
 

Cultura, natureza e aniversário 
Como nossas sociedades estão se tornando cada vez mais conscientes da necessidade de 
coexistir harmoniosamente com outros habitantes da Terra, alguns argumentam que a cultura 
é responsável pela degradação da natureza e pela causa dos problemas ambientais. Uma posição 
que poderia ser resumida alegoricamente por uma tigela de sopa atirada em um quadro de Van 
Gogh. Nossa posição é clara: a cultura não é o problema, mas um dos antídotos: através da 
lente da arte, podemos compreender a beleza e a delicadeza do mundo natural, e ser movidos a 
tomar medidas para preservá-lo. E através da lente da ciência, podemos compreender a 
complexa teia de relações que existem entre os organismos vivos, a matéria inerte e a atmosfera, 
e apreciar o delicado equilíbrio que faz da Terra um lugar hospitaleiro para a vida. Além disso, os 
sítios naturais da UNESCO como patrimônio mundial e as práticas de patrimônio intangível 
desempenham um papel importante na proteção do meio ambiente e na conservação da 
biodiversidade. Esta é a razão pela qual estamos enfatizando o tema  do meio ambiente nesta 
décima edição da MuseumWeek. 

Embora o assunto seja sério, queremos que este décimo aniversário continue sendo uma 
grande celebração que homenageie museus em todo o mundo e a importância da cultura para 
nossas sociedades,  que vêm enfrentando muitos desafios. Temos agora  um formato renovado 
que inclui novas características! E assim convidamos todas as organizações culturais, artistas e 
indivíduos criativos a participar do evento, organizando momentos virtuais e físicos, de 5 a 11 
de junho, em todo o mundo. 



O que há de novo? 

MAIS AMPLO 

Os temas diários agora abrangem todos os tipos de atividades 
de organizações culturais, incluindo departamentos de 
exposições e eventos especiais, em vez de 'apenas' mídias 
sociais e comunicações. 

 

TECNOLOGIA INCLUSIVA PRO ⚡  
Os pequenos e médios museus muitas vezes carecem de 
recursos e tempo para se familiarizar com tecnologias que 
poderiam ser úteis para eles, particularmente nas áreas da web3 
e da inteligência artificial. Queremos que todos os museus 
sejam incluídos e vamos propor conversas rápidas e curtas 
oficinas de trabalho para preencher essa lacuna! 
 
Se interessa em participar e/ou organizar um evento? ⚡  
Cadastre-se! 
https://forms.gle/rwNbWmq36xTJDEWZ9 ⚡  

Especial para o 10º aniversário 
Estamos preparando várias novidades e momentos especiais para este décimo aniversário. Não 
deixe de nos acompanhar nas mídias sociais para saber das últimas notícias! Veja aqui  algumas 
dicas para você começar! 
  
• A MuseumWeek disponibilizará uma coleção única de obras de arte digital criadas por 

artistas ambientais de todo o mundo que poderão ser  exibidas em telas em sua 
localidade. 

• Uma espetacular venda on-line de obras de arte digital, organizada em benefício de 
organizações ambientais sem fins lucrativos. 
 

Chamado à criação 

Todos os elementos visuais desta edição da MuseumWeek foram feitos com a ajuda do sistema 
de Inteligência Artificial Midjourney. Isto nos poupou um trabalho de pesquisa que normalmente 
levava muito tempo. Para a imagem do cartaz, porém, ainda estamos à procura de um artista que 
represente o tema central deste ano - o meio ambiente -  mantendo porém o aspecto de 
celebração ligado ao nosso aniversário. Sinta-se à vontade para divulgar e pedir aos artistas de 
sua rede que nos escrevam er contact@museum-week.org! 

