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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza apresenta nesta 5ª edição do Projeto #BibliotecaIndica 
o Dia Internacional dos Museus que é celebrado anualmente em 18 de maio.  A data foi criada em 1977 através 
da iniciativa do Conselho Internacional de Museus - ICOM, um organismo que integra a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  
“O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar”é o tema escolhido mundialmente pelo ICOM para o Dia 
Internacional dos Museus 2021. O mesmo propõe uma reflexão sobre o futuro dos museus e o fomento as 
discussões do campo museal pelas instituições. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM seguirá a 
mesma temática para a Semana Nacional de Museus, que acontece entre os dias 17 e 23 de maio. 
O objetivo da data é incentivar a população ao hábito de visitar e apreciar os espaços culturais onde são 
apresentadas exposições de obras artísticas sobre os mais variados temas, estilos e épocas, seja de arte 
moderna, clássica ou contemporânea. 
A presente edição traz o guia da programação da 19ª Semana Nacional de Museus, que acontecerá em todo o 
Brasil entre os dias 17 a 23 de maio de 2021, exposições, visitas virtuais a Museus etc.  
Aproveitem as dicas! 

 
Fonte:  
http://eventos.museus.gov.br/ 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-dos-museus/ 

https://www.icom.org.br/?p=2224# 

 
 

O tema: “O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar” 
 

 
http://eventos.museus.gov.br/docs/19SEMANA/Tema_19_Semana_Nacional_de_Museus_2021_v3.pdf 

 

http://eventos.museus.gov.br/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-dos-museus/
https://www.icom.org.br/?p=2224
http://eventos.museus.gov.br/docs/19SEMANA/Tema_19_Semana_Nacional_de_Museus_2021_v3.pdf


 

 

DICAS CULTURAIS  
 
 

INDICAÇÃO DESTAQUE 
 

1 – GUIA DA PROGRAMAÇÃO DA 19ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS 
 

 
 

GUIA DA PROGRAMAÇÃO 
 

“Lançado o guia da programação da 19ª Semana Nacional de Museus, que acontecerá em todo o Brasil entre 
os dias 17 a 23 de maio de 2021.  
Com 433 páginas, o formato Busca Rápida permite ao usuário encontrar atividades por Estado, Cidade, Museu 
ou Palavra-chave. 
Como resultado da busca, além da programação definida, há ainda o endereço da instituição assim como os 
contatos de telefone e e-mail. Todas as atividades são de responsabilidade dos participantes”.  
Fonte: 
http://eventos.museus.gov.br/ 
https://www.museus.gov.br/guia-da-programacao-da-19a-semana-nacional-de-museus-esta-disponivel/ 
 

 
 
 
 

 
 
 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NOS MUSEUS DE TODO BRASIL 
Acesse o Guia: http://eventos.museus.gov.br/docs/19SEMANA/Guia_da_Programacao_19SNM.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eventos.museus.gov.br/
https://www.museus.gov.br/guia-da-programacao-da-19a-semana-nacional-de-museus-esta-disponivel/
http://eventos.museus.gov.br/docs/19SEMANA/Guia_da_Programacao_19SNM.pdf
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2- O MUSEU OSCAR NIEMEYER E O MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE 
NITERÓI 

 
MUSEUS OSCAR NIEMEYER 

 

 

Imagem: Google 
 

Canal: Conhecendo Museus - Ep. 14: MUSEU OSCAR NIEMEYER 
O Museu Oscar Niemeyer. Só de olhar de fora já se identifica que não se trata de um prédio comum, mas, sim, 
de mais uma maravilha criada por esse renomado arquiteto que elevou o nome do país ao cenário mundial. 
Localizado em Curitiba, no Paraná, o museu foi inaugurado em novembro de 2002. Entre as suas exposições, 
destaque para as artes visuais, arquitetura, urbanismo e design. Com um total de 12 salas expositivas, a cada 
ano são realizadas mais de 20 mostras, que, juntas, recebem um público superior a 200 mil visitantes. 
Confira! https://www.youtube.com/watch?v=xzPOJy3VSDg 
 
 
 

 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NITERÓI 

 

 
 

 

 
Imagem: Google 

Canal: Conhecendo Museus - Ep. 37: Museu De Arte Contemporânea De Niterói 
Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o MAC de Niterói foi inaugurado em 1996 e tornou-se um dos 
cartões-postais da cidade. Localizado sobre o Mirante da Boa Viagem, o museu, com sua fachada futurística, 
possibilita que o visitante desfrute de uma vista panorâmica tanto para dentro do museu como para a bela 
paisagem de fora da orla de Niterói. 
https://www.youtube.com/watch?v=QNHDqLDY9oE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xzPOJy3VSDg
https://www.youtube.com/watch?v=QNHDqLDY9oE


