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INTRODUÇÃO
DaVinci tem como objetivo, ser uma plataforma de artes, e uma comunidade, que
dá a oportunidade para artistas pequenos, iniciantes e que fazem parte da minoria.
Assim como em outros lugares, mulheres, pessoas negras/ pretas e que fazem parte
da comunidade LGBTQIAP+, tendem a ser menos valorizados e até mesmo
subestimados. E nosso site quer principalmente, trazer a representatividade para os
novos artistas, e mostrá-los que não importa quem você é, sua classe social, cor de
pele, seu gênero e sexualidade, seu trabalho e sua arte é tão importante quanto
qualquer outra.
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SITUAÇÃO - PROBLEMA

O problema em questão é a falta de uma plataforma de artes, fácil e organizada, na
onde, pessoa apaixonadas por arte, podem acessar a todo o conteúdo. Nos dias de
hoje para artistas publicarem suas obras, eles devem recorrer a redes sociais, mas
quase sempre é muito trabalhoso conseguir reconhecimento, a questão é que, as
pessoas utilizam redes sociais, e na maior parte dos casos, não é com o intuito de ver
arte. Como por exemplo o Instagram, que é uma das redes que os artistas mais
recorrem, é um local mais focado na fotográfica ( não excluído essa como um tipo de
arte) , o que dificulta os artistas, por exemplo, na área das artes visuais, a serem
reconhecidos, e os usuários do aplicativo, terem acesso ao seu trabalho, é necessário
uma certa publicidade, em aplicativos de conversa por exemplo.
JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos, se viver de arte tem se tornado cada vez mais difícil, e é
complicado, muitas vezes, conseguir fazer seu trabalho chegar nas pessoas, logo um
site onde o seu principal objetivo é mostrar essas obras, ajudaria aos pequenos
artistas a serem reconhecidos. Em nosso site, os usariam seriam somente artistas e
pessoas que gostam de ver artes, sendo assim seria mais fácil da arte chegar ao
público exato.
HIPOTESE

Com um site no qual o seu objetivo é publicar arte, que é organizado, com uma
experiência completa em variados ramos artísticos, como música, artes visuais,
animação, dança, desenho, e até mesmo tendo tutoriais desses diferentes ramos,
tanto ajude aos pequenos artistas a terem reconhecimento, quanto a criar um mundo
digital da arte. Da Vinci, seria o local ideal para todos os amantes da arte, já que ele
funcionaria como um museu, com diversas artes, cada artista tendo sua própria galeria
digital, e não será necessário que aqueles que estão no site somente para admirar,
postar algo.
OBJETIVO E METAS

Ajudar pessoas que fazem arte, sendo elas profissionais ou por um simples hobbie,
pouco conhecidos a terem sua arte exposta de forma fácil de ser encontrada e
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admirada, e eles podendo admirar as obras um dos outros, e o Da Vinci virar uma
espécie de mudo digital da arte, com diversas áreas da arte.
METODOLOGIA

Pesquisas online, formulários com alunos, planejamento, programação.

FIGURA 01: Gráfico 01, sobre o gosto artístico e , gráfico 02, sobre artistas em si.
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FIGURA 02: Gráfico 03 , sobre o software.

FIGURA 03: Gráfico sobre os sistemas a serem colocados.
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EMBESAMENTO BIBLIOGRÁFICO DO TEMA

Artista, é qualquer pessoa que faça arte, podendo ser profissional, ou apenas um
desenhista anônimo. A arte não costuma seguir um padrão claro, os artistas se
expressão de diferentes formas, com diferentes objetos, mas geralmente se usufruem
das tecnologias do seu tempo. Durante os anos na história, com o avanço tecnológico,
a sociedade vem mudando, e com ela os artistas, o modo de se fazer arte, e o modo
se expor arte.
Segundo Paulo Bernadinho “Acreditamos que arte é uma atividade que une intenção
e descoberta sob a tutela da realização. Uma das suas tarefas mais primordiais, como
a própria realidade que tem um caráter múltiplo e complexo, é libertar a capacidade
humana dos esquemas limitativos da vida prática. ”
Ao longo dos últimos anos a arte vem se transformando. Os artistas cada vez mais
estão transformando instrumentos comuns de seu trabalho em equipamentos voltados
para um uso diferente do habitual. Já é rotineiro vê-los usar objetos exóticos para dar
sentido à poética que querem dar às suas obras. A arte quebra tudo isso inventando
seus próprios padrões, em resumo a arte tende a seguir a tecnologia do seu tempo, e
assim passamos para o assunto Arte Digital. Somos seres que participam da
mudança, da dinâmica de alterar o mundo ao seu redor através não só da arte como
também da mente, ciência, escolhas e concepções. Essa arte se mescla à mídia atual.
Ela, junto ao aperfeiçoamento da tecnologia, passa a não ser algo só físico, mas
digital. A arte digital é qualquer arte feita com a ajuda de meios eletrônicos como
computadores, smartphones, tabletes e entre outros meios. Elas podem ser expostas
tanto em webs arts, como também em sites como as redes sociais.
As artes tecnológicas começaram no final dos anos 90 quando alguns artistas
passaram a substituir seus ateliês por computadores, logicamente, seguindo
exemplos do passado, no que diz respeito à incorporação de novas tecnologias no
campo das artes, a utilização do computador, como ferramenta de produção artística,
não foi bem-vista por toda comunidade profissional e, principalmente, pela crítica.
Entretanto, reconhecendo que é justamente esse um dos papéis do artista, como já
dito, é se apropriar das técnicas e tecnologias disponíveis para que possa, mesmo
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indo contra alguns indivíduos ou algumas correntes, contra até mesmo o mercado
consumidor, inovar e construir o quadro da arte de seu tempo.
Com a criação dos bytes, se inicia uma arte, uma imagem não real, e na onde muitas
vezes as pessoas estão em anonimato, graças a tecnologia, agora temos o cyber
espaço, que é representado pelas redes sociais, na onde a sociedade virtual não
segue muito os padrões da sociedade real. Pierre Levy, indica um universo digital,
uma sociedade coletiva, mesmo que individual.
Segundo Frederico Braida:
“a sociedade contemporânea, e as artes, passa por um franco
processo de desmaterialização e consequente virtualização. Já não
são poucos os artistas que substituíram seus materiais, ferramentas e
ateliês, por computadores, geralmente conectados à Internet, e toda a
parafernália envolvida: além de telefones e satélites, uma gama de
softwares, hardwares e periféricos que, nem sempre, são específicos
para a produção artística. ”
O artista na era da tecnologia, agora também podendo se chamar de cientista já que
as artes visuais/plásticas, agora são implantadas em outras áreas com, as
impressoras 3D, o Design Digital. A arte tem como função primordial, libertar a
capacidade humana dos esquemas limitativos da vida prática.
Estamos assim perante a transformação da atitude criadora em atitude modificadora,
que põe em xeque a ideia romântica do artista genial, comprometendo-o enquanto
indivíduo original, na medida em que vemos o artista poder se tornar-se o técnico que
manipula botões, ficando de certa forma dependente do aparelho, correndo o risco de
se converter num acessório do digital.
Hoje em dia existem vários artistas digitais entre os principais brasileiros são: Artur
Matuck, Diana Domingues, Eduardo Kac, Gilbertto Prado, Gisela Domschke , Giselle
Beiguelman, Kiko Goifman, Lucas Bambozzi, Ricardo Barreto, Simone Michelin,
Suzette Venturelli e Tânia Fraga.
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MANUAL DO SITE

