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O Google Art Project é uma plataforma de acesso ao acervo artístico 
de mais de 150 museus ao redor do mundo, digitalizado e disponi-
bilizado em 2011 pela mesma empresa que dá nome ao produto.

Com um “trolley” acoplado com 15 câmeras 
posicionadas numa rotação de 360° e três 

feixes de lasers para detectar a profundidade 
das obras, o Google deu início a um projeto se-
cundário, que ganhou espaço de estrela no cenário 
mundial. A tecnologia que possibilitou essa em-
preitada foi adaptada do Street View, e colocou as 
câmeras da empresa dentro de prédios públicos, 
transmitindo a noção de movimento e de con-
tinuidade da rua para os corredores dos museus.

 A impressão que temos é de estar 
fazendo um verdadeiro passeio a um museu 
virtual. Apesar das limitações que todo aparato 
mecânico possui se comparado com nossas 
habilidades sensoriais, o Art Project apresenta 
imagens detalhadas e com excelente definição, 
que criam a impressão de um plano subjetivo 
ao olhar do espectador. Além disso, é possível 
acessar um link com todo o acervo digitalizado 
das coleções dos museus em alta definição. A 
plataforma oferece ainda informações e vídeos 
produzidos pelos próprios museus acerca das 
obras disponibilizadas.
 Ele é um aplicativo online hospedado 
no Google App Engine, e existe inteiramente 
dentro da estrutura do Google. O sistema de 
operação e armazenamento é o mesmo do 
Picasa e trabalha com a tecnologia de altíssima 
definição, podendo alcançar 7 bilhões de pixels 
em suas imagens. Essa tecnologia é utilizada 
para reproduzir uma das obras da coleção, 

indicada pela curadoria do museu, que será 
fotografada e ganhará destaque em meio ao 
acervo.

 Além disso, o Art Project funciona 
também como uma rede social: o usuário pos-
sui um perfil em que pode iniciar sua própria 
coleção de arte, formando suas galerias; pode 
compartilhar as obras em outras redes sociais; 
entrar em contato com outros usuários ou até 
mesmo em fóruns de discussão sobre as obras. 
A plataforma traz inúmeras ferramentas que 
podem ser utilizadas das mais diversas formas 
possíveis para o entretenimento ou instrução.
 Ela está presente em 40 países, abarcando 
mais de 150 instituições, que não se restringem 
somente a museus; há também palácios, a 
Casa Branca, e até uma caverna com pinturas 
rupestres na África do  Sul. Ao todo são 
mais de 30 mil obras já digitalizadas e a tendên-
cia é esse número aumentar cada vez mais.
 No Brasil, duas instituições partic-
iparam desse projeto: o MAM (Museu de 
Arte Moderna), e a Pinacoteca do Estado, am-
bos em São Paulo. Ao todo quase 200 obras 
foram digitalizadas e duas foram escolhidas 
para reprodução em altíssima qualidade pelos 



museus: Saudade de Almeida Júnior pela Pi-
nacoteca do Estado e um mural de grafite sem tí-
tulo, pintado pelos artistas Osgemeos no MAM.
 Contudo, apesar de todas as vantagens 
pedagógicas e culturais trazidas com a ferra-
menta, como bem salientaram Beth Harris e 
Steven Zucker, em seu Deans, art and History, 
existem aspectos que ainda devemos considerar. 
Segundo os autores, apesar de toda a contro-
vérsia acadêmica que a digitalização de acervos 
possa causar (como a de Darnton e a biblioteca 
de Harvard), a ferramenta em si é um excelente 
material de ensino e interface cultural, pois ela 
permite um diálogo, uma “conversação” entre 
os acervos dos museus em diferentes partes 
do globo. Coloca lado a lado obras e temas 
que dialogam entre si, criando novas conexões 
entre elas e facilitando a construção de uma 
ou várias lógicas de associação dos acervos. 
 Ninguém questiona esses benefícios e 
a utilidade que esta plataforma pode gerar no 
acesso a essas informações. A questão levantada 
por Robert Darnton na ocasião da tentativa de 
digitalização da biblioteca de Havard, contudo, 
nos faz pensar acerca da figura da Google nessas 
situações. Darnton afirma categoricamente que 
é a favor de que o material impresso seja digital-
izado e disponibilizado na internet, mas ques-
tiona o fato de que o Google venha a fazê-lo. 
 Para ele, a empresa está criando um 
monopólio sobre a produção artística digi-
talizada que concentrará em suas mãos um 
capital cultural de valor inestimável para a hu-
manidade. A questão não é relativa ao acesso 
desse material, mas quem seria a detentora 
dos direitos de divulga-lo. O grande medo 
de Darnton e a hipótese que ele tenta afastar 
com essa argumentação, é a de que o Google 
concentre em si poder demais; muito mais do 
que o conveniente a uma empresa privada. 
 Isso nos remete a outra questão levan-
tada por Harris e Zucker, que diz respeito ao 
papel dos museus na produção dessas mídias 
digitais. Museus não figuram na pesquisa de im-
agens do Google. Pesquisas genéricas normal-
mente levam a reproduções. Em contraste, visi-
tantes do Art Project têm acesso a informações 
confiáveis. O Art Project traz luz a escassez de 
textos educacionais e vídeos produzidos pe-
los museus sobre suas coleções permanentes. 

 Isso não significa que os museus podem 
delegar toda essa função a empresas como o 
Google, mas sim que eles devem repensar o seu 
papel na sociedade e sua função na produção 
de conhecimento. As mídias digitais podem ser 
excelentes ferramentas de ensino e pesquisa, 
mas necessitam que instituições de confiança 
produzam esse conhecimento para veiculação. 
 O Art Project pode ser um passo inicial 
para uma nova mentalidade no que concerne 
à produção cultural, além de uma excelente 
plataforma de divulgação. O que não podemos 
fazer é nos acomodarmos, e permitimos que 
uma empresa privada fique responsável soz-
inha por uma tarefa tão importante que é a 
difusão e a democratização do conhecimento.

Links Relacionados:

http://mfeldstein.com/why-the-google-art-
project-is-important/

http://www.ted.com/talks/amit_sood_
building_a_museum_of_museums_on_the_
web.html 

http://www.youtube.com/watch?v=nP0fi-
M4tHI

http://www.youtube.com/watch?v=Qff-AQu_
SOo


