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Google expõe arte 
brasileira na internet 
Empresa traz Art Project ao País e inaugura projeto com a Pinacoteca e o MAM 

Por SÉRGIO DAMASCENO sdamasceno@grupomm.com.br 

J á é possível ver, sem sair de casa, 98 
obras da Pinacoteca do Estado de São 

Paulo e 89 obras do Museu de Arte Moder-
na (MAM). É possível, ainda, visitar ambos 
os museus e caminhar virtualmente pelas 
galerias e corredores a partir de qualquer 
computador. O Google acaba de inaugu-
rar o Google Art Project no Brasil. Inicia-
do a partir de trabalho voluntário de en-
genheiros da empresa, o projeto consiste 
em colocar à disposição do usuário mu-
seus (e acervos) do mundo inteiro ao al-
cance do teclado das pessoas. O Art Pro-
ject surgiu no ano passado e já contabiliza 
a adesão de 151 museus (e locais de inte-
resse) de 40 países. São, ao todo, mais de 
30 mil obras captadas em HD. Algumas 
são captadas em ultra-HD, a sete bilhões 
de pixels (tecnologia Gigapixel). 

Portanto, talvez, seja possível, via Goo-
gle Art Project, ver detalhes das pinturas 
e outras obras de arte que nem a visão do 
olho nu permite. "O projeto começou co-
mo uma iniciativa da área de engenharia 
do Google, pela qual os engenheiros em-
pregam 20% do seu tempo livre, de for-
ma voluntária. Começou com museus e 
foi desdobrado como um Google Street 

0 Nascimento de Vênus, de Botticelli, é atração virtual da Galeria Uffizi, de Florença 

View (sob o qual é possível visitar virtu-
almente os locais como ruas, cidades e até 
mesmo a Amazônia) para museus" afir-
ma o presidente do Google, Fábio Coelho. 

No Brasil, por enquanto, apenas algu-
mas obras da Pinacoteca (98 de um acer-
vo de nove mil itens) e MAM (89 de um 
acervo de 5,5 mil itens) estão disponíveis 

no serviço. A idéia, segundo o presidente 
do Google, é expandir essa cobertura di-
gital para todo o País. Apenas o Estado de 
São Paulo, por exemplo, dispõe de mais de 
450 museus. No País, existem mais de três 
mil museus. O gerente de novos negócios 
do Google, Alessandra Germano, afirma 
que, no caso da Pinacoteca e do MAM, es-

tão disponíveis os três conceitos de mu-
seus virtuais: catálogo digital das imagens 
em HD, com curadoria feita pelos próprios 
museus; passeio virtual, feito por trolley, 
uma espécie de carrinho que tem 15 câ-
meras em 360°; e a tecnologia Gigapixel, 
que capta fotos em sete bilhões de pixels. 

No mundo, ader i ram ao Google Art 
Project instituições importantes como o 
Acropolis Museum (Grécia), a Free Art 
Gallery, ligada ao Smithsonian (EUA), o 
MoMa de San Francisco (EUA), o Museé 
d'Orsay (França), o Museum of Islamic Art 
(Qatar), a National Gallery de Washing-
ton (EUA), a Tate Modern (Inglaterra) e o 
Museu de Arte de Toledo (Espanha), entre 
outros. Germano explica que o Art Proje-
te se integra a redes sociais como o Goo-
gle+, Facebook e Twitter, ou seja, permi-
te o compartilhamento das visitações aos 
museus virtuais. 

Os acordos com as instituições, segun-
do Coelho, não envolvem transações eco-
nômicas. O Google faz a captação das ima-
gens e usa a tecnologia para viabilizar os 
passeios virtuais e também o aprofunda-
mento sobre as telas. É possível, por exem-
plo, numa obra captada em sete bilhões de 
pixels, decupar à exaustão os detalhes do 
quadro apenas com o uso do mouse. No 
Brasil, por ora, apenas o quadro Sauda-
de, de Almeida Júnior, de 1899 (acervo da 
Pinacoteca) e o mural feito na fachada do 
MAM em São Paulo pelos irmãos grafitei-
ros Otávio e Gustavo Pandolfo (conhecido 
como osgemeos) foram captados em sete 
bilhões de pixels. 

Coelho diz que nem todo projeto do 
Google ambiciona a motivação financei-
ra. "Nem tudo tem a ver com resultados 
imediatos" diz. "O espírito (dos engenhei-
ros) de usar o tempo livre para fazer algo 
voluntário é o mesmo espírito de Larry 
Page e Sergey Brin, a dupla que criou o 
Google em 1998" recorda. 
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