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INTRODUÇÃO 

Vários museus de arte, em todo mundo, oferecem visitas virtuais em 3D. No 

último ano, com a pandemia, nesse período de quarentena forçada, vários 

museus e abriram seus acervos à visitação virtual no fromato 3D tour. 

Considerando que associação entre arte, cultura e tecnologia impulsiona a 

democratização do acesso ao grande acervo histórico, artístico e cultural da 

humanidade, em exposição nos museus de todo o mundo, pensou-se nessa 

proposta de Prática como Componente Curricular. O projeto “Visitas virtuais a 

museus de arte”, pretende levar grupos de alunos a visitar salões e galerias dos 

museus:  Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin; Museu Nacional; 

Museu Frida Kahlo; Museu Van Gogh; Museu de Arte de São Paulo; Galleria 

Nazionale D’Arte Moderna; Museu de Arte Moderna de São Paulo; Museu 

Nacional de Belas Artes; Museu Imperial de Petrópolis 

 

JUSTIFICATIVA 

As visitas de estudantes a museus deveriam fazer parte de sua formação, pois 

os acervos oferecem diferentes referências estéticas e propiciam pontos de vista 

inéditos para reflexões estéticas e culturais.    

 

OBJETIVO GERAL 

Visitas virtuais (tour 3D) a nove (9) museus de arte, seguidas de considerações 

sobre a experiência. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Observação das obras e da arquitetura dos museus para a confecção de um 

relatório de visitação. Considerações sobre o tipo de acervo e acessibilidade dos 

sites (de forma geral e para portadores de deficiência). 

 

METODOLOGIA 

Uso dos recursos da WEB para as visitas virtuais, relatos breves sobre as visitas 

aos nove museus e pesquisa mais minuciosa sobre dois dos museus escolhidos 

pelo grupo. Encontros regulares via google meet para instruções e discussões 

sobre as visitas virtuais, a pesquisa e a redação do relatório.  

RELAÇÃO DE MUSEUS QUE DEVERÃO SER PESQUISADOS 

 

Museu Nacional: https://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-

brasil?hl=pt 

 

Museu Frida Kahlo 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo 

 

Museu Van Gogh 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum 

 

Museu de Arte de São Paulo 

https://artsandculture.google.com/partner/masp 

 

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin 

https://artsandculture.google.com/partner/gemaldegalerie-staatliche-museen-

zu-berlin 

 

Galleria Nazionale D’Arte Moderna 

https://artsandculture.google.com/partner/La-Galleria-Nazionale 

 

Museu de Arte Moderna de São Paulo 

https://artsandculture.google.com/partner/museu-de-arte-moderna-de-sao-

paulo 



 

Museu Nacional de Belas Artes  

https://artsandculture.google.com/partner/museu-nacional-de-belas-artes 

 

Museu Imperial de Petrópolis 

https://artsandculture.google.com/partner/museu-imperial 

 

PRODUTO 

Relatório sobre as visitas virtuais aos nove museus, descrição mais minuciosa 

de dois dos museus e considerações sobre a importância desses acervos.   