FIGURA 04: Tela de login/cadastro.

FIGURA 05: Primeira tela, apresenta o site e dá o acesso a ele.
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FIGURA 06: No lado superior direito temos as opções para navegar pelo site, a parte das
artes que leva para páginas especificas para cada tipo de arte, e a página de artistas, onde
podemos conhecer o artista em si.

FIGURA 07: Descendo um pouco a tela temos as boas-vindas, uma pequena apresentação,
e explicação sobre o site.
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FIGURA 08: Seguida da apresentação das categorias existentes no site.

FIGURA 09: Descendo a página temos acesso a atalhos para as artes, cada imagem é um
link para uma página com obras especificas.
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FIGURA 10: Abaixo dessas imagens/links, temos um botão que leva a timeline, com as todas
as obras de arte misturadas.

FIGURA 11: Para o projeto TCC, somente colocamos 30 imagens na timeline, o que seria os
vídeos deixamos gifs, para não deixar o arquivo demasiado grande.
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FIGURA 12: Na página inicial, abaixo do botão para a página das artes da semana, temos
uma breve apresentação dos criadores e suas funções para a criação.

FIGURA 13: E no fim da página inicial temos o rodapé com o ano que o site foi criado, o nome,
os criadores, a escola e o ano/série.
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FIGURA 14: Diferente da página das artes da semana, as páginas específicas para cada arte
têm um título indicando a página que a pessoa está.

FIGURA 15: E nessas telas também terá o rodapé comas mesmas informações, que o da
página principal.
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FIGURA 16: Cada página de artista é tematizada com uma corou estilo, a página LGBTQIAP+
é toda em tons de preto, cinza e branco, dando destaque as cores do gif, que representa a
bandeira.
Está página traz apenas perfis de artistas da comunidade LGBTQI+.

FIGURA 17: Para a mulher escolhemos usar tons vermelhos, por ser uma cor forte e
poderosa. Remetendo ao amor e ao poder. Está página traz apenas perfis de artistas
mulheres.
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FIGURA 18: A página negra/preta foi feita em tons de preto, pensamos que seria o melhor, e
que melhor se aplicaria ao invés do marrom. Está página traz apenas perfis de artistas
negros/pretos.

FIGURA 19: A página para as contas pequenas e iniciantes, escolhemos a cor azul como uma
cor neutra e suave. Está página traz apenas perfis de artistas iniciantes e pequenos, novos
artistas que se cadastrarem na plataforma já serão apresentados nessa página.
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FIGURA 20: Cada uma das páginas irá fazer uma breve apresentação, e explicar o objetivo
da página.

FIGURA 21: Como dito cada página de artista vai mostrar perfis, e também irá ter um link para
o Instagram, o que vai ser útil para artistas novos na plataforma, mas que já tenham obras por
lá, com isso as pessoas podem compreender de forma mais fácil o tipo de arte desse.
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Figura 22: Como nas outras páginas, essas também vão contar com o rodapé com nossas
informações.
MER

FIGURA 23: MER
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS AO LONGO DO
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
DaVinci foi concluído com quase total sucesso, nós conseguimos fazer um site que abrange
diversas áreas artísticas, também traz reconhecimento e representatividade para os artistas
que fazem arte da minoria da sociedade. Mas não conseguimos fazer a página do usuário,
mas isso é algo que talvez possa ser adicionado futuramente, não criamos um lugar específico
para as aulas e tutoriais, assim como os sistemas de like e compartilhamento, mas essas,
novamente, pode ser adicionadas futuramente caso esse projeto tenha continuidade.
Em resumo, o principal objetivo do site DaVinci foi concluído, criar uma comunidade de artistas
e admiradores de artes, sendo eles qualquer pessoa, abrangendo todos os gêneros,
sexualidade e tons de pele, e dando destaques e engajamento aos novos e artistas com
dificuldade de crescer.
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