 

 

 

3- CONHEÇA OS SEIS MELHORES MUSEUS DO MUNDO 
 

MUSEU D’ORSAY - PARIS, FRANÇA 

 
O primeiro lugar da lista é o Museu D’Orsay, inaugurado 
em 1986. O museu foi feito no lugar de uma antiga 
estação de trem. As coleções possuem pinturas 
impressionistas e pós impressionistas, além de 
esculturas e elementos arquitetônicos. Lá, você 
encontrar grandes nomes das artes como Van Gogh, 
Monet, Renair, Cézanne e Gauguin. 
http://www.musee-orsay.fr/ 
Canal: By Monaco 
https://www.youtube.com/watch?v=ISmIGQ3t9yM 
 

 
 

 
MEMORIAL 11 DE SETEMBRO - NOVA YORK, EUA 

 
O museu reconta a tragédia do dia 11 de setembro de 
2001, que deixou mais de 3 mil vítimas e destruiu um 
dos cartões postais mais famosos de Nova York, o 
World Trade Center. Todo o ataque às torres gêmeas 
a partir de displays, arquivos, narrativas e uma 
coleção de artefatos. 
https://visit.911memorial.org  
 
Canal da Record: 
https://www.youtube.com/watch?v=6GLsdgL2-vw 

 

MUSEU METROPOLITANO DE ARTE - NOVA YORK, EUA 
 

 
O Metropolitan Museum é um dos museus mais 
importantes de Nova York (e do mundo!). Inaugurado 
em 1872, o museu possui uma coleção de mais de 2 
milhões de peças, que incluem obras de artistas como 
Monet e Van Gogh. Além disso, ele foi considerado o 
museu com a melhor coleção de arte egípcia fora do 
Egito no mundo. Sem contar o seu acervo de moda, que 
em maio de todos os anos troca sua coleção principal e 
recebe o evento MetGala, reunindo as pessoas mais 
influentes do meio artístico. 
https://www.metmuseum.org/ 
 
Canal: Diário de bordo Ana Silveira 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJCyMWumbc 

  

MUSEU BRITÂNICO - LONDRES, INGLATERRA 
 

 
Considerado o primeiro museu nacional público com 
entrada gratuita, o British Museum (ou Museu 
Britânico) foi inaugurado em 1753. O museu possui 
um acervo com 8 milhões de peças históricas e 
algumas foram até motivo de brigas entre nações, 
pois alguns países colonizados pela Inglaterra julgam 
ser seus donos legítimos. 
Dentre essas peças históricas, você poderá ter acesso 
à múmia da Cleópatra, além de peças enormes de 
prédios gregos e egípcios. 
https://www.britishmuseum.org/. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qrU1VLf7eTE&list=R
DCMUCdDboanqjSm-pSLdILZg--w&start_radio=1&t=0 
 

MUSEU NACIONAL DO PRADO - MADRI, ESPANHA MUSEU DO LOUVRE - PARIS, FRANÇA 

http://www.musee-orsay.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ISmIGQ3t9yM
https://visit.911memorial.org 
https://www.youtube.com/watch?v=6GLsdgL2-vw
https://www.metmuseum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJCyMWumbc
https://www.britishmuseum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qrU1VLf7eTE&list=RDCMUCdDboanqjSm-pSLdILZg--w&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=qrU1VLf7eTE&list=RDCMUCdDboanqjSm-pSLdILZg--w&start_radio=1&t=0


 

 

 

 
Conhecido por ser o museu mais importante da Espanha, 
o Museu do Prado foi inaugurado em 1891. Sua coleção 
é baseada principalmente em pinturas dos séculos XVI a 
XIX, contando com obras primas de pintores como 
Velázquez, El Greco e Goya. 
https://www.museodelprado.es/. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ot2DMWgJm0&list=PL
Y0So7PJA1tV6BGduDgNzQirzM8CFe4cB 
 

 

 
Apesar de não fazer parte do top 5 desta lista, não 
podíamos deixar de falar do Museu do Louvre em 
Paris. Inaugurado em 1793, a coleção do Louvre 
possui cerca de 300 mil obras anteriores a 1948, com 
35 mil delas expostas. A imensa coleção do museu 
está organizada de forma temática: antiguidades 
orientais, antiguidades egípcias, antiguidades gregas, 
romanas e etruscas, história do Louvre e Louvre 
medieval, pintura, escultura, objetos de arte, artes 
gráficas e arte do Islã. Lá, você também poderá 
encontrar a famosa Monalisa, de Leonardo da Vinci. 
https://www.louvre.fr/en. 

https://www.youtube.com/watch?v=rUU9Ix1WDXc 
 

Imagens: Google 

Fonte: https://www.egali.com.br/blog/melhores-museus-do-mundo/ 
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