície e padrões, e em princípios essenciais ao design de superfície, ainda

considerados relevantes nos dias de hoje. Uma edição traduzida do livro poderá viabilizar o acesso do público lusófono e pode servir como referência para estudantes e

interessados. Desde 2013, o Luminar, dentro do LDG, lida com uma demanda interna de projetos editoriais de livros, que atingem a comunidade da UEMG e a comunidade

externa envolvida no estudo do design. A metodologia utilizada no projeto (desenvolvido dentro da infraestrutura do LDG) consiste em: leitura e tradução do texto; organização do

conteúdo; desenvolvimento de projeto gráfico; diagramação; revisão e ajustes; preparação das artes finais e encerramento do projeto; e finalmente, divulgação do resultado, que

acontecerá por meio da impressão do livro ou por meio digital. A comunidade acadêmica, da própria UEMG e de outras instituições de ensino, professores, pesquisadores e

estudantes design e áreas afins, e qualquer um interessado em estamparia e padronagem irá se beneficiar do acesso a esse livro. O livro e o contexto de sua primeira edição, de

1903, se localizam num período histórico anterior ao modernismo e a noção de design como hoje a conhecemos, enquanto o design de superfície é uma área relativamente nova,

legitimado no Brasil apenas em 2005. Essa diferença de épocas e contextos revelam termos e incomuns à língua portuguesa e técnicas não mais usadas, o que gera discussões

e reflexões que enriquecerão essa edição.
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