https://forms.gle/rwNbWmq36xTJDEWZ9
mailto:contact@museum-week.org


Temas e hashtags 
 

Segunda-feira, 5 de junho: 
#MeioAmbienteMW 
Em reconhecimento ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
convidamos você a se juntar a nós para destacar as 
iniciativas ambientais de seu museu e aumentar a 
conscientização sobre  a importância de preservar nosso 
planeta. Você também pode compartilhar o conteúdo 
cultural de suas coleções para ampliar a conscientização. 
Seu museu é um recurso cultural e educacional 
inestimável, e utilizar sua plataforma para divulgar 
conteúdo ecológico ajuda a educar e a inspirar as 
gerações que virão. Juntos, podemos ter um impacto 
significativo na proteção de nosso planeta, agora e no 
futuro. Participe! Organize momentos on-line e presenciais 
e utilize a hashtag #MeioAmbienteMW. 

Hashtags relacionadas: #DiadoMeioAmbiente #ConsciênciaEcológica #IniciativasVerdes #FuturasGeracoes 
#FuturoMelhor #Sustentabilidade #biodiversidade #BiodiversidadeBrasileira #Reciclagem #PreservacaoAmbiental 
#MeioAmbienteAgradece #MataAtlantica #Ecossistema #GestaoAmbiental #DesenvolvimentoSustentavel 
#EducacaoAmbiental #Caatinga 

 

Terça-feira, 6 de junho: #Web3MW PRO 
É essencial para os trabalhadores de museu manterem-se a 
par dos últimos avanços tecnológicos A Web3 apresenta a 
essas instituições  métodos únicos e de ponta para a 
interação com seus públicos. Apesar dessa tecnologia ser 
bastante recente,  muitos museus  vêm  explorando suas 
possibilidades e aprendendo como utilizá-la de forma 
efetiva. A MuseumWeek irá atuar na diminuição dessa lacuna 
tecnológica fornecendo aos museus uma série de oficinas e 
palestras rápidas que ajudem a mantê-los inteirados dos 
últimos avanços..  
O que é a web descentralizada? Qual é a finalidade de 
possuir uma obra de arte que não pode ser exibida em sua 
sala de estar? Se eu criar o metaverso para o meu museu, as pessoas deixarão de vir visitá-lo? 
Como posso criar uma carteira para mim ou para meu museu? Posso realmente levantar dinheiro 
para o meu museu vendendo NFTs? Depois deste dia #web3MW, você saberá muito mais sobre a 
web3 e como utilizá-la nos museus! 

Hashtags relacionadas: #museusetecnologia #useudigitais #museusvirtuais #colecoesdigitais #museusinovadores 
#museus do futuro# #museustecnologicos #engajamentodigital #museusetecnologia #webmuseus  



Quarta-feira, 7 de junho: #ComidaMW 
Por ocasião do Dia Mundial da Segurança Alimentar, 
junte-se aos museus do mundo inteiro e mostre o 
significado cultural, histórico e social dos alimentos, 
publicando conteúdo digital e criando eventos 
especiais! Das antigas técnicas culinárias aos 
movimentos alimentares modernos, há infinitas formas 
de destacar o impacto dos alimentos em nossa 
sociedade. Não perca esta oportunidade de se 
conectar com sua comunidade e promover a 
importância da comida em nossas vidas. Participe do 
dia #comidaMW e compartilhe a perspectiva única de 
seu museu sobre o tema! 

Hashtags relacionadas: #museusealimentos #culináriohistória #cultura #livrealimentação #movimentos 
#sociedadealimentar #comunidadealimentar #museuseculinária #construçãoalimentar #museusegastronomia 
#consciênciaalimentar #alimentacao #patrimonioalimentar #saudealimentar  #nutricao #disciplinaalimentar #bemestar 
#alimentacaosaudavel  

 

Quinta-feira, 8 de junho: 
#OceanosMW 
Os museus têm uma oportunidade única de fazer a 
diferença no Dia Mundial dos Oceanos. Ao participar 
do #OceanosMW, você pode usar seu conteúdo 
cultural para aumentar a conscientização sobre o 
papel crucial que nossos oceanos desempenham na 
saúde e no bem-estar do nosso planeta. Há inúmeras 
maneiras de incorporar a conscientização sobre a 
questão dos oceanos à programação do seu museu, 
desde mostrar obras de arte inspiradas neles até 
destacar a importância de sua conservação. Não perca 
esta oportunidade de provocar um impacto positivo! 
Junte-se ao movimento #OceanosMW hoje! 

Hashtags relacionadas: #museusoceanicos  #preservacaooceanica   #vidamarinha #patrimoniomarinho #oceanoearte 
#oceanoevida #oceanoeplaneta 



 

Sexta-feira, 9 de junho: #iaMW PRO 
À medida que avançamos na era digital, é cada 
vez mais importante que os museus se 
mantenham atualizados com os últimos avanços 
tecnológicos, especialmente na área da 
inteligência artificial.Participar de eventos e 
workshops on-line focados em IA pode ser mais 
uma maneira de ajudar nossos museus a 
permanecerem atuais e relevantes. 

O que é IA e como ela funciona? Como a IA está 
sendo usada hoje em dia nos museus? Quais são 
os benefícios de usá-la nos museus? O que eu 
preciso saber sobre a IA para poder implementá-la em meu museu? Que tipo de 
treinamento eu preciso ter para entendê-la e utilizá-la? Como posso me manter 
atualizado com os últimos avanços na IA para museus? Depois deste dia #iaMW, você 
saberá muito mais sobre inteligência artificial e suas aplicações para museus!  

Hashtags relacionadas: #inteligenciaartificial #IAmuseus #IAemuseustecnologicos #IAeInovacao #inovacaomuseologia 
#IAefuturo #IAeprojetosmuseais #inivacaotecnologica #futuro 
 

Sábado, 10 de junho: #PatrimonioMW 
Junte-se à conversa global sobre patrimônio natural, 
patrimônio mundial e patrimônio cultural intangível 
participando do dia #PatrimonioMW! Museus e 
instituições culturais desempenham um papel vital na 
preservação e no compartilhamento desses 
importantes aspectos da história humana. Esta é sua 
oportunidade de compartilhar o seu trabalho e 
conectar-se com outros profissionais da área. Desde 
mostrar artefatos tradicionais até destacar práticas 
culturais contemporâneas, há inúmeras maneiras de 
contribuir para essa conversa e causar um impacto 
significativo. Não perca esta oportunidade de mostrar 
a dedicação de sua instituição à preservação e à 
promoção do patrimônio cultural. 
Hashtags relacionadas: patrimonionatural #patrimoniomundial #patrimoniocultural #preservaçaocultural 
#patrimoniomuseal #patrimoniomaterial #artepopular #saberesefazeres #paisagemnatural #folclore #folclorebrasileiro  



Domingo, 11 de junho: #SolMW 
Pronto para abrilhantar o poder do sol? #SolMW é um 
dia dedicado a sensibilizar o público para a 
importância do sol e das formas de energia 
renovável. Como profissional de museu, convidamos 
você a se juntar a nós nesta oportunidade única de 
mostrar o significado cultural do sol e seu impacto em 
nosso mundo. Desde as civilizações antigas até a 
tecnologia moderna, o sol tem desempenhado um 
papel vital em moldar nossa história e nosso futuro. 
Não perca a oportunidade de compartilhar a 
perspectiva única de seu museu sobre esta poderosa 
força da natureza. Junte-se a nós para #SolMW! 
Vamos iluminar  a importância da energia renovável! 

Hashtags relacionadas: #energiarenovavel #energialimpa #sustentabilidade #futurosustentavel #açãoclimática 
#mudancaclimatica #criseclimatica #comunicaçãocientífica #educacaocientifica #educacaomuseal #meioambiente 
#energialimpa #solévida #pordosol #sistemasolar 
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Hashtag #MeioAmbienteMW #Web3MW #ComidaW #OceanosMW #iaMW #PatrimonioMW #SolMW